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แนวทางปฏิบัติ 

ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  
 

คําจํากดัความ 

    การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass 

Destruction Financing: AML/CTPF) 

    การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง (Money 

Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF) 

                    “การฟอกเงิน” หมายความว่า การนําเงินหรือทรัพยสิ์นทีได้มาจากการกระทาํความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายมาเปลียนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าอย ่างถูกตอ้ง 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือ

ทรัพยสิ์นหรือดาํเนินการดว้ยประการใด ๆ เพือการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แลว้ว่าผูรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการ

ดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์น หรือการดาํเนินการนนัถูกนาํไปใชเ้พือสนับสนุนการดาํเนิน

กิจกรรมใด  ๆของบุคคลทีถูกกาํหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง” หมายความว่า ผูใ้ดจัดหา รวบรวม หรือ

ดาํเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือดาํเนินการดว้ยประการใด  ๆเพอืการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือโดยรู้อยู่แลว้

วา่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทถีูกกาํหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์นหรือ

การดาํเนินการนนัถูกนาํไปใช้เพือสนับสนุนการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถูกกาํหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ

องคก์รทีเกียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมทีเกียวกบัการทาํนิติกรรม สัญญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผูอื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ 

หรือการดําเนินการเกียวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และรวมถึงการทําธุรกรรมทีต่อเนืองจากการสร้าง

ความสมัพนัธ์และธุรกรรมทีกระทาํในครังหนึงครังใดของลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หรือทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ ซึงสาํหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค์

เพือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวชิาชีพของสหกรณ์ อยา่งต่อเนืองหรือในช่วงระยะเวลาทีตกลงกนั  

“ธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายความว่า การทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค ์

เพือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายครังโดยไม่ได้มุ่งหมายทีจะสร้างความสัมพนัธ์ 

ทางธุรกิจ 

“ลูกค้าทีสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสหกรณ์ ซึงสาํหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลอืน เช่น สหกรณ์อืน เป็นตน้  

 “ลูกค้าทีทําธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมายทีมีการทาํ

ธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาทีไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ ไดแ้ก่ ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

หรือผูท้ีมาทาํธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉันทะหรือมอบอาํนาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

 “ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่ากระทาํขึนเพือหลีกเลียงมิให้ต้องตกอยู่

ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  หรือเป็นธุรกรรมทีเกียวขอ้งหรืออาจเกียวขอ้งกบัการ

กระทาํความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูง ทงันีไม่ว่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครังเดียวหรือหลายครังและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาํ

ธุรกรรมดว้ย 

 



4 
 

“บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึงซึงตกลงกนัทางกฎหมายให้เป็น 

ผูค้รอบครอง ใช ้จาํหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใด  ๆเพือประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอกีฝ่ายหนึง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแทจ้ริงหรือมีอาํนาจควบคุมความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ์ หรือบุคคลทีลูกค้าทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ช้อาํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลทีมี 

การตกลงกนัทางกฎหมาย 

 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การดาํเนินการให้ไดม้าซึงขอ้มูลของลูกคา้ และการดาํเนินการเพือตรวจสอบ

ความถูกตอ้งแท้จริงของขอ้มูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและ 

ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา   

“การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกยีวกับลูกค้า” หมายความว่า กระบวนการทีกาํหนดขึน เมือเริมมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

กบัลูกคา้หรือมีการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทีมีการทาํธุรกรรมถึงเกณฑที์กฎหมายกาํหนด โดยการระบุตวัตน

และพิสูจน์ทราบตวัตน ระบุผูรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงและติดตามความเคลือนไหวทางการเงินจากการทาํธุรกรรมของลูกค้าว่ามี

พฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ ทงันี เพือป้องกนัมิให้สหกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

  “บุคคลทีถูกกําหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชือซึงมีมติของหรือประกาศภายใต้

คณะมนตรีความมนัคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นผูท้ีมีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพ

ทาํลายลา้งสูงและสํานกังาน ปปง. ไดป้ระกาศรายชือนนั หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชือทีศาลไดพ้ิจารณา

และมีคาํสังให้เป็นบุคคลทีถูกกาํหนดตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง พ.ศ.  

                “บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผูด้าํรงตาํแหน่งสําคญัหรือเคยดาํรงตาํแหน่งดงักล่าว ในหรือต่างประเทศ 

ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจา้หน้าทีระดบัสูงของรัฐ ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูง 

ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอนืของรัฐ ผูมี้บทบาทสาํคญัในพรรคการเมือง ผูด้าํรงตาํแหน่งสาํคญัหรือเคยดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวในองค์การ

ระหว่างประเทศ และผูท้ีดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่าระดบัดงักล่าว ทงันี ตามทเีลขาธิการประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

                  “ความเสียง” หมายความว่า ความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

                 “แหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ” หมายความว่า แหล่งขอ้มูลทีมีการให้ขอ้มูลหรือจดัทาํขอ้มูลอย่างมีเหตุผล มีหลกัเกณฑ์ หรือ 

มีการอา้งอิง เพือให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบขอ้มูลต่าง ๆ ได ้เช่น แหล่งขอ้มูลทีเป็นบุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลซึงมีอาํนาจหนา้ทีตดัสินใจเกียวกบัการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลู รวมตลอดถึงแหล่งขอ้มูลทีเป็นหน่วยงานหรือองคก์ร

ของรัฐทงัในและต่างประเทศ เป็นตน้ 
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แนวปฏิบัติในเรือง การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงภายในองค์กร  

. การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กร 

             1.1  สหกรณ์จะดาํเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองค์กร อย่างสมาํเสมอปีละ  ครัง เพือให้ทราบว่า สหกรณ์ 

มีความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง

ภายในองคก์รอยู่ในส่วนใดบา้ง โดยในการประเมินและบริหารความเสียงดงักล่าว สหกรณ์ไดก้าํหนดมาตรการทีเหมาะสมในการ

ประเมินความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ์ โดยพิจารณาตามหลกัการและปัจจยั ดงันี 

) ปัจจัยความเสียงเกียวกับลูกค้า  ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสียงของลูกค้าทังหมดภายในองค์กร  

ตามปัจจยัความเสียงทีกาํหนดในประกาศสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเรือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความ

เสียงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง โดย

พจิารณาว่าลูกคา้ทงัหมดของสหกรณ์ มีความเสียงฯ ในภาพรวมอยา่งไร  

2) ปัจจยัความเสียงเกียวกบัพืนทีหรือประเทศ ให้พิจารณาจากสถานทีตงั สาขา พนืทีให้บริการหรือแหล่งทีมาของรายได้

ขององคก์ร ซึงอยู่ในพืนทีเชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในขอ้ใดขอ้หนึงทีอาจทาํให้เกิดความเสียงสูงตามประกาศสํานักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายหรือการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเรือง พนืทีหรือ

ประเทศทีมีความเสียงสูง ทีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้อาจ

ส่งผลให้สหกรณ์มีความเสียงสูงขึน หรือไม่ 

) ปัจจยัความความเสียงเกียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ตามปัจจยั

ความเสียงทกีาํหนดในประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเรือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเสียงดา้นการ

ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง โดยพิจารณาว่า 

ผลิตภณัฑห์รือบริการ ลกัษณะการทาํธุรกรรมหรือช่องทางการให้บริการทีมีอยูใ่นปัจจุบนั มีความเสียงฯ ในภาพรวมอยา่งไร   

) สหกรณ์ถือเอาผลการระบุและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑ์และบริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสียงภายในองคก์รดว้ย 

) สหกรณ์จะนําผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมินความเสียงระดับชาติ (NRA) 

ทีสาํนกังาน ปปง. จดัทาํขึนมาพิจารณาประกอบดว้ย  
           .  สหกรณ์จะนาํผลการประเมินตามขอ้ .  มาพิจารณากาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงให้เหมาะสม

กบัผลการประเมินความเสียงดงักล่าว และดาํเนินการจดัทาํรายงานการประเมินความเสียงประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียง

ดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองค์กร 

เสนอคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเพือทราบ 

            .  สหกรณ์จะปรับปรุงผลการประเมินความเสียงฯ ให้เป็นปัจจุบนั ก่อนการจดัทาํรายงานการประเมินความเสียง ประเมิน 

บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพ

ทาํลายลา้งสูงภายในองคก์รในแต่ละปี  

ดังนัน สหกรณ์จะดําเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงด้านการฟอกเงนิ หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กร ดังน ี 

. ปจัจัยความเสียงเกยีวกับลูกค้า (ลูกค้าทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกค้าทีทําธุรกรรมเป็นครังคราว) 

                        หลักเกณฑ์การพิจารณา 
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                        ) หากสหกรณ์ มีลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกค้าทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทีมีระดบัความเสียงดา้นการ

ฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง (ML/TPF) อยู่ในระดับความเสียงตาํ 

มีจาํนวนทงัหมดมากกว่าร้อยละ  ของจาํนวนลูกคา้ทงัหมดของสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าปัจจยัความเสียงเกียวกบัลูกคา้ของสหกรณ์ 

มีความเสียงตาํ 

                          ตัวอย่างเช่น  

                          ( ) ตวัอยา่งกรณีทีผลการประเมินความเสียงดา้น (ML/TPF) เกียวกบัลูกคา้ มีความเสียงตาํ 

ประเภท 

ระดับความเสียงด้าน ML/TPF สรุปผล 

ความเสียง 

จํานวนทงัหมด (คน) 

(ร้อยละ) 
สูง ปานกลาง ตํา 

 

. ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ (เช่น สมาชิก, สหกรณ์อืน) 

100 

(100 %) 

5 

(5%) 

10 

(10%) 

85 

(85%) 
ตาํ 

. ลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครงัคราว

(เช่น ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิก 

ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท้ีมาทาํ

ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การ

มอบฉนัทะหรือมอบอาํนาจ) 

50 

(100 %) 
- - 

50 

(100%) 
ตาํ 

รวมทังสิน 
150 

(100 %) 

5 

(3.33%) 

10 

(6.67%) 

135 

(90%) 
ตํา 

) หากสหกรณ์ มีลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทีมีระดบัความเสียงดา้นการ

ฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง (ML/TPF) อยู่ในระดับความ

เสียงสูง มีจาํนวนทงัหมดมากกวา่ร้อยละ  ของจาํนวนลูกคา้ทงัหมดของสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าปัจจยัความเสียงเกียวกบัลูกคา้ของ

สหกรณ ์มีความเสียงสูง 

                             ตัวอย่างเช่น 

                             ( ) ตวัอยา่งกรณีทีผลการประเมินความเสียงดา้น (ML/TPF) เกียวกบัลูกคา้ มีความเสียงสูง 
 

ประเภท 

ระดับความเสียงด้าน ML/TPF 
สรุปผล 

ความเสียง 
จํานวนทังหมด (คน) 

(ร้อยละ) 
สูง ปานกลาง ตํา 

. ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ (สมาชิก, สหกรณ์อนื) 

100 

(100%) 

30 

(30%) 

5 

(5%) 

65 

(65%) 

สูง 

. ลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว

(ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิก 

ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท้ีมาทาํ

ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้

การมอบฉนัทะหรือมอบอาํนาจ) 

50 

(100%) 

15 

(30%) 

5 

(10%) 

30 

(60%) 

สูง 

รวมทังสิน 
150 

(100%) 

45 

(30%) 

10 

(6.67%) 

95 

(63.33%) 

สูง 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินความเสียงของลูกคา้สหกรณ์แต่ละราย พิจารณาจากปัจจัยความเสียงทีกาํหนดในประกาศสํานักงานป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงินเรือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเสียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

หรือการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ซึงรายละเอยีดปรากฏในแนวทางปฏิบติัในเรือง การบริหารและบรรเทาความเสียงของลูกคา้ 
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. ปัจจัยความเสียงเกยีวกับพืนทีหรือประเทศ  

                       หลักเกณฑ์การพจิารณา  

หากสหกรณ์ มีสถานทีตงั สาขา พืนทีให้บริการ หรือแหล่งทีมาของรายไดข้องสหกรณ์ อยู่ในพืนทีเชิงภูมิศาสตร์ขอ้ใด

ขอ้หนึงทีอาจทาํให้เกิดความเสียงสูง โดยพนืทีดงัต่อไปนี  ให้ถือว่ามีความเสียงสูง 

                   - พืนทีหรือเขตทอ้งทีทีอยู่ภายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการ 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน อนัเกียวเนืองกบัปัญหาความไม่สงบในพืนทีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

                      หมายเหตุ พืนทีทีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกียวเนืองกับปัญหาความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืนทีทีมีความเสียงสูงด้านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย ณ วันที  ธันวาคม  พืนทีดังกล่าว ได้แก่ เขตท้องทีจังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอาํเภอ 

ศรีสาคร อาํเภอสุไหงโก-ลก อาํเภอสุคิริน  และอาํเภอแว้ง จังหวัดยะลา ยกเว้นอาํเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอาํเภอไม้แก่น และ

อาํเภอแม่ลาน 

                     - พืนทีหรือประเทศทีมีความเสียงสูง ตามประกาศสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง พนืทีหรือประเทศทีมี

ความเสียงสูงทีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใช้มาตรการตอบโต ้ไดแ้ก่  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  

                    - พืนทีหรือประเทศทีได้รับการประเมินหรือกําหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น 

คณะทาํงานเฉพาะกิจเพือดาํเนินมาตรการทางการเงินเกียวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)  ว่า เป็นพืนทีหรือ

ประเทศทีไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกต์ใช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งเพียงพอ 

                   - พืนทีหรือประเทศทีถูกกีดกนั หรือใชม้าตรการบงัคบั หรือห้ามคา้ขายระหว่างประเทศโดยองคก์ารระหว่างประเทศ 

                   - พืนทีหรือประเทศทีได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งข้อมูล 

ทีน่าเชือถือว่า มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดบัสูงมาก 

                   -พืนทีหรือประเทศทีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหว่างประเทศ หรือองคก์รระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือ

วา่ เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบติัการอยู ่

ตัวอย่างเช่น 

) กรณีทีผลการประเมินความเสียงดา้น (ML/TPF) เกียวกบัพืนทีหรือประเทศ มีความเสียงตาํ 

- สหกรณ์ A มีสถานประกอบการตงัอยู่ในพืนที อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา (ซึงสถานประกอบการไม่ได้

ตงัอยู่ในพนืทีทีอยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน) 

จึงถือวา่สหกรณ์ A มีความเสียงเกียวกบัพืนทีหรือประเทศ มีความเสียงตาํ 

) กรณีทีผลการประเมินความเสียงดา้น (ML/TPF) เกียวกบัพืนทีหรือประเทศ มีความเสียงสูง 

- สหกรณ์ B มีสถานประกอบการตงัอยู่ในพืนที อาํเภอบนันังสตา จงัหวดัยะลา (ซึงมีสถานประกอบการตังอยู่ 

ในพืนทีทีอยู่ภายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน)  

จึงถือวา่สหกรณ์ B มีความเสียงเกียวกบัพนืทีหรือประเทศ มีความเสียงสูง 

3. ปัจจัยความความเสียงเกยีวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์  

                           หลักเกณฑ์การพจิารณา  

        .  ให้ประเมินความเสียงโดย พจิารณาจากลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

(ก) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีสามารถให้ รับ หรือเปลียนเป็นเงินสดได ้ซึงความเสียงจะเพิมขึนตามจาํนวนเงินสด 

ทีผลิตภณัฑห์รือบริการนนัสามารถรองรับได ้

(ข) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีสามารถโอนหรือเปลียนมือให้แก่บุคคลอืนได ้ซึงความเสียงจะเพิมขึนตามมูลค่า 

ความถี ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลียนมือ 
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(ค) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีสามารถใช้หรือนาํไปใช้ไดใ้นต่างประเทศ ซึงความเสียงจะเพิมขนึหากผลิตภณัฑ์

หรือบริการนนัสามารถใชข้า้มประเทศได ้

                     .  ความเสียงเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการทีอาจมีความเสียงสูง 

              (ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถให้ รับ หรือเปลียนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าสูง 

            (ข) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีมีลกัษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินทีไมจ่าํเป็นตอ้งระบุผูโ้อนหรือผูรั้บโอน 

              (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีการทาํธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชือ 

           ทงันี สหกรณ์ฯ อาจกาํหนดให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดงัต่อไปนี หากมูลค่าในการทาํธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค)  

เมือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน ,  บาท ต่อเดือน เป็นผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีความเสียงตาํ 

(ก) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไมส่ามารถแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นระยะเวลาอนัสัน 

หรือแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าตาํ 

(ข) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไม่ใช่บริการขา้มประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือเป็นผลิตภณัฑห์รือ

บริการขา้มประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีทีเป็นการชาํระหนี หรือค่าสินคา้หรือบริการทีมีมูลค่าตาํ 

(ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินไดใ้นจาํนวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผูอื้นได้

หรือโอนไดใ้นมูลค่าตาํ 

.  ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ ให้พิจารณาธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของ

สหกรณใ์นปัจจุบนั 

         - ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาลกัษณะการทาํธุรกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็นการทาํธุรกรรมทีไม่ใช้เงินสด หรือ 

ใชเ้งินสด หากมีลกัษณะใชเ้งินสด ให้ถือว่ามีความเสียงสูง 

         - ช่องทางในการให้บริการ พิจารณาการให้บริการเพือสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมแบบ 

ไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) และแบบพบหน้าลูกค้า(face-to-face) หากมีลักษณะไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)  

ให้ถือว่ามีความเสียงสูง 

3.4 ในกรณีทีสหกรณ์มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไก

ใหม่ในการให้บริการ  หรือนาํเทคโนโลยใีหม่หรือเทคโนโลยทีีกาํลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีอยู่เดิมและทีจะมีขนึใหม่ สหกรณ์

ตอ้งระบุและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง

ทีอาจเกิดขนึให้แลว้เสร็จก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑ์และบริการ 

และกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงทีเหมาะสมโดยให้คาํนึงถึงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซบัซอ้น

ของเทคโนโลยี ทงันี สหกรณ์จะนาํผลการระบุและประเมินความเสียงดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาประเมินความเสียงภายในองคก์รดว้ย 

ตัวอย่างผลการประเมินความเสียงด้าน (ML/TPF) เกยีวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ดงันี 

เกณฑ์ในการกําหนดค่าคะแนนความเสียง 

ค่าคะแนนความเสียงในแต่ละปัจจยัจากความเสียงตาํสุดไปความเสียงสูงสุด คือ  -  คะแนน 

 

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 

(1) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถให้ รับ 

หรือเปลียนเป็นเงินสดได ้

ไมใ่ชเ้งินสดเลย ใช ้แต่จาํกดัวงเงินไม่สูง ใช ้แต่มีการกาํหนด

วงเงินค่อนขา้งสูง 

ใชเ้งินสดไดโ้ดยไม่

จาํกดัวงเงิน 

(2) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถโอนหรือ

เปลียนมือให้แก่บุคคลอืนได ้และสะสมมลูค่าได ้

ไม่ได ้ ได ้แต่กาํหนดเงือนไข

ยุง่ยากหรือวงเงินไม่สูง 

ได ้แต่กาํหนดเงือนไข

หรือวงเงินค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่กาํหนด

เงือนไขหรือวงเงิน 

(3) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถใชห้รือ

นาํไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ 

ไม่ได ้ ได ้แต่จาํกดัวงเงินไม่สูง ได ้แต่มีการกาํหนด

วงเงินค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่จาํกดั

วงเงิน 
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ค่าคะแนนการประเมินความเสียงโดยรวม 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงสูง  10 - 12  คะแนน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงปานกลาง     6 – 9    คะแนน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงตาํ     3 – 5    คะแนน 

 

ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ 

คะแนน

รวม 

ผลการ

ประเมิน

ความ

เสียง

เบืองต้น 

ความ

สอดคล้องกบั

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

เสียงสูง  

ตามกฎหมายฯ 

 

ความ

สอดคล้องกับ 

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์

เสียงตาํ 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ

ประเมิน

ความเสียง 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถให้ รับ 

หรือเปลยีนเป็น

เงนิสดได้ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถโอน

หรือเปลยีนมือ

ให้แก่บุคคลอืน

ได้ และสะสม

มูลค่าได้ 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถใช้

หรือนาํไปใช้

ได้ใน

ต่างประเทศ 

 

 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 4 4 4 12 สูง สอดคล้อง 

(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคลอ้ง สูง 

สินเชือ 1 1 1 3 ตาํ ไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ตาํ 

หุ้น 4 3 1 8 กลาง ไม่สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง กลาง 

 

สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ ผลิตภณัฑ์และบริการ ของสหกรณ์ ทาํให้ทราบว่า สหกรณ์ มีผลิตภณัฑ์และ

บริการอะไรบา้งทีมีความเสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพือกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ของ

แต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ตัวอย่างเช่น  

            ผลการประเมินความเสียงด้าน (ML/TPF) เกยีวกับธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ ดังน ี

          ความเสียงเกยีวกับธุรกรรม พจิารณาจากลักษณะการทําธุรกรรม 

ธุรกรรม 
ผลการประเมิน/ 

ระดับความเสียง 

1. การทาํธุรกรรมทีไม่ใชเ้งินสด  

(การทาํธุรกรรมผ่านบญัชีธนาคารและเช็คหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร)  
ตํา 

2. การทาํธุรกรรมทีใชเ้งินสด  สูง 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี 

                   ธุรกรรมของสหกรณ์ พจิารณาจากลกัษณะการทาํธุรกรรมของสหกรณ์ วา่เป็นการทาํธุรกรรมทีไม่ใชเ้งินสด หรือใชเ้งิน

สด หากมีลกัษณะใชเ้งินสด ให้ถือว่ามีความเสียงสูง หากไม่ใชเ้งินสด ให้ถือว่ามีความเสียงตํา 

 สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ ธุรกรรมของสหกรณ์ฯ  ทาํให้ทราบวา่  มีธุรกรรมใดบา้งทีมีความเสียงสูง ความ

เสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพอืกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ให้เหมาะสมในแต่ละธุรกรรมดงักล่าว 
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                ความเสียงเกยีวกับช่องทางในการให้บริการ 

ช่องทางบริการ  
ผลการประเมิน/ 

ระดับความเสียง 

1. แบบพบหนา้ 

(การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมตอ้งติดต่อเจ้าหน้าทีสหกรณ ์ 

ณ สถานประกอบการของสหกรณ์) 

ตาํ 

2. แบบไม่พบหนา้ 

(ทาํธุรกรรมโดยติดต่อเจา้หนา้ทีสหกรณผ์า่นช่องทางบริการ เช่น โทรศพัท,์ E-mail, LINE, 

Facebook เป็นตน้) 

สูง 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา ดงันี 

- ช่องทางการให้บริการแบบพบหน้า (face-to-face) คือ ช่องทางการให้บริการผ่านพนักงานของสหกรณ์ ถือว่าเป็น

ช่องทางบริการทีมีความเสียงตาํ 

- ช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้า (Non-face-to-face) คือ ช่องทางการให้บริการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการ

สือสารดว้ยวิธีอืนทีไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อทาํธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านแอพพลิเคชนั LINE, Facebook เป็นตน้        

ถือว่าเป็นช่องทางบริการทีมีความเสียงสูง  

สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ ช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์  ทาํให้ทราบว่า สหกรณ์  มีช่องทางในการ

ให้บริการใดบา้งทีมีความเสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพอืกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ให้เหมาะสม

ในแต่ละช่องทางในการให้บริการดงักล่าว 

                 . ผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมินความเสียงระดับชาติ (NRA) ทสํีานักงาน ปปง. จัดทําขึน 

                       จากผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายระดบัชาติ ปี พ.ศ.  ปรากฏผลการประเมินความเสียงด้านการฟอกเงินว่า สหกรณ์มีความเสียงตาํทีจะถูกใช้เป็น

ช่องทางในการฟอกเงิน เนืองจาก สหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพอืให้สมาชิกดาํเนินกิจการร่วมกนัและช่วยเหลือซึงกนัและกนั ส่วนใหญเ่ป็นการ

ให้สินเชือและการออมทรัพยใ์นกลุ่มองคก์รหรือชุมชนเดียวกนั ประกอบกบัอยู่ในการกาํกบัดูแลตามกฎหมายและมาตรการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน อีกทงัผลการประเมินความเสียงดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก็ไม่ปรากฏขอ้มูลว่าสหกรณ์

เป็นแหล่งเงินทุนหรือช่องทางทีมีความเสียงในการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ดงันัน จากรายงานผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดบัชาติ จึงพิจารณาว่า สหกรณ์ มีความเสียงตาํทีจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพจิารณา 

) หากมีปรากฏข้อมูลว่าภาคการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ และจุดผ่านแดน เป็นช่องทางทีเผชิญความเสียงตามรายงาน 

การประเมินความเสียงระดบัชาติ ให้พิจารณาวา่ มีความเสียงสูง 

2) หากไม่มีปรากฏข้อมูลว่าภาคการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ และจุดผ่านแดน เป็นช่องทางทีเผชิญความเสียงตามรายงาน 

การประเมินความเสียงระดบัชาติ ให้พิจารณาว่า มีความเสียงตํา 

5. ผลการระบุและประเมินความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงทีอาจเกิดขึนก่อนการออกผลติภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทีเกยีวข้องกับ

การออกผลิตภัณฑ์และบริการ 

กรณีสหกรณ์จะมีการออกออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออก

ผลิตภณัฑ์และบริการ และสหกรณ์ไดด้าํเนินการประเมินความเสียงฯ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบติัในเรือง 

การประเมินและบริหารความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการให้บริการ แลว้ ให้สหกรณ์นาํผลการระบุและประเมิน

ความเสียงฯ ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสียงภายในองคก์รดว้ย 
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ตัวอย่าง สรุปผลการประเมินความเสียงภายในองค์กร ในภาพรวม  

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ  
ผลการประเมิน/ 

ระดับความเสียง 

1. ปัจจยัความเสียงเกียวกบัลูกคา้ สูง 

2. ปัจจยัความเสียงเกียวกบัพนืทีหรือประเทศ ตํา 

3. ปัจจยัความความเสียงเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ ปานกลาง 

4. ผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมินความเสียงระดบัชาติ (NRA) ตํา 

5. ผลการระบุและประเมินความเสียงทีอาจเกิดขนึก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ฯ (ถา้มี) ตํา 

สรุปผลประเมินความเสียงฯ ในภาพรวม ปานกลางค่อนข้างตํา 

ทงันี ในการประเมินและบริหารความเสียงในแต่ละครัง สหกรณ์ฯ จะใชข้อ้มูลทีเป็นปัจจุบนั เพือให้ผลการประเมินและ

บริหารความเสียงมีความถูกต้องและครบถ้วน ซึงหลงัจากประเมินความเสียงและบริหารความเสียงแล้ว สหกรณ์ฯ จะกําหนด

มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และหากสาํนกังาน ปปง. ร้องขอรายงานการประเมินความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ  

จะดาํเนินการจดัส่งให้สาํนกังาน ปปง. ทนัที 

 

หมายเหต ุกฎหมายทีเกียวขอ้งในเรือง การประเมนิ บริหาร และบรรเทาความเสียงภายในองคก์ร ไดแ้ก่  

1. พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  และทีแกไ้ขเพมิเติม มาตรา /   

2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ พ.ศ.  ขอ้  และขอ้  

3. ประกาศสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางในการกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมิน บริหาร  

และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง

ภายในองคก์รของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 

4. ประกาศสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเสียงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีมอีานุภาพทาํลายลา้งสูง 

5. ประกาศสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางการกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงด้านการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  

การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

6. ประกาศสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง พืนทีหรือประเทศทีมีความเสียงสูงทีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริง

เกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้

7. ประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง พนืทีทีสาํนกังาน ปปง. พจิารณาให้มีความเสียงสูงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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แนวปฏิบัติในเรือง การรับลูกค้า 

1. การตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกําหนด 

ในขนัตอนแรกของกระบวนการรับลูกค้า สหกรณ์จะนาํขอ้มูลชือเต็มและเลขประจาํตัวประชาชนของผูข้อสมคัรเป็น

สมาชิก หรือผูที้มาทาํธุรกรรมเป็นครังคราว หรือชือลูกคา้นิติบุคคล และนาํขอ้มูลชือเต็มและเลขประจาํตวัประชาชนของกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจลงนามของลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืนทีมาทาํธุรกรรม รวมถึงผูไ้ดรั้บประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ มาตรวจสอบกบั

ขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดเพือป้องกนัไม่ให้สหกรณ์ดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือทาํธุรกรรมกบับุคคลทีถูก

กาํหนด ซึงเป็นบุคคลทีสหกรณห์้ามรับเป็นสมาชิกหรือห้ามรับสร้างความสัมพนัธ์หรือห้ามทาํธุรกรรมดว้ย โดยหากตรวจสอบแลว้

พบว่า รายชือทีตรวจสอบตรงกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด สหกรณ์จะปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือไม่รับเป็น

สมาชิก หรือไม่รับทาํธุรกรรม พร้อมกบัพจิารณารายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย (แบบ ปปง.1- ) ให้กบัสาํนกังาน ปปง. ต่อไป  
 

2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

สหกรณต์อ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตน ดงันี 

) กรณีลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสหกรณ์ เมือผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน 

แจง้ความประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ ขอฝากเงิน หรือขอทาํธุรกรรมครังแรก สหกรณ์

ตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนทุกครังก่อนการทาํธุรกรรม เวน้แต่ลูกคา้ไดแ้สดงตนไวก่้อนแลว้ กรณีนี สหกรณ์จะจดัให้ลูกคา้แสดงตนใน

ตอนทีลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์ในครังแรก และหากลูกคา้มาทาํธุรกรรมครังต่อไป สหกรณ์อาจขอทบทวนขอ้มูลของลูกคา้ว่ายงั

เป็นปัจจุบนัอยูห่รือไม่ 

2) กรณีลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวกบัสหกรณ์ เพือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของ

สหกรณ ์ให้สหกรณ์จดัให้ลูกคา้แสดงตนทุกครังก่อนการทาํธุรกรรม ในกรณีการทาํธุรกรรมไม่ว่าครังเดียวซึงมีมูลค่าตงัแต่หนึงแสน

บาทขึนไปหรือหลายครังทีมีความต่อเนืองซึงมีมูลค่ารวมกนัตงัแต่หนึงแสนบาทขึนไป โดยในการทาํธุรกรรมทีมีความต่อเนือง

ดงักล่าว สหกรณ์กาํหนดระยะเวลาของการทาํธุรกรรมทีต่อเนืองไวอ้ยา่งนอ้ย  วนัทาํการ  

สหกรณ์จะจดัให้ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน และลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว แสดงตน

ด้วยการแจ้งขอ้มูลและหลกัฐานอย่างน้อยตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบนัการเงินและ 

ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  

2.1 กรณีลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 

สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการให้ไดม้าซึงขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ทีประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํ

ธุรกรรมเป็นครังคราว สหกรณ์ต้องดําเนินการเพือให้ได้มาซึงข้อมูลดังต่อไปนีไม่ว่าจะเป็นกรณีพบหน้าหรือไม่พบหน้า  

โดยพิจารณาถึงความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพ

ทาํลายลา้งสูงของบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินทีสร้างความสัมพนัธท์างธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวนนั ตามทีกาํหนดใน

กฎกระทรวงว่าดว้ยการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

ลําดับ ข้อมูลทต้ีองจัดให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์

เสียงไม่ตาํ 

(เสียงกลาง 

หรือสูง) 

ผลิตภณัฑ์ 

เสียงตํา 

คําอธิบาย 

1 ชือเตม็   - 

2 วนั เดือน ปีเกิด   - 

3 - เลขประจาํตวัประชาชน   กรณีต่างด้าว เอกสารสําคัญประจําตัวที

รัฐบาลไทยออกให้ เช่น บตัรประจาํตวัคน
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ลําดับ ข้อมูลทต้ีองจัดให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์

เสียงไม่ตาํ 

(เสียงกลาง 

หรือสูง) 

ผลิตภณัฑ์ 

เสียงตํา 

คําอธิบาย 

- และในกรณีทีเป็นคนต่างดา้ว ให้แสดงเลขหนังสือ

เดินทางหรือเลขประจําตัวทีรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ของรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ 

- หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที

รัฐบาลไทยออกให้ (ในกรณีทีมี) 

ซึงไม่มีสัญชาติไทย ซึงออกโดยกระทรวง

แรงงาน เป็นตน้ 

4 - ทีอยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือทีอยู่ตาม

ทะเบียนบ้าน และทีอยู่ปัจจุบันกรณีทีไม่ได้อาศัย  

ณ ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น 

- และในกรณีทีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงประเทศ

เจา้ของสัญชาติและทีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย 

- เวน้แต่กรณีคนต่างด้าวทีไม่มีทีอยู่ในประเทศไทย 

ให้ใชที้อยูปั่จจุบนั 

  หากทีอยู่ปัจจุบันต่างจากทีอยู่ตามบัตร

ประชาชนหรือทีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  

ตอ้งระบุทงัสองแห่ง แต่หากเป็นทีเดียวกนั

ควรมีการบนัทึกไวด้ว้ยว่าเป็นทีอยูเ่ดียวกนั 

 

5 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ 

ทีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 

  กรณีทีลูกคา้แจง้ว่าไ ม่มีหมายเลขโทรศพัท์ 

ให้ใชท้ีอยูต่ามทะเบียนบา้นหรือทีอยู่

ปัจจุบนัเป็นขอ้มูลการติดต่อไดโ้ดยอนุโลม 

6 หลกัฐานของเลขประจาํตวัประชาชนและในกรณีที

เป็นคนต่างดา้ว ให้แสดงหลกัฐานหนังสือเดินทาง 

หรือหลกัฐานเลขประจาํตวัทีรัฐบาลหรือหน่วยงาน 

ของรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ หรือเอกสารสําคญั

ประจาํตวัทีรัฐบาลไทยออกให้ (ในกรณีทีมี) 

  

 

- การเก็บหลักฐานดังกล่าวอาจเก็บเป็น

สํ าเนาเอกสาร หรือ เก็บโดยวิธีอืนทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงขอ้มูล

จากหน่วยเก็บขอ้มูลบนบตัร (IC Chip/NFC) 

ก็ได ้ 

หมายเหตุ: กรณีผลิตภัณฑ์ความเสียงตาํ 

สหกรณ์จัดให้มีกระบวนการทีสามารถ

พิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ เพืตรวจสอบ

ความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูล

และหลักฐานประกอบการแสดงตนของ

ลูกค้า หากสหกรณ์ยงัไม่มีกระบวนการ 

อืนใดทีน่าเชือถือเพียงพอ สหกรณ์ตอ้งขอ

หลกัฐานจากลูกคา้เพือใช้ในการดาํเนินการ

ตามกระบวนการดงักล่าว 

7 ขอ้มูลอาชีพ รวมทงัชือและสถานทีตงัของทีทาํงาน      ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ ซึง

ควรมีรายละเอียดหรือตาํ แหน่งทีชัดเจน 

เช่น รับจา้ง (พนักงานทาํความสะอาด ขับ

รถรับจา้งทาํ เกษตร ตดัต่อวิดีโอ ออกแบบ

อิสระ โปรแกรมเมอร์อิสระ) หรือ ขา้ราชการ 

(เช่น นิติกรระดบั...ผูอ้าํนวยการส่วนพสัดุ 

ปลดั...) เป็นตน้ 
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ลําดับ ข้อมูลทต้ีองจัดให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์

เสียงไม่ตาํ 

(เสียงกลาง 

หรือสูง) 

ผลิตภณัฑ์ 

เสียงตํา 

คําอธิบาย 

    ในส่วนสถานทีทาํงานให้ระบุชือสถาน

ประกอบการงานของลูกคา้รวมถึงทีตงัของ

สถานทีทาํงานโดยอย่างนอ้ยควรระบุอาํเภอ

และจงัหวดั ทงันี หากปรากฏว่า ลูกคา้ไม่ได้

ประกอบอาชีพใดๆ (ดํารงชีพได้ด้วยเงิน

มรดก หรือมีผูเ้ลียงดู เช่น แม่บ้านดูแลลูก 

หรือกรณีอืนๆ) หรือลูกคา้ประกอบอาชีพที

ไม่มี ทีท ํางานเป็นหลักแหล่ง สามารถ

กําหนดให้ใช้ทีอยู่ตามทะเบียนบ้านหรือ 

ทีอยู่ ปั จจุบันเป็นทีอยู่ทีท ํางานได้โดย

อนุโลม กรณี นกัเรียนนกัศึกษาสามารถระบุ

ไดท้งัทีอยูต่ามทะเบียนบา้น และสถานศึกษา 

8 ลายมือชือผูท้าํธุรกรรม   หมายความรวมถึง รูปถ่ายของลายมือชือ 

ลายมือชือเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล 

Biometric ของลูกคา้ 

2.2 กรณีลูกคา้นิติบุคคล 

      สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการให้ได้มาซึงข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าทีประสงค์จะสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรม 

ครงัคราวไม่ว่าจะเป็นกรณีพบหนา้หรือไม่พบหนา้ สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการเพอืให้ไดม้าซึงขอ้มูลดงัต่อไปนี 

     1) ชือนิติบุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ทีปรากฏในเอกสารสาํคญัต่างๆ) 

     2) ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ 

     3) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมายทีรัฐกาํหนดให้ตอ้งเสีย

ภาษีอากร) 

    4) สถานทีตงัและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออืน เช่น ทีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 

    5) ชือเตม็ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

    6) ขอ้มูลของ “บุคคลทีไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยให้สร้างความสมัพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัสหกรณ”์ อนัไดแ้ก่ 

   ก. ชือเตม็ ไดแ้ก่ ชือตวั ชือกลาง(ถา้มี) และชือสกุล 

   ข. วนัเดือนปีเกิด 

   ค. เลขประจาํตวั 

       - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชน 

       - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางทีปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือเลขประจาํตวัทีรัฐบาลหรือ

หน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพือรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลขประจาํตวัทีรัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคญั

ประจาํตวั 

  ง. ทีอยู ่

     - กรณีคนไทย ทีอยู่ตามบตัรประจาํตวัประชาชน หรือทีอยู่ตามทะเบียนบา้น และทีอยู่ปัจจุบนั กรณีทีไม่ไดอ้าศยั ณ 

ทีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
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     - กรณีทีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงประเทศเจา้ของสัญชาติและทีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย เวน้แต่กรณีคนต่างดา้วที

ไม่มีทีอยูใ่นประเทศไทย ให้ใชท้ีอยู่ปัจจุบนั 

7) ลายมือชือผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย 

8) หลกัฐานทีแสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ทีน่าเชือถือ 

ก. ลูกคา้ทีเป็นนิติบุคคลทวัไป ให้ขอหนงัสือรับรองการจดทะเบียนทีนายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน ส่วนกรณีที

ไม่ใช่นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลกัฐานการเป็นนิติบุคคลทีหน่วยงานหรือองคก์รทีน่าเชือถือรับรองหรือออกให้

ไม่เกินหกเดือน 

ข. ลูกคา้ทีเป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืนของรัฐทีเป็นนิติบุคคล ให้ขอหนงัสือ

แสดงความประสงคใ์นการทาํธุรกรรม หนงัสือแต่งตงั หรือหนงัสือมอบอาํนาจ 

ค. ลูกคา้ทีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจา้ และนิติบุคคลอืนในลกัษณะเดียวกนั ให้ขอหนงัสือ

แสดงความประสงค์ในการทาํธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง หนังสือแต่งตงั หรือหนังสือมอบ

อาํนาจ 

2.3 กรณีลูกคา้ซึงเป็นบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

     (1) กรณีเป็นการตกลงกันระหว่างบุคคลธรรมดา อย่างน้อยตอ้งแสดงขอ้มูลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาแลว้แต่กรณี  

โดยจดัให้ผูที้ไดรั้บมอบอาํนาจมาสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวแสดงตน 

     (2) กรณีเป็นการตกลงกนัระหว่างนิติบุคคล อย่างน้อยตอ้งแสดงขอ้มูลตามทีเช่นเดียวกบันิติบุคคลโดยจดัให้นิติบุคคล 

ทีไดรั้บมอบอาํนาจมาสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวแสดงตน 

     ในการนี สหกรณ์ตอ้งขอสาํเนาหนงัสือหรือเอกสารสาํคญัทีแสดงว่าไดมี้การตกลงกนัให้บุคคลนนัเป็นบุคคลทมีีการตก

ลงกนัทางกฎหมายดว้ย 

2.4 กรณีลูกคา้มอบอาํนาจให้บุคคลอนืมาสร้างความสัมพนัธ์แทน หรือทาํธุรกรรมแทน 

      ก. กรณีทีลูกค้ามอบอาํนาจให้บุคคลอืนมาสร้างความสัมพันธ์แทน 

           กรณีทีลูกค้านิติบุคคล มอบอาํนาจหรือมอบหมายให้ผูอื้นมาสร้างความสัมพนัธ์กับสหกรณ์แทน สหกรณ์ต้อง

พจิารณาถึงหลกัการต่อไปนี 

          (1) สหกรณ์ตอ้งรู้จกัลูกคา้ของตนเสมอ 

          (2) สหกรณ์ต้องรู้จักบุคคลทีลูกค้ามอบหมายหรือมอบอาํนาจหรือไวว้างใจให้สร้างความสัมพนัธ์กับสหกรณ์ 

เนืองจาก อาจเกียวขอ้งกบักรณีที ผูรั้บมอบหมายหรือมอบอาํนาจหรือไวว้างใจให้สร้างความสัมพนัธ์ดงักล่าว เป็นผูรั้บประโยชน์ 

ทีแท้จริงจากการทาํธุรกรรมก็ได ้แต่สหกรณ์ไม่จาํตอ้งรู้จกัผูรั้บมอบหมายหรือมอบอาํนาจหรือไวว้างใจให้สร้างความสัมพนัธ์  

มากเท่ากบัลูกคา้ 

       ข. กรณีทีลูกค้ามอบหมายให้บุคคลอืนมาทําธุรกรรมแทน 

             การมอบหมายให้บุคคลอืนกระทาํการแทนเป็นครังคราว ตอ้งมีการมอบอาํนาจ หรือมอบฉันทะมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ให้ถือว่าบุคคลทีไดรั้บมอบหมายในแต่ละครังนนั กระทาํการในนามของลูกคา้ ไม่เป็นลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว แต่หากไม่มีการ

มอบอาํนาจหรือมอบฉนัทะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งถือว่าเป็นผูท้าํธุรกรรมครังคราว เช่น การฝากเงินเขา้บญัชีบุคคลอืนโดยไม่มีการ

มอบอาํนาจหรือมอบฉนัทะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งถือว่าเป็นการทาํธุรกรรมครังคราว 

2.5 ขอ้มูลการระบุตวัตนเพมิเติม  

         สหกรณ์ดาํเนินการระบุตวัตนของลูกคา้ โดยจัดให้มีขอ้มูลเพือระบุตวัตนของผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติ

บุคคล เช่น สหกรณ์อืน และลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว ให้ครบถว้นสมบูรณ์เพียงพอทีจะพิสูจนไ์ดว้่า ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก/

สหกรณ์อืน และลูกค้าทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว มีตวัตนอยู่จริงตามกฎหมาย โดยใช้ขอ้มูลทีไดใ้นขนัตอนการแสดงตน รวมทงั

สหกรณ์จะคาํนึงถึงระดับความเสียงของผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อืน และลูกค้าทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวแต่ละราย
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ประกอบดว้ย ซึงหากประเมินความเสียงแลว้พบว่า มีความเสียงสูง สหกรณ์จะขอขอ้มูลการระบุตวัตนเพิมเติม โดยขอ้มูลการระบุ

ตวัตนทีสหกรณ์จะพิจารณาขอเพิมจากขอ้มูลการแสดงตนเบืองตน้ มีดงันี 

บคุคลธรรมดา นิติบุคคล 

1. แหล่งทีมาของเงินหรือรายได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง  

 

1. แหล่งทีมาของเงินหรือรายได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง  

4. ชือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลทีสามารถ

พิสูจน์ไดถึ้งสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูจ่ริงของนิติบุคคล

หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  

5. ขอ้มูลเกียวกบัอาํนาจในการควบคุม กาํกบัดูแล และผูกพนั

นิติบุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทงัให้

ระบุบุคคลทีเกียวขอ้งซึงมีตาํแหน่งบริหารระดบัสูง  

6. สถานทีตงัตามทีจดทะเบียนและสถานทีตงัสาํนกังานใหญ ่

3. การตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน 

 เมือสหกรณ์ไดรั้บขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตวัตนจากผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น 

สหกรณ์อืน และลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวแลว้ สหกรณ์จะดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริงของขอ้มูลและ

หลกัฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว เพือพิสูจน์ว่าเป็นขอ้มูลและหลกัฐานทีแท้จริง โดยมีแนวทางในการพิสูจน์ทราบเพือ

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตวัตน ดงันี 

3.1 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก เ ช่น ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ แบบแสดงข้อมูลสมาชิก  

แบบคาํขอต่าง ๆ  เป็นตน้ ให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงกบัเอกสารขอ้มูลหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตวัตน และตรวจทานขอ้มูลที

ควรจะมี เพือประโยชน์ในการติดต่อขอขอ้มูลเพิมเติมจากลูกคา้ ในทีนี ไดแ้ก่ขอ้มูลทีลูกคา้อาจจะมีและยงัแจง้ไม่ครบถว้น อาทิ 

สถานทีสะดวกติดต่อทีไม่ใช่ทีอยู่ตามทะเบียนบา้นหรือสถานทีประกอบการหลกัทีนอกเหนือไปจากสถานทีตงัตามหนงัสือรับรอง

ทางทะเบียน แลว้แต่กรณี อาชีพทีสองหรืออาชีพเสริม หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อทีอาจมีมากกว่าหนึงหมายเลข เป็นต้น หรือกรณี

ลูกค้านิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารทีประสงค์สร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรม  แบบคาํขอต่าง ๆ  

หลกัฐานการมอบอาํนาจ เป็นตน้ ให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงกบัเอกสารขอ้มูลหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตวัตน และตรวจทาน

ขอ้มูลทีควรจะมี เพือประโยชน์ในการติดต่อขอขอ้มูลเพิมเติมจากลูกคา้ 

3.2 ตรวจสอบรูปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น รูปถ่ายในบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งเป็นบุคคลคนเดียวกนักบัผูข้อ

สมคัรเป็นสมาชิก/ลูกคา้ เพอืพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ว่าเป็นเจา้ของขอ้มูลและหลกัฐานจริง 

3.3 สหกรณ์มีหน้าทีตรวจสอบความแทจ้ริงของหลกัฐานตามวิสยัของวิญ ูชน โดยตรวจสอบหลกัฐานการแสดงตนจาก

เอกสารตน้ฉบบัทียงัไม่หมดอายุ หรือตรวจสอบจากขอ้มูลอืนทีขอเพิมเติมเพืออา้งอิง หรือตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือ 

หรือตรวจสอบโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

3.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตน แหล่งทีมาของเงินหรือรายได้ วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง รวมถึงการตรวจสอบจากลายมือชือของลูกคา้โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลต่าง ๆ  

4. การระบุตัวตนและพสูิจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

 4.1 แนวทางในการระบุตวัตนของลูกคา้ 

 ในการประเมินความเสียงของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพือนาํไปใชก้าํหนดแนวทางในการระบุตวัตน สหกรณ์ใชปั้จจยัตามที

กาํหนดไวใ้นประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางในการกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ

สําหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่
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ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองค์กรของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา  เท่านัน โดยมีปัจจยั

ดงัต่อไปนี 

(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีสามารถให้ รับ หรือเปลียนเป็นเงินสดได้ ซึงความเสียงจะเพิมขึนตามจาํนวนเงินสดที

ผลิตภณัฑห์รือบริการนนัสามารถรองรับได ้

(ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถโอนหรือเปลียนมือให้แก่บุคคลอืนได ้ซึงความเสียงจะเพิมขึนตามมูลค่า ความถี ความ

รวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลียนมือ 

(ค) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีสามารถใช้หรือนาํไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ ซึงความเสียงจะเพมิขึน หากผลิตภณัฑ์หรือบริการ

นนัสามารถใชข้า้มประเทศได ้

 สหกรณก์าํหนดมาตรการบรรเทาความเสียงผลิตภณัฑโ์ดยนาํแนวทางตามขอ้  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบ

ขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ มาใช้ในการบรรเทาความเสียงของผลิตภณัฑ์ โดยตอ้งกาํหนดให้มีมาตรการในการบริหารและบรรเทา

ความเสียงตามขอ้หนึงขอ้ใด ดงัต่อไปนี 

 ( ) จาํกดัจาํนวนครังของการทาํธุรกรรม 

 ( ) จาํกดัประเภทของธุรกรรม เช่น จาํกดัไม่ให้ทาํธุรกรรมโดยใช้เงินสด หรือจาํกดัให้ใช้ได้เฉพาะธุรกรรมทีเกียวกับ

ผลิตภณัฑเ์สียงตาํเท่านนั เป็นตน้ 

 ( ) จาํกดัจาํนวนเงินของการทาํธุรกรรมทีสามารถทาํได ้ 

 ทงันี ผลการประเมินความเสียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการจะมีความเสียงตาํได ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการนนัตอ้งมีลกัษณะที

สอดคล้องกับลกัษณะของผลิตภณัฑ์เสียงตาํตามประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง แนวทางในการ

พิจารณาปัจจยัความเสียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพ

ทาํลายลา้งสูงดว้ย จึงจะสามารถใชแ้นวทางระบุตวัตนของลูกคา้ในแบบผลิตภณัฑเ์สียงตาํได ้

 4.2 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา 

เมือสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัให้ลูกคา้แสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนั

การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แลว้ สหกรณ์ดาํเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ให้เหมาะสมกบัความเสียง

ของผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไดจ้ากผลการประเมินความเสียงภายในองคก์รและผลการประเมินความเสียงก่อนการออกผลิตภณัฑ์

หรือบริการใหม่ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

(1) กรณีทีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการทีมีความเสียงตาํ สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนของลูกคา้และพิสูจน์ทราบตวัตนของ 

ลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนทีครบถว้น และดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลการแสดงตนจาก

แหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือ ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกคา้เป็นเจา้ของขอ้มูลหรือหลกัฐานดงักล่าวจริงโดยการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ทัง

แบบพบเห็นลูกคา้ต่อหนา้และแบบไม่พบเห็นลูกคา้ต่อหนา้ให้ดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

ความเสียง

ผลติภัณฑ์/บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพิสูจน์ทราบตัวตนของลกูค้า 

(1) ความเสียงตาํ กรณีใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  

พิจารณาดาํเนินการตามวธีิการหนึงวธีิการใดหรือใชวิ้ธีการอนืใด

ทีมีระดบัความน่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

) ตรวจสอบข้อมูลจากเครืองอ่านบัตรประจําตัวประชาชน

แบบอเนกประสงคผ์่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ของหน่วยงานภาครัฐ 

) ตรวจสอบข้อมูลจากเครืองอ่านบัตรประจาํตัวประชาชน

แบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มูลบนบตัรประจาํตวัประชาชน

ของลูกคา้ 

แบบพบหนา้ 

ให้เจา้หนา้ทีเป็นผูต้รวจสอบ 

แบบไม่พบหนา้ 

- ตอ้งถ่ายภาพและบนัทึกภาพลูกคา้เพือใช้

ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของ

ลูกคา้กบัภาพของลูกคา้จากบตัรประจาํตัว

ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือข้อมูล 

หรือหลกัฐานทีน่าเชือถืออืน เพือพิสูจน์ว่า
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ความเสียง

ผลติภัณฑ์/บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพิสูจน์ทราบตัวตนของลกูค้า 

) ตรวจสอบข้อมูลกบัฐานขอ้มูลอืนใดของหน่วยงานภาครัฐ 

เช่น สหกรณ์ทีตงัขึนโดยสมาชิกทีเป็นเจา้หน้าทีของหน่วยงาน

รัฐ สามารถตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัรสมาชิกจากหน่วยงาน

ทีตวัเองสังกดัอยูไ่ด ้

) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

โดยเจา้หนา้ทีวา่ลูกคา้นนัเป็นเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวจริง  

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน พิจารณา

ดาํเนินการตามวิธีการหนึงวิธีการใดหรือใช้วิธีการอืนใดทีมี

ระดบัความน่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

) นําข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น 

ข้อมูลจากเทคโนโลยีสือสารไร้สายระยะใกล ้(NFC : Near 

Field Communication) มาตร วจสอบเ ทียบ กับข้อมูลบน

หนงัสือเดินทาง  

) ตรวจสอบหลกัฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูล

โดยเจา้หนา้ทีว่าลูกคา้นนัเป็นเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวจริง  

เป็นลูกคา้รายนนัจริงแทนการพบเห็นลูกคา้

ต่อหนา้ 

 

(2) กรณีทีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการทีมีความเสียงสูง สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้จาก 

ขอ้มูลการแสดงตนทีครบถว้นและจดัให้ไดม้าซึงขอ้มูลอืน ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริง

เกียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 โดยอยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี 

ความเสียง

ผลติภัณฑ์/

บริการ 

ช่องทาง

บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพสูิจน์ทราบตัวตน 

ของลกูค้า 

( ) ความ

เสียงสูง 

แบบพบหนา้ กรณีใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  ให้ตรวจสอบ

ขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงค ์

ผา่นระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 

หรือใชวิ้ธีการอนืใดทีมีระดบัความน่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้นําข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ทีไดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มูลจากเทคโนโลยี

สือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication : NFC)  

มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบ

เอกสารสําคญัประจาํตัวอืนทีรัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงาน

ของรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ หรือใชวิ้ธีการอืนใดทีมีระดบัความ

น่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

ให้เจา้หน้าทีเป็นผูต้รวจสอบ 

หรืออาจพิจารณานาํเทคโนโลยี

เปรียบเทียบขอ้มูลชีวมิติของ

ลูกค้ามาเพิมประสิทธิภาพ 

ในการพิสูจนท์ราบตวัตนของ

ลูกคา้ได ้

 

 

แบบไม่พบหนา้ กรณีใช้บัตรประจําตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตน  ให้

ตรวจสอบข้อมูลจากเครืองอ่านบัตรประจ ําตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงค์ ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ

ลูกคา้และใช้เทคโนโลยีขนัสูง

ที ได้มาตรฐานสากลหรื อ

มาตรฐานทียอมรับโดยทัวไป 
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ความเสียง

ผลติภัณฑ์/

บริการ 

ช่องทาง

บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพสูิจน์ทราบตัวตน 

ของลกูค้า 

หน่วยงานของรัฐ หรือใช้วิธีการอืนใดทีมีระดบัความน่าเชือถือ

เทียบเคียงกนั 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้นําข้อมูล

อิ เล็กทรอนิกส์ทีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยสืีอสารไร้สายระยะใกล ้(Near Field Communication : 

NFC) เทียบกบัขอ้มูลบนหนงัสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร

สําคญัประจาํตัวอืนทีรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ

สัญชาติออกให้ หรือใช้วิธีการอืนใดทีมีระดับความน่าเชือถือ

เทียบเคียงกนั 

เพือใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ

ภาพใบหน้ าของลู กค้ากับ

ขอ้มูลชีวมิติจากบตัรประจาํตวั

ประชาชนแบบอเนกประสงค์

หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทีได้

จากหนงัสือเดินทาง เพอืพิสูจน์

ว่าเป็นลูกค้ารายนันจริงแทน

การพบเห็นลูกคา้ต่อหน้า หรือ

ใชวิ้ธีการอืนใดทีมีระดบัความ

น่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

(3) กรณีทีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการทีไมใ่ช่ระดบัความเสียงตาม (1) และ (2) สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบ 

ตวัตนของลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนทีครบถว้นและจดัให้ไดม้าซึงขอ้มูลอืน ๆ  ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ

ทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการดาํเนินการดงัต่อไปนี 

ความเสียง

ผลติภัณฑ์/

บริการ 

ช่องทาง

บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพสูิจน์ทราบตัวตน 

ของลกูค้า 

ไม่ใช่ความเสียง 

(1) และ (2) 

แบบพบหนา้ กรณีใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  

 ) ตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงคแ์ละตรวจสอบสถานะของบตัรประจาํตวัประชาชน 

ผา่นระบบการตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

) ตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มลูบนบตัรประจาํตวัประชาชนของลูกคา้ 

) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจําตัวประชาชนและตรวจสอบ

สถานะของบตัรประจาํตวัประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 

) ตรวจสอบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลอืนใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

สหกรณ์ทีตังขึนโดยสมาชิกทีเป็นเจ้าหน้าทีของหน่วยงานรัฐ 

สามารถตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัรสมาชิกจากหน่วยงานทีตวัเอง

สังกดัอยูไ่ด ้ 

กรณีใชห้นงัสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน  

ให้นาํขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ทีไดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มลูจาก

เทคโนโลยีสือสารไร้สายระยะใกล ้(Near Field Communication : 

NFC) มาตรวจสอบเทียบกบัขอ้มูลบนหนงัสือเดินทาง  โดยหาก 

ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ทีไดจ้ากหนงัสือ

เดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสาํคญัประจาํตวัอืนทีรัฐบาลไทย

ให้เจา้หนา้ทีเป็นผูต้รวจสอบ 

หรืออาจพิจารณานาํเทคโนโลยี

เปรียบเทียบขอ้มูลชีวมิติของ

ลูกคา้มาเพมิประสิทธิภาพ 

ในการพิสูจนท์ราบตวัตนของ

ลูกคา้ได ้
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ความเสียง

ผลติภัณฑ์/

บริการ 

ช่องทาง

บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน การพสูิจน์ทราบตัวตน 

ของลกูค้า 

หรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ทดแทนได ้หรือใช้

วธีิการอืนใดทีมีระดบัความน่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

แบบไม่พบ

หน้า 

กรณีใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน 

) ตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตัวประชาชนแบบ

อเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มลูของลูกคา้บนบตัรประจาํตวัประชาชน 

) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจําตัวประชาชนและตรวจสอบ

สถานะของบตัรประจาํตวัประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 

กรณีใชห้นงัสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 

ให้นาํขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ทไีดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มูลจาก

เทคโนโลยีสือสารไร้สายระยะใกล้ (Near FieldCommunication : 

NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง โดยหาก 

ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีสือสารไร้สาย

ระยะใกล ้อาจตรวจสอบเอกสารสําคญัประจาํตวัอืนทีรัฐบาล

ไทยหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ทดแทนได ้หรือใช้

วธีิการอืนใดทีมีระดบัความน่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

ตอ้งถ่ายภาพและบนัทึกภาพ

ลูกค้าและใช้เทคโนโลยีขัน

สูงทีได้มาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานทียอมรับโดยทวัไป 

หรือให้เจา้หนา้ทีเป็นผูต้รวจสอบ

เปรียบเทียบภาพใบหน้าของ

ลูกค้ากับภาพของลูกค้าจาก

บตัรประจาํตวัประชาชนหรือ

หนงัสือเดินทาง เพือพิสูจน์ว่า

เป็นลูกคา้รายนนัจริงแทนการ

พบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรือใช้

วิธีการอืนใดทีมีระดับความ

น่าเชือถือเทียบเคียงกนั 

. .  มาตรการชัวคราวในกรณีมีเหตุจําเป็นไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดได้ ในกรณี

ผลติภัณฑ์เสียงกลางและเสียงสูง  

1) กรณีทีบตัรประจาํตวัประชาชนไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ได ้

อนัเนืองจากชิพทีอยูใ่นบตัรประจาํตวัประชาชนเสียหายชาํรุด หรือไม่สามารถอ่านไดเ้นืองจากขอ้จาํกดัของบตัรให้ดาํเนินการดงันี   

(1) แจง้ให้ลูกคา้ทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใบใหม่ หรือ 

 (2) ให้นาํขอ้มูลบนบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อม Laser Code ตรวจสอบกบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐ และหากเป็นกรณีผลิตภณัฑเ์สียงสูงตอ้งขอเอกสารเพิมเติม 1 ประเภท โดยเอกสารทีขอตอ้งเป็นเอกสารทีออกโดย

หน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบา้น หรือ ใบขบัข ีเป็นตน้ 

 (3) กรณีไม่สามารถดาํเนินการตามขอ้ (1) และ (2) ได ้ให้สามารถระบุตวัตนโดยขอเอกสารเพิมเติม โดยเอกสารทีขอตอ้ง

เป็นเอกสารทีออกโดยหน่วยงานทางการ 1 ประเภท สําหรับผลิตภณัฑ์เสียงกลาง และเอกสาร 2 ประเภท สําหรับผลิตภณัฑ์เสียงสูง 

และนาํมาพจิารณาประกอบกนั 

 ทงันี ในการใชม้าตรการในขอ้ (3) สหกรณต์อ้งมีมาตรการทีแน่ใจไดว้่าเป็นกรณีความเสียหายจากชิพทีอยูบ่นบตัรทีแทจ้ริง 

ไม่ไดเ้กิดจากการใชบ้ตัรปลอมหรือชิพปลอม หากไม่สามารถทาํให้แน่ใจไดค้วรพิจารณาให้ลูกคา้ทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใบ

ใหม่ตาม (1)  

 2) กรณีทีบตัรประจาํตวัประชาชนไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์

ได ้เนืองจากเป็นบตัรประจาํตวัประชาชนรุ่นเก่า ให้ดาํเนินการดงันี   

(1) แจง้ให้ลูกคา้ทาํบตัรประจาํตวัประชาชนใบใหม่ หรือ 

 (2) ขอเอกสารเพิมเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สําหรับผลิตภณัฑ์เสียงกลาง และ 2 ประเภท สําหรับผลิตภณัฑ์เสียงสูง 

โดยเอกสารทีขอตอ้งเป็นเอกสารทีออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบา้น หรือ ใบขบัขี เป็นตน้ 
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 3) กรณีทีไม่สามารถตรวจสอบบตัรประจาํตวัประชาชนกบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ

ได ้เนืองจากระบบมีปัญหา ให้ดาํเนินการดงันี  

(1) ตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัใบหน้าลูกคา้ (Offline) และ

เปิดบญัชีแต่ยงัไม่อนุมติัให้ทาํธุรกรรม (เปิดบญัชีในจาํนวนเงินศูนยบ์าท) โดยให้ตรวจสอบขอ้มูลบนบตัรประจาํตวัประชาชนกบั

ระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในภายหลงั ซึงบญัชีทีเปิดนนัจะไม่สามารถทาํธุรกรรมไดจ้นกว่าการ

ตรวจสอบจะเสร็จสิน หรือ 

 (2) ตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัใบหน้าลูกคา้ (Offline) และ

ตอ้งขอเอกสารทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพมิอีกหนึงรายการ (เอกสารเพิมเติมไม่จาํเป็นตอ้งมีรูปของลูกคา้) เพือตรวจสอบซาํ โดย

ไม่ตอ้งจาํกดัจาํนวนเงินในการเปิดบญัชี และควรตรวจสอบบตัรประจาํตวัประชาชนกบัระบบการตรวจสอบทางอเิล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐ ซึงบญัชีทีเปิดนนัสามารถทาํธุรกรรมไดท้นัที แต่หากตรวจสอบภายหลงัพบว่าผลการตรวจสอบไม่ผ่าน สหกรณ์

ตอ้งมีกระบวนการดาํเนินการ เช่น มาตรการระงบัการใชบ้ญัชี เป็นตน้ หรือ 

(3) ตรวจสอบข้อมูลจากเครืองอ่านบัตรประจาํตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Offline) และต้องถ่ายภาพและ

บนัทึกภาพลูกคา้ และใชเ้ทคโนโลยีขนัสูงทีไดม้าตรฐานสากลหรือมาตรฐานทียอมรับโดยทวัไป เพือใชต้รวจสอบเปรียบเทียบภาพ

ใบหนา้ของลูกคา้กบัภาพของลูกคา้จากบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง เพือพิสูจน์ว่าเป็นลูกคา้รายนนัจริง  

      4.2.2 การพสูิจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้เยาว์ทีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน  

กรณีเด็กอายุตาํกว่า 7 ปี ในการระบุตวัตนและพิสูจน์ตวัตนให้ดาํเนินการโดยขอบตัรประจาํตวัประชาชนผูป้กครอง

และตรวจสอบขอ้มูลจากเครืองอ่านบตัรประจาํตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์กบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐ พร้อมทงัขอสาํเนาสูติบตัรผูเ้ยาว ์

  4.2.3 การแสดงตนและการพสูิจน์ตัวตนลกูค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้พกิารหรือผู้ทุพพลภาพทีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน 

ในการระบุตวัตนของผูพ้ิการหรือผูทุ้พพลภาพทีไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชนให้ดาํเนินการขอบตัรประจาํตวัคน

พิการ และเอกสารทีออกจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 รายการ เช่น ทะเบียนบา้น ใบขบัขี หนังสือเดินทาง (Passport) บตัร

ประจาํตวัเจา้หนา้ทีของรัฐ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ บัตรประจาํตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจทีระบุเลขประจาํตวัประชาชน เป็นตน้ โดย

มาตรฐานในการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านันให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามความเสียงของผลิตภณัฑ์และช่องทางการ

ให้บริการตามตารางที 1 สรุปแนวทางในการระบุตวัตนของลูกคา้แบบบุคคลธรรมดา  

ทงันี มาตรการดงักล่าวขา้งตน้เป็นมาตรการเฉพาะเพือขจดัอุปสรรคในการแสดงตนของผูพิ้การหรือผูทุ้พพลภาพ

เท่านนั สหกรณ์จะตอ้งกาํหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลือนไหวให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ ระดบัความเสียงของลูกคา้ และแหล่งทีมาของรายได ้เพือป้องกนัไม่ให้บุคคลอืนนาํบญัชีของผูพ้ิการหรือผูทุ้พพลภาพไปใช้

ในการกระทาํความผิด เพราะหากเกิดความบกพร่องในกระบวนดังกล่าว สหกรณ์อาจมีความเสียงจะปฏิบัติไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายอนัอาจนาํไปสู่การถูกดาํเนินคดีได ้

. .  แนวทางการพสูิจน์และยนืยันตัวตนบนแพลตฟอร์มกลาง National Digital ID (NDID) (ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน) 

กรณีการใชแ้พลตฟอร์มกลาง NDID ถือว่าเป็นการพึงพาบุคคลทีสามดาํเนินการแทน โดยให้องคก์รทีเคยรู้จกัลูกคา้

รายนนัมาแลว้ เป็นผูยื้นยนัตวัตนลูกคา้กบัองคก์รทีลูกคา้กาํลงัทาํธุรกรรมอยู่  ซึงรูปแบบการให้บริการยืนยนัตวัตน คือ ให้ลูกคา้ทาํ

การยืนยนัตวัตนจาก Authenticator ทีทางองค์กรทีเคยรู้จกัลูกคา้รายนนัแลว้ออกให้ หลงัจากลูกคา้รายนนัทาํการยืนยนัตวัตนสําเร็จ

แลว้ องคก์รทีเคยรู้จกัลูกคา้จะทาํการยืนยนักลบัไปทีองคก์รทีลูกคา้รายนนักาํลงัทาํธุรกรรมอยู่ว่าเป็นลูกคา้รายนนัจริง ลูกคา้จึงจะ

สามารถทาํธุรกรรมทีองคก์รนนั ๆ ไดส้าํเร็จ  

กรณีลูกคา้จะใชบ้ริการดงักล่าว ลูกคา้ตอ้งทาํการลงทะเบียนเพือขอใชบ้ริการบนช่องทางทีกาํหนด โดยตอ้งผ่านการ 

พสูิจน์ตวัตนตามมาตรฐานทางการ (Identity Assurance Level: IAL) ไดแ้ก่  

- ตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของบตัรประจาํตวัประชาชน (Dip Chip) 



22 
 

- นาํขอ้มูลทีไดจ้าก Chip ในบตัรประจาํตวัประชาชนไปตรวจสอบกบัฐานขอ้มูลของกรมการปกครองทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Online to DOPA) 

- ถ่ายรูป 

- เปรียบเทียบรูปถ่ายกบัรูปจาก Trusted Source ผา่นระบบเปรียบเทียบใบหนา้ 

 4.2.5 การพสูิจน์ตัวตนลูกค้า ทผ่ีานการพิสูจน์ตัวตนมาแล้ว 

ในกรณีทีสหกรณ์ไดท้าํการพิสูจน์ตวัตนตามประกาศของสาํนกังาน ปปง. มาแลว้ สหกรณ์สามารถบริหารความเสียง

โดยให้พิจารณาดงันี  

(1) ให้สหกรณ์ บริหารความเสียงโดยตอ้งพิจารณาวิธีการยืนยนัตวัตนทีน่าเชือถือ (Authentication)  

(2) สหกรณ์ ตอ้งพจิารณาวา่ขอ้มูลทีใชใ้นการสมคัรตอ้งเป็นปัจจุบนั ซึงอาจดาํเนินการโดยอยา่งหนึงอยา่งใด ดงันี  

 - ตรวจสอบขอ้มูลกบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถนาํขอ้มูลเดิมที

เคยให้ไวก้ับสถาบันการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไปตรวจสอบกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐได ้หรือ 

 - ให้ลูกคา้ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล KYC/CDD ของตนเอง แลว้ตรวจสอบเทียบกบัหลกัฐานทีลูกคา้ไดแ้สดง

ตนไวแ้ลว้ โดยกรณีทีมีการเปลียนแปลงข้อมูลควรขอหลกัฐานในการยืนยนัขอ้มูลดงักล่าว หรือตรวจสอบขอ้มูลกับระบบการ

ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  

(3) สหกรณ์ตอ้งพิจารณาว่าในการพิสูจน์ตวัตนในครังก่อนมีความเขม้ขน้เพียงพอต่อการพิสูจน์ตวัตนในครังถดัไป

โดยพิจารณาตามระดบัความเสียงของผลิตภณัฑ ์

4.3 กรณีลูกค้านิติบุคคล 

เมือสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัให้ลูกคา้แสดงตนตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนั

การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แลว้ ให้ดาํเนินการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนี 

ความเสียง

ผลติภัณฑ์/บริการ 

การระบตุัวตนและพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้า การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน** 

(1) ความเสียงตาํ สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ

ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนทีครบถ้วนและจดัให้

ไดม้าซึงขอ้มูลอนื ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า 

พ.ศ. 2563  

 

(1) กรณีนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้

ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีนาย

ทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน 

(2) กรณีทีไม่ใช่นิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศ

ไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็นนิติบุคคลที

หน่วยงานหรือองคก์รทีน่าเชือถือรับรองหรือออกให้

ไม่เกินหกเดือน 

 (3) กรณีลูกคา้ทีเป็นส่วนราชการ องคก์รของรัฐบาล 

รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอนืของรัฐทีเป็นนิติบุคคล 

ให้ตรวจสอบหนงัสือแสดงความประสงค์ในการทาํ

ธุรกรรม หนงัสือแต่งตงัหรือหนงัสือมอบอาํนาจ 

(4) กรณีลูกคา้ทีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร 

วัด มัสยิด  ศาลเจ้าและนิติบุคคลอืนในลักษณะ

เดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์

ในการทาํธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจาก

หน่วยงานทีเกียวข้อง หนังสือแต่งตัง หรือหนังสือ

มอบอาํนาจ 

(2) ความเสียงสูง สหกรณ์ต้องระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ

ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนทีครบถ้วนและจดัให้

ไดม้าซึงขอ้มูลอนื ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า 

พ.ศ. 2563 และต้องตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐานกบั

ฐานขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ 

 

ไม่ใช่ความเสียง 

(1) และ (2) 

สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ

ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนทีครบถ้วนและจดัให้

ไดม้าซึงขอ้มูลอนื ๆ ตามทีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง

การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า 
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ความเสียง

ผลติภัณฑ์/บริการ 

การระบตุัวตนและพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้า การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน** 

พ.ศ. 2563 และอาจตอ้งตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐาน

กบัฐานขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ 

 

หมายเหตุ:  

) ในการตรวจสอบตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานกบัฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ ตามขอ้ ( ) – ( ) สําหรับนิติบุคคลทีไม่มี

ฐานขอ้มูลในการตรวจสอบของภาครัฐ สหกรณ์อาจตรวจสอบจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานรัฐทีเป็นนายทะเบียนขององคก์รนนั ขอตรวจสอบ

จากหน่วยงานรัฐดงักล่าวโดยตรง หรือตรวจสอบเอกสารทีออกโดยหน่วยงานรัฐทีเกียวขอ้งทีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตนของลูกคา้ได้

เพิมเติม 

) กรณีการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยของลูกคา้ทีเป็นนิติบคุคล ให้ดาํเนินการตาม ขอ้  

ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ พ.ศ.  กล่าวคือในกรณีทีมีการมอบอาํนาจให้สร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวในนามของลูกคา้ ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพอืทราบวา่ลูกคา้ไดมี้การมอบอาํนาจให้สร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวในนามของลูกคา้จริงและตอ้งตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงของบุคคลทีไดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าวตาม

ขอ้  วรรคหนึง ( ) และ ( ) ดว้ย อย่างไรก็ตามในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกตามขอ้  ( ) สหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งใช้

มาตรการทีเทียบเท่ากบัลูกคา้ทีเป็นบุคคลธรรมดา เนืองจากมาตรการดังกล่าวกาํหนดขึนเพือใช้กับลูกคา้ของสหกรณ์เท่านัน แต่บุคคล

ดงักล่าวไม่ใชลู้กคา้ของสหกรณ์โดยตรง เป็นเพียงผูรั้บมอบอาํนาจมาทาํธุรกรรมแทนลูกคา้ ดงันนัสหกรณ์ตอ้งดาํเนินการระบุตวัตนและ

พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกคา้ทีเป็นนิติบุคคลเป็นหลกัว่ามีตวัตนและประกอบกิจการจริง ในส่วนของผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยให้

สหกรณ์สามารถดาํเนินการตรวจสอบตามนโยบายและระเบียบวธีิการของสหกรณ์เองได ้

) ในกรณีทีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอนืทีเกียวขอ้งกบัการระบุตวัตนของลูกคา้และการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที

แทจ้ริงของลูกคา้ ทีมีความเขม้งวดแตกต่างจากคู่มือฉบบันี ใหส้หกรณ์ถือปฏิบตัิตามมาตรการทางกฎหมายทีมีความเขม้งวดมากกว่า 

5. การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง  

แนวทางในการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง ซึงเป็นขอ้มูลการระบุตวัตนทีสหกรณ์จะพิจารณาขอเพมิเติมจากขอ้มูลการแสดงตน มีดงันี 

5.1 สําหรับลูกค้าทีเป็นบุคคลธรรมดา กรณีผูข้อสมัครเป็นสมาชิก ให้ระบุว่าผูข้อสมัครเป็นสมาชิกแต่ละรายนันเป็น 

ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแท้จริง  

5.2 สาํหรับลูกคา้ทีเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง ดงันี 

( ) ระบุบุคคลธรรมดาผูใ้ช้อาํนาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการไดรั้บผลประโยชน์หรือการถือสิทธิ

เป็นเจา้ของ เช่น ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร้อยละ  ขึนไปตามทีปรากฏในหลกัฐานหรือเอกสารอา้งอิง กรณีไม่พบในการถือหุ้นทอดแรก

ให้เรียกขอ้มูลในทอดถดัไปจากลูกคา้จนกวา่จะพบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงทีเป็นบุคคลธรรมดา 

( ) ในกรณีทีมีขอ้สงสัยเกียวกบับุคคลธรรมดาซึงเป็นผูใ้ช้อาํนาจควบคุมนิติบุคคลตาม (1) หรือในกรณีทีไม่พบบุคคล

ธรรมดาตาม (1) ให้ระบุบุคคลธรรมดาซึงเป็นผูใ้ช้อาํนาจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีอืน เช่น ผูมี้อาํนาจครอบงาํกิจการหรือผูมี้อาํนาจ 

ลงนามผกูพนัของนิติบุคคล เป็นตน้ โดยอาจแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทน่ีาเชือถือ 

( ) ในกรณีทีไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม (2) ได ้ให้สหกรณ์ใช้มาตรการทีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคล

ธรรมดาทีมีตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดับสูงของนิติบุคคลนัน เช่น สหกรณ์อืนทีมาใช้บริการเงินฝากหรือสินเชือ ให้ระบุรายชือ

คณะกรรมการของสหกรณ์อนืเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง เป็นตน้ 

โดยหลงัจากทีระบุผูไ้ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริงแล้ว สหกรณ์จะขอข้อมูลของผูไ้ด้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง ได้แก่  

ชือเต็ม และเลขประจาํตวัประชาชน ซึงเป็นขอ้มูลจาํเป็นทีสหกรณ์จะตอ้งไดรั้บ นอกจากนี สหกรณ์อาจพิจารณาให้มีการระบุขอ้มูล

อนืทีเป็นประโยชน์เพิมเติมได ้เช่น วนัเดือนปีเกิด ขอ้มูลทีอยู ่ขอ้มลูการติดต่อ ขอ้มูลอาชีพ ขอ้มูลสถานทีทาํงาน เป็นตน้ 

ทงันี สหกรณ์จะขอขอ้มูล ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน ผูท้ีไดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง และ

ลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว ให้เพียงพอทีจะสามารถนาํไปตรวจสอบกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด และเพียงพอทีจะสามารถ
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นาํไปประเมินและบริหารความเสียงของลูกคา้ ตามปัจจยัทีอาจทาํให้เกิดความเสียงสูงเกียวกบัลูกคา้ทีกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบัติ 

ในเรือง การบริหารและบรรเทาความเสียงของลกูค้าได ้กรณีหากไมพ่บผูรั้บผลประโยชน์ทแีทจ้ริงหรือลูกคา้ไม่สามารถแจง้ขอ้มูลที

จาํเป็นและขอ้มูลแวดลอ้มอืนๆ ได ้ประกอบกบัผลการประเมินความเสียงบ่งชีว่ามีความจาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิมเติม สหกรณ์ตอ้ง

ปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้รายดงักล่าว หรือหากปรากฏเหตุสงสัยทีอาจเสียงต่อการ

ฟอกเงินฯ ให้ผูบ้ริหารสหกรณ์พจิารณาขอ้เทจ็จริงและกลนักรองว่าควรรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ 

6. การประเมินและจัดระดับความเสียงของลกูค้า 

หลงัจากขนัตอนการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบความถูกตอ้งและความ

แท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และการระบุผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์ทีแทจ้ริงแลว้ สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายของลูกคา้ ไดแ้ก่ ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อนื และลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทุกราย เพอืใช้

เป็นขอ้มูลสาํหรับพิจารณาอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือรับทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์   

6.1 สหกรณ์ไดจ้ดัระดบัความเสียงของลูกคา้ไว ้  ระดบั ดงันี 

6.1.1 ลูกคา้ทีมีความเสียงสูง หมายถึง ลูกคา้ทีถูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (High Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูกใชเ้ป็นช่องทาง

ในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยู่ในเกณฑสู์ง 

6.1.2 ลูกคา้ทีมีความเสียงปานกลาง หมายถึง ลูกคา้ทีถูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (Medium Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูก 

ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยู่ใน

เกณฑป์านกลาง 

6.1.3 ลูกคา้ทีมีความเสียงตาํ หมายถึง ลูกคา้ทถีูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (Low Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูกใชเ้ป็นช่องทาง

ในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยูใ่นเกณฑต์าํ 

 6.2 สหกรณ์ตอ้งพิจารณาปัจจยัทีอาจทาํให้เกิดความเสียงสูงเกียวกับลูกคา้ รวมถึงหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมิน

ความเสียงของลูกคา้ ตามทีกาํหนดไวใ้นแนวปฏิบัติในเรือง การบริหารและบรรเทาความเสียงของลูกค้า เพือประเมินและจดัระดบั

ความเสียงของลูกคา้แต่ละราย 

6.3 สหกรณ์กําหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าทุกรายให้

สอดคลอ้งกบัระดบัความเสียง ดงันี 

6.3.1 กรณีลูกคา้ในรายทีมีความเสียงสูง สหกรณ์ดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้  

แต่ถา้ปรากฏในภายหลงัว่ามีปัจจยัอืนทีทาํให้ลูกคา้มีความเสียงลดลง สหกรณ์อาจพิจารณาปรับลดระดบัความเสียงลงตามผลการ

ประเมินความเสียงได ้แต่ตอ้งกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมตัิผลการปรับลดระดบัความเสียงของลูกคา้ดงักล่าว 

 6.3.2 กรณีลูกค้าในรายทีมีความเสียงตาํ สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพือทราบ

ข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า เวน้แต่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทาํหรือมีการทาํธุรกรรมหรือมีการ

ดาํเนินการใด ๆ ทีอาจเกียวขอ้งกบัความผิดมลูฐาน การฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง สหกรณ์ปรับระดบัความเสียงของลูกคา้ดงักล่าวให้เป็นลูกคา้ทีมีความเสียงสูงและตรวจสอบเพือ

ทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ 

6.4 สหกรณ์ดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ทีมีความเสียงสูงในระดบัเขม้ขน้ โดยหาขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือหรือขอขอ้มูลเพิมเติมจากลูกคา้เกียวกบัแหล่งทีมาของเงินหรือทรัพยสิ์น แหล่งทีมาของฐานะความมงัคงั 

หรือวตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรมแต่ละครัง รวมถึงข้อมูลเกียวกบัการประกอบกิจการของลูกคา้ อาชีพ ชือและสถานทีตงัของที

ทาํงาน หรือลายมือชือของผูท้าํธุรกรรม ซึงรวมถึงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ

กฎหมายอนืทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

การตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น   
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บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1. แหล่งทีมาของเงินหรือรายได้ เช่น หนังสือรับรอง

เงินเดือน หนงัสือสัญญาว่าจา้ง หลกัฐานการเสียภาษี เป็นตน้ 

2. วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ

วตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมแต่ละครัง 

3. ข้อมูลเกียวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ  

ชือและสถานทีตงัของทีทาํงาน 

4. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง  

5. ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน

การเงินทีมีความน่าเชือถือด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ไดแ้ก่ สาํเนาบญัชีเงินฝากของธนาคาร  

6. ลายมือชือของผู ้ท ํา ธุรกรรม ซึงรวมถึงลายมือชือ

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

1 . แหล่งทีมาของเ งินหรือรายได้หรือทรัพย์สิน เ ช่น 

หลกัฐานงบการเงิน 

2. วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ

วตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมแต่ละครัง 

3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง  

4. ชือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอ้มูลทีสามารถ

พิสูจน์ไดถึ้งสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู่จริงของนิติ

บุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  

5. ขอ้มูลเกียวกบัอาํนาจในการควบคุม กาํกับดูแล และผูกพนั

นิติบุคคลหรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทงัให้

ระบุบุคคลทีเกียวขอ้งซึงมีตาํแหน่งบริหารระดบัสูง  

6. สถานทีตงัตามทีจดทะเบียนและสถานทีตงัสํานกังานใหญ่ 

7. ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน

การเงินทีมีความน่าเชือถือด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน ไดแ้ก่ สาํเนาบญัชีเงินฝากของธนาคาร  

7. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

 เมือสหกรณ์ดําเนินการประเมินและจัดระดับความเสียงของลูกค้าแล้ว ในขนัตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรม ให้พิจารณาดาํเนินการ ดงันี 

 7.1 กรณีปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรม 

สหกรณ์จะปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่รับทาํธุรกรรม หรือไม่รับเป็นสมาชิก และพิจารณารายงานเป็น

ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย (แบบ ปปง.1- ) หากพบขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหนึง ดงัต่อไปนี 

7.1.1 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน ผูท้ีไดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง หรือลูกคา้ทีทาํ

ธุรกรรมเป็นครังคราวเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด  

7.1.2 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกค้านิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน หรือลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว ใช้ชือปลอม 

ปกปิดชือจริง หรือใชชื้อแฝง  

7.1.3 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน หรือลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว แจง้ขอ้มูลเท็จ 

หรือแสดงหลกัฐานเทจ็ 

7.1.4 สหกรณ์ไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนไม่ครบถว้นตามตามประกาศสํานกันายกรัฐมนตรีเรือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้

สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา  หรือไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนและการระบุตวัตนไม่ครบถว้นเพียงพอทีจะสามารถ

นาํไปตรวจสอบกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด และไม่เพยีงพอทีจะสามารถนาํไปประเมินและบริหารความเสียงของลูกคา้ได ้

7.1.5 ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน ผูท้ีได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริง หรือลูกค้าทีทาํ

ธุรกรรมเป็นครังคราวมีความเสียงสูงมากจนอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่

การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 
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7.2 กรณีอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือรับทาํธุรกรรม 

หากผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อืน รวมถึงผูที้ไดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง หรือลูกคา้ทีทาํ

ธุรกรรมเป็นครังคราว ไม่อยูใ่นเกณฑท์ีตอ้งปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ให้สหกรณ์พิจารณาอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจ รับทาํธุรกรรม หรือรับเป็นสมาชิก โดยเจา้หนา้ทีผูท้ีไดรั้บมอบหมาย ยกเวน้ในกรณีผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล 

เช่น สหกรณ์อนื รวมถึงผูที้ไดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง หรือลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว มีความเสียงสูง ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของ

สหกรณเ์ป็นผูอ้นุมตัิการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ อนุมตัิรับทาํธุรกรรม หรืออนุมติัรับเป็นสมาชิกเท่านนั  
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ขนัตอนการรับลูกค้า (สมาชิก/สหกรณ์อืน/ลูกค้าททํีาธุรกรรมเป็นครังคราว)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมรับเปนสมาชิก/ไมรับ

สรางความสัมพันธ/ไมรับ

ทำธุรกรรม และรายงาน

ธุรกรรมท่ีมเีหต ุ

อันควรสงสัย 

ตอสำนักงาน ปปง. 

กรณีผูขอสมัครเปนสมาชิก ตองจัดใหแสดงตนทุกราย โดยกรอกขอมูลการแสดงตนใน

แบบฟอรมการรับสมัครสมาชิกใหครบถวนตามประกาศสำนักนายกฯ และตองตรวจสอบความ

ถกูตองความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน  

กรณีสหกรณอืน่  ตองจัดใหแสดงตนทุกราย โดยกรอกขอมลูการแสดงตนในแบบฟอรมการ

ทำธุรกรรม ใหครบถวนตามประกาศสำนักนายกฯ และตองตรวจสอบความถกูตองความ

ถกูตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน พรอมเก็บสำเนา

เอกสารที่ใชในการแสดงตนในแตละกรณี 

ตรวจสอบรายชือ่ลูกคา (สมาชิก/สหกรณอ่ืน/ 

ลูกคาท่ีทำธรุกรรมเปนครั้งคราว)  

ประเมินความเส่ียงดาน ML/TPF  

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกีย่วกบัลูกคา 

กรณีลูกคาที่ทำธรุกรรมเปนครั้งคราว หากมกีารทำธุรกรรม

ที่มีมูลคาต้ังแต 100,000 บาท ข้ึนไป ตองจัดใหแสดงตนกอน

การทำธุรกรรม โดยกรอกขอมูลการแสดงตนในแบบฟอรมให

ครบถวนตามประกาศสำนกันายกฯ และตองตรวจสอบความ

ถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการ

แสดงตน พรอมเก็บสำเนาเอกสารที่ใชในการแสดงตน 

ตองตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง 

ในระดับเขมขน โดยขอขอมูลหรือเอกสาร

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ/ขอมูล

แหลงที่มาของเงินหรือรายได/ 

ขอมูลวัตถุประสงคในสรางความสัมพันธ 

หรอืทำธุรกรรม 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงตำ่ 

รับสมัครเปนสมาชกิ/รับสรางความสมัพันธ/

รับทำธุรกรรม 

รับสมัครเปนสมาชิก/รับสรางความสมัพันธ/รับทำธุรกรรม 

โดยผูบริหารระดับสงูเปนผูอนุมัติ 

พิจารณาวาการทำธรุกรรมสอดคลองกบัวัตถปุระสงค 

ในการทำธุรกรรม/รายไดของลูกคา  

 

พิจารณาวาการทำธรุกรรมไมสอดคลองฯ และสหกรณอาจถกูใช 

เปนชองทางในการฟอกเงินหรือสนบัสนนุทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มอีานุภาพทำลายลางสูง 

ไมรับเปนสมาชกิ/ไมรับสรางความสมัพนัธ/ไมรับทำธุรกรรม 

และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสำนักงาน ปปง. 

กรณทีี่ไมสามารถตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอเท็จจริงได 

ไมรับเปนสมาชิก/ไมรับสรางความสัมพันธ/ไมรับทำ

ธุรกรรม และรายงาน 

ธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัยตอสำนักงาน ปปง. 

กรณีไมเปน 
บุคคลท่ีถูกกำหนด 

กรณีพบวา 
เปนบุคคลท่ีถูกกำหนด 

กรณีที่สามารถตรวจสอบ 

เพื่อทราบขอเท็จจริงได 
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แนวปฏิบัติในเรือง การบริหารและบรรเทาความเสียงของลูกค้า  

                 สหกรณ์กาํหนดหลกัการบริหารความเสียงสําหรับลูกคา้ทงัหมด ตามทีกฎหมายกาํหนด เพือป้องกนัหรือบรรเทาความเสียง 

ของสหกรณ์จากการถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 

ทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยพิจารณาปัจจยัความเสียงตามทีกฎหมายกาํหนด และจะดาํเนินการบริหารและบรรเทาความเสียง 

ของลูกคา้ทุกรายตลอดระยะเวลาทีดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้และสินสุดลงเมือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เริมตงัแต่

ขนัตอนการประเมินเพือระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การกําหนดระดับความเสียงสําหรับลูกค้าแต่ละราย การตรวจสอบ 

ความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมซึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซึงสอดคล้อง 

กับระดับความเสียงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสียง จนถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย  

และจะดาํเนินการประเมินความเสียงของลูกค้าตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายกาํหนด ซึงสหกรณ์ได้กําหนดระดับความเข้มข้นในการ

ตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้สําหรับลูกคา้ทุกรายให้สอดคลอ้งกบัระดบัความเสียง ทงันี ลูกค้าทีมีความเสียงสูง 

สหกรณ์จะตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ทีสุด และลูกคา้ทีมีความเสียงตาํ สหกรณ์อาจพิจารณาลด

ระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้  

                  . กระบวนการการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกยีวกับลูกค้า 

                     .  การตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

                           . ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือ

นอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลูกคา้ก็ได ้

                           . ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงและใชม้าตรการทีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง

โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล หรือข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือนอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลูกคา้ก็ได ้

                           . ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้กบัขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลาย

ลา้งสูง 

                            . ขอขอ้มูลเกียวกับวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมจากลูกคา้ เพือนาํมาพิจารณาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมเป็นครังคราวกบัลูกคา้ 

  โดยสหกรณ์ตอ้งขอขอ้มูลเกียวกบัวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมจากลูกคา้ ให้ชดัเจนและเพียงพอสําหรับนาํมาใช้

ในการพิจารณาความเสียงและความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัลกัษณะของการทาํธุรกรรมและความเคลือนไหวทางการเงินของ

ลูกคา้ ตวัอย่างเช่น เพือการออมเงิน วตัถุประสงคด์า้นการลงทุน วตัถุประสงคด์า้นการกูย้ืม เพือหมุนเวียนทางธุรกิจ เพือชาํระค่าสินคา้

บริการ เพอืชาํค่าสินคา้บริการ และสาธารณูปโภคในชีวิตประจาํวนั เพอืใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ 

  ทงันี เพอืนาํไปใชใ้นการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ 

ซึงมูลค่าและรูปแบบการทาํธุรกรรม จะทาํให้สหกรณ์สามารถเชือมโยงถึงผลลพัธ์ในขอ้นีได ้เนืองจาก มูลค่าในการทาํธุรกรรมและ

วิธีการทาํธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ประเภทบริการหรือช่องทางการใชบ้ริการ จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ

ดาํเนินความสัมพนัธ์เสมอ เพียงแต่จะตรงกบัขอ้มูลวตัถุประสงคที์ลูกคา้แจง้ไวข้ณะสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่ หากนาํผลการประเมิน

ทงัหมดมาพิจารณาแลว้ พบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคอ์ืนทีต่างไปจากวตัถุประสงคเ์ดิมทีลูกคา้แจง้ความประสงคไ์วใ้นขณะสร้าง

ความสัมพนัธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน สหกรณ์ตอ้งกาํหนดแนวทางการประเมินเพือพิจารณาความเสียงทีเพิมขึนจากวตัถุประสงค์

ทีเพมิขึนหรือเปลียนแปลงไป ดงันนั สหกรณ์จึงควรกาํหนดแบบแผนความเชือมโยงระหวา่งรูปแบบการธุรกรรมกบัวตัถุประสงคใ์นการ

สร้างความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบธุรกรรมทีมีอยู ่

                            . ตรวจสอบความเคลือนไหวของการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ตลอดช่วงเวลาทีความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจยงัดาํเนินอยูว่่ายงัคงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ ระดบัความเสียง 

ของลูกคา้ทีไดป้ระเมินไว ้และขอ้มูลเกียวกบัแหล่งทีมาของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอนืของลูกคา้ทีมีอยูห่รือไม ่
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   .  การกาํหนดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

                           . กรณีลูกคา้ทีมีความเสียงสูง ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ตามขนัตอน 

การตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ทีมีความเสียงสูงในระดบัเขม้ขน้ แต่ถา้ปรากฏในภายหลงัว่ามีปัจจยัอืนทีทาํให้

ลูกคา้มีความเสียงลดลง สหกรณ์อาจพิจารณาปรับลดระดบัความเสียงลงตามผลการประเมินความเสียงได ้แต่ตอ้งกาํหนดให้ผูบ้ริหาร

ระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัผลการปรับลดระดบัความเสียงของลูกคา้ดงักล่าว 

                           ขันตอนการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกยีวกับลูกค้าทีมีความเสียงสูงในระดับเข้มข้น  

                            . หาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือหรือขอขอ้มูลเพิมเติมจากลูกคา้เกียวกบัแหล่งทีมาของเงินหรือทรัพยสิ์น 

แหล่งทีมาของฐานะความมงัคงั หรือวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมแต่ละครังรวมถึงขอ้มูลเกียวกบัการประกอบกิจการของลูกคา้ 

อาชีพ ชือและสถานทีตงัของทีทาํงาน หรือลายมือชือของผูท้าํธุรกรรม ซึงรวมถึงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าดว้ย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

                            .กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมเป็นครังคราวกบั

ลูกคา้ทีมีความเสียงสูง 

                            . เมือมีการทบทวนขอ้มูลและความเสียงของลูกคา้ ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพ้ิจารณาผลการทบทวนดงักล่าวว่า

สมควรจะอนุมติัให้ดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้นนัต่อไปหรือไม่ 

                            . กาํหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินของลูกคา้ทีมีความเสียงสูง โดยพิจารณาเพิมความถี 

ขนัตอนหรือลกัษณะการติดตามความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรม และเพิมความถีในการตรวจสอบ

ขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้และการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ 

                           2. กรณีลูกคา้ทีมีความเสียงตาํ สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริง

เกียวกบัลูกคา้ก็ได ้เวน้แต่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าลูกคา้ดงักล่าวมีส่วนร่วมในการกระทาํ หรือมีการทาํธุรกรรมหรือมีการดาํเนินการ 

ใด ๆ ทีอาจเกียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายล้างสูง ให้สหกรณ์ ปรับระดับความเสียงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าทีมีความเสียงสูงและต้องตรวจสอบ 

เพอืทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ 

                 . การกําหนดปัจจัยในการประเมินความเสียงของลูกค้า 

 ( ) ปัจจัยความเสียงเกยีวกับลูกค้าซึงเป็นความเสียงสูงเด็ดขาด มี  กรณี ไดแ้ก่ 

 - ลูกคา้หรือผูรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้เป็นบุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ หรือเป็นสมาชิก

ในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดของบุคคลดงักล่าว 

      - ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้มาจากหรือมีการทาํธุรกรรมเกียวขอ้งเชือมโยงกบัพืนทีหรือ

ประเทศทีมีความเสียงสูงซึงคณะทาํงานเฉพาะกิจเพือดาํเนินมาตรการทางการเงินเกียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force 

: FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดาํเนินมาตรการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และเรียกร้องให้

ดาํเนินมาตรการตอบโต ้ตามทีเลขาธิการประกาศกาํหนด ซึงเป็นไปตามประกาศสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง 

พืนทีหรือประเทศทีมีความเสียงสูงทีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการ

ตอบโต ้

                   (2) ปัจจัยทีอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความเสียงสูง 

  กรณีทีข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตวัตนของลูกค้าหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ ระบุว่า  

เป็นลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ ซึงมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

                          1) บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัว 

หรือผูใ้กลชิ้ดของบุคคลดงักล่าว 

                         2) ลูกคา้ทีมีความเสียงสูงตรงกบัขอ้มูลทีสาํนกังานแจง้ซึงควรไดรั้บการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด  

                             หมายเหตุ: สหกรณ์ตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบรายชือบุคคลทีมีความเสียงสูงดา้นการฟอกเงินและรายชือ

บุคคลทีถูกกาํหนด AMLO Person Screening System (APS) 

                         3) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั มีความผิดปกติหรือมีความซบัซอ้นเกินกว่าการดาํเนินธุรกิจปกติ 
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                         4) ลูกคา้ประกอบธุรกิจทีมีการรับเงินสดเป็นจาํนวนมาก เช่น                

  -ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนนั 

                    - ธุรกิจอาชีพทีให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทงัภายในประเทศและขา้มประเทศซึงไม่ใช่สถาบนัการเงิน 

         - ธุรกิจอาชีพรับแลกเปลียนเงินตราทงันิติบุคคลและบคุคลธรรมดา  

         - ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 

                         5) ลูกคา้ไดม้าซึงเงินสด หรือประกอบธุรกิจทีมีการซือ ขาย หรือแลกเปลียนสินคา้ทีมีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งทีมา

ของเงินสด หรือสินคา้อย่างชดัเจน เช่น  

  - ธุรกิจคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองคาํ หรือเครืองประดบัทีประดบัดว้ยอญัมณี เพชรพลอยหรือทองคาํ 

         - ธุรกิจคา้ของเก่าทีมีมูลค่าสูง เช่น วตัถุโบราณ ศิลปะวตัถุ วตัถุหายาก เครืองรางของขลงั ฯลฯ 

         - ธุรกิจทีเกียวกบัการซือขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั  

         - ธุรกิจบริษทัหรือนายหน้าจดัหางาน ซึงเกียวข้องกบัการรับคนเขา้มาทาํงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไป

ทาํงานในต่างประเทศ 

         - ธุรกิจนาํเทียวบริษทัทวัร์ 

                         6) ลูกค้าทีมิได้ประกอบธุรกิจแต่ดําเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึงเงินสดหรือทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งทีมา 

อย่างชดัเจน 

                         7) ลูกคา้มีถินทีอยู่ไม่ว่าชัวคราวหรือถาวร หรือมีแหล่งทีมาของรายได ้หรือทาํธุรกรรม ในพืนทีหรือประเทศทีมี

ความเสียงตามทีกาํหนด 

                              หมายเหต:ุ พืนทีทีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน อนัเกียวเนืองกับปัญหาความไม่สงบในพืนทีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืนทีทีมีความเสียงสูงด้านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย ณ วันที  ธันวาคม 2564 พืนทีดังกล่าว ได้แก่ เขตท้องทีจังหวดันราธิวาส ยกเว้นอาํเภอ

ศรีสาคร อาํเภอสุไหงโก-ลก อาํเภอสุคิริน และอาํเภอแว้ง  จังหวดัยะลา ยกเว้นอาํเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอาํเภอไม้แก่น และอาํเภอ

แม่ลาน 

                               - พืนทีหรือประเทศทีมีความเสียงสูง ตามประกาศสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรือง พืนทีหรือ

ประเทศทีมีความเสียงสูงทีตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้ไดแ้ก่  

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นตน้ 

                               - พืนทีหรือประเทศทีไดรั้บการประเมินหรือกาํหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองคก์รระหว่างประเทศ เช่น 

คณะทาํงานเฉพาะกิจเพือดําเนินมาตรการทางการเงินเกียวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็นพืนทีหรือ

ประเทศทีไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกต์ใช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและต่อตา้นการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งเพียงพอ 

                               - พืนทีหรือประเทศทีถูกกีดกนั หรือใชม้าตรการบงัคบั หรือห้ามคา้ขายระหวา่งประเทศโดยองคก์ารระหว่างประเทศ 

                               - พืนทีหรือประเทศทีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูล 

ทีน่าเชือถือว่า มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดบัสูงมาก 

                              - พืนทีหรือประเทศทีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหว่างประเทศ หรือองคก์รระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูลที

น่าเชือถือว่า เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบตัิการอยู ่

                         ) ลูกคา้ไม่มีถินทีอยูใ่นประเทศ 

                         ) ลูกคา้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจาํกดั ทีมีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถื้อ 
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     กรณีการตรวจสอบพบข้อมูลจากแหล่งอืน ๆ เช่น สือสาธารณะ ฐานข้อมูลภายในองค์กร หรือหน่วยงานราชการอืน 

หรือได้รับคาํสังยึดอายัดจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง ในกรณีดังนี 

                   (3) กรณีทีตรวจสอบพบว่า ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมเป็นครังคราวดําเนินไปอย่างผดิปกติ 

                   (4) กรณีทีตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอาจเกียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 

                   (5) กรณีทีตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลทีมีตัวแทนอําพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (nominees shareholders) 

 สหกรณ์อาจพิจารณาประเมินความเสียงแยกจากปัจจยัขา้งตน้ แลว้จึงนาํไปพิจารณาร่วมกบัความเสียงในปัจจยัอืน ๆ ต่อไป 

              3.  การประเมินเพือระบุและพสูิจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

                      สหกรณ์ฯ ต้องดําเนินการประเมินเพือระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกค้า ตามทีกาํหนดไวแ้นวปฏิบตัิในเรือง  

การรับลูกคา้ และตามกระบวนการการตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

              4.  การกําหนดระดับความเสียงสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

                     สหกรณ์ฯ จะนาํผลการระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ทีไดม้าจากการแสดงตน มาพิจารณาตามปจัจัยในข้อ .  เมือไดผ้ล

การประเมินความเสียงตวัลูกคา้แลว้ อาจนาํมาพิจารณาร่วมกบัความเสียงของผลิตภณัฑบ์ริการ และช่องทางการใหบ้ริการ และคาํนวณเป็นผล

ความเสียงทีแทจ้ริงของลูกคา้เพือประโยชน์ในการเพิมหรือลดทอนความเสียงของลูกคา้ในการกาํหนดมาตรการสําหรับการอนุมติัรับลูกคา้

และการติดตามความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้ และสหกรณ์ไดจ้ดัระดบัความเสียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย เป็น  ระดบั ดงันี 

                         . ลูกคา้ทีมีความเสียงสูง หมายถึง ลูกคา้ทีถูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (High Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูกใชเ้ป็นช่องทาง

ในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยูใ่นเกณฑสู์ง ซึงกรณี

นีสหกรณ์จะกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มลูทุก  ปี  

                               **ถา้ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกค้า ถูกพิจารณาว่าเป็นลูกค้าทีมีความเสียงสูง และตอ้งดาํเนินการ

ตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้าในระดบัเขม้ข้นทีสุด ตามขนัตอนการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกค้าทีมี 

ความเสียงสูงในระดบัเขม้ขน้ 

                           . ลูกคา้ทีมีความเสียงปานกลาง หมายถึง ลูกคา้ทีถูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (Medium Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูกใช้

เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยูใ่นเกณฑ์

ปานกลาง ซึงกรณีนีสหกรณ์จะกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มูลทุก  ปี 

                           . ลูกคา้ทีมีความเสียงตาํ หมายถึง ลูกคา้ทีถูกจดัระดบัความเสียงเป็นระดบั  (Low Risk) ซึงสหกรณ์อาจถูกใชเ้ป็นช่องทาง

ในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยู่ในเกณฑ์ตาํ ซึงกรณีนี

สหกรณ์จะกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มูลทุก  ปี 

. การทบทวนข้อมูลและการตรวจสอบความเคลือนไหวในการทําธุรกรรม 

    สหกรณ์ฯ จะตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ทีใช้ในการแสดงตน การระบุตวัตน และการพิสูจน์ทราบลูกค้า  

เพือนํามาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงให้เป็นปัจจุบัน และดําเนินการอย่างต่อเนืองจนกว่า 

จะยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ทงันี ไม่รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว และสหกรณ์ฯ จะทบทวนการ

ประเมินความเสียงลูกค้า เมือข้อมูลมีการเปลียนแปลง หรือลูกค้ามาสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเพิมเติม หรือครบรอบ

ระยะเวลา รวมถึงทบทวนและติดตามความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้อย่างต่อเนือง (Monitoring) ว่ายงัเป็นไปตามทีเคย

แจง้ไวห้รือเป็นไปตามพฤติกรรมปกติหรือไม่ ดงันี 

               .   การตรวจทานข้อมูล และการพสูิจน์ทราบลูกค้า  

          สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ทีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตน ให้เป็น

ปัจจุบนัเสมอ ดงันี 

          . กรณีลูกคา้แจง้เปลียนแปลงขอ้มูลการแสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ เช่น ชือเต็ม อาชีพ ชือและสถานทีตงัของ 

ทีทาํงาน ขอ้มูลการติดต่อ แหล่งทีมาของรายได ้เป็นตน้ หรือลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเพิมเติม เช่น ขอเปิดบญัชี 

เงินฝาก ขอสินเชือ ซือหุ้นเพิม เป็นตน้ สหกรณ์ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ทีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตนให้เป็นปัจจุบนั  
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           . กรณีลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเพิมเติม สหกรณ์ตอ้งนาํรายชือลูกคา้ ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริง

ของลูกคา้ รวมถึงบุคคลทีไดรั้บมอบอาํนาจหรือผูที้เกียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ตามแนวปฏิบตัิเกียวกบัการ

ป้องกนัมิให้มีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

           . กรณีพบเหตุอนัควรสงสัยว่าลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ อาจมีความเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิด

ฐานฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง 

สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ทีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตนให้เป็นปัจจุบนั 

          ทงันี หากขอ้มูลตาม . - . มีผลต่อระดบัความเสียงของลูกคา้ สหกรณ์จะดาํเนินการปรับปรุงความเสียงตามหลกัเกณฑ ์

การกาํหนดระดบัความเสียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย และกระบวนการการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ 

    5.2 การตรวจสอบความเคลือนไหวในการทําธุรกรรม 

        สหกรณ์จะดาํเนินการตรวจสอบความเคลือนไหวในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้

ตลอดช่วงเวลาทีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจยงัดาํเนินอยู่และสินสุดลงเมือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ เพือให้ทราบว่าการสร้าง

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้ยงัคงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้มูล

ทางธุรกิจของลูกคา้ ระดบัความเสียงของลูกคา้ทีไดป้ระเมินไว ้และขอ้มูลเกียวกบัแหล่งทีมาของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอืนของลูกคา้ที

มีอยูห่รือไม ่โดยพิจารณาหลกัเกณฑ ์ดงันี 

     . ตรวจทานขอ้มูลการแสดงตนหรือขอ้มูลการระบุตวัตน เพือให้ทราบว่าข้อมูลของลูกค้ามีการเปลียนแปลงอนัมี

นยัสาํคญัต่อการตรวจสอบความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้ เช่น ขอ้มูลอาชีพ ขอ้มูลแหล่งทีมาของรายได ้ขอ้มูลรายได ้

ขอ้มูลสถานภาพทางการเมือง เป็นตน้ 

     . ตรวจทานขอ้มูลการทาํธุรกรรมของลูกคา้ในระยะเวลาสร้างความสัมพนัธ์จนถึงในขณะทีดาํเนินการตรวจทาน ฯ   

โดยสรุปมูลค่าหรือสถิติการทาํธุรกรรมโดยเฉลียของลูกคา้ในรอบระยะเวลาหนึงของลูกคา้รายนนั ๆ (เช่น รอบระยะเวลา  เดือน 

หรือรอบระยะเวลา  ปี เป็นตน้) เพือทีจะนาํไปเป็นขอ้มลูหลกัในการพิจารณาความสอดคลอ้งในการทาํธุรกรรม ดงันี 

                        .  พิจารณาความสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้า โดยพิจารณาข้อมูลการทาํธุรกรรมของลูกค้า 

ตาม 2.  ว่าสอดคลอ้งกบัอาชีพหรือรายไดข้องสมาชิกตามขอ้ .หรือไม่ ตวัอยา่งเช่น  

                               - กรณีลูกคา้แจง้ขอ้มูลว่ามีอาชีพรับจา้งทวัไป และมีรายไดเ้ดือนละ ,  บาท แต่จากขอ้มูลการทาํธุรกรรม 

ของลูกคา้ในรอบ  ปี ทีผา่นมา มีค่าเฉลียการฝากเงินและซือหุ้นประมาณเดือนละ ,  – ,  บาท และมีบางเดือนทีนาํเงินสด

มาฝากเป็นจาํนวนมากประมาณ ,  บาท หรือ 

                              - กรณีลูกคา้มีการทาํธุรกรรมโดยเฉลียในรอบระยะเวลาปัจจุบนัทีตรวจทานสูงกว่ารอบระยะเวลาทีผ่านมา เช่น 

ในรอบระยะเวลา  ปี ทีผ่านมา ลูกคา้รายหนึงมีมูลค่าการทาํธุรกรรมโดยรวม ,  บาท แต่มีมูลค่าการทาํธุรกรรมในรอบปี

ปัจจุบนัเพิมขึนเป็น ,  บาท โดยทีลูกคา้รายดงักล่าวไม่มีการแจง้เปลียนแปลงขอ้มูลอาชีพ รายได ้หรือแหล่งทีมาของรายได ้

เป็นตน้ ซึงหากพิจารณาตามตวัอย่างดงักล่าวขา้งตน้แลว้จะพบว่าการทาํธุรกรรมของลูกคา้รายดงักล่าว ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทาง

ธุรกิจของลูกคา้ (ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา้) 

.  พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาข้อมูลการทาํธุรกรรมของลูกค้าว่าสอดคล้องกับ

วตัถุประสงคท์ีลูกคา้ไดแ้จง้ไวใ้นขนัตอนการสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่ ตวัอยา่งเช่น  

      - กรณีลูกคา้ (สมาชิก)ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์นขนัตอนการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ว่า เพือออมเงิน แต่จากขอ้มูล

การทาํธุรกรรมของสมาชิกในรอบ  ปีทีผ่านมา พบว่า สมาชิกรายนีไดมี้การฝากเงินเขา้บญัชีสมาชิกทีเปิดไวก้บัสหกรณ์เป็นเงิน

จาํนวนมากประมาณ ,  – ,  บาท ต่อครัง และภายในเดือนเดียวกนัก็มีการถอนเงินออกจากบญัชีในจาํนวนเงินเท่ากบัที

ไดฝ้ากเงินเขา้บญัชี และมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเพียงเล็กน้อย ซึงการทาํธุรกรรมของสมาชิกรายนีมีลกัษณะเป็นการฝากเงินเขา้

และถอนเงินออกจากบญัชีอย่างรวดเร็ว ซึงหากพิจารณาตามตัวอย่างนีแล้วจะพบว่าการทาํธุรกรรมของสมาชิกรายดงักล่าว ไม่

สอดคลอ้งกบักบัวตัถุประสงคที์สมาชิกไดแ้จง้ไว ้ 

  . เมือเจ้าหน้าทีสหกรณ์ตรวจสอบความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกค้าแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ ข้อ .  

และขอ้ . แลว้ จะตอ้งดาํเนินการปรับปรุงหรือทบทวนขอ้มลูของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนั เนืองจากอาจมีขอ้มูลลูกคา้ทีเปลียนแปลงไป 

และขอ้มูลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงระดบัความเสียงของลูกคา้ดว้ย  

     . กรณีทีเจ้าหน้าทีสหกรณ์ตรวจสอบความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้แต่ละรายตามหลกัเกณฑ์ ข้อ .  

และขอ้ . แลว้พบว่า มีลูกคา้รายใดทีมีการทาํธุรกรรมทีผิดปกติทีไมส่ามารถชีแจงเหตุผลไดแ้ละพิจารณาประกอบขอ้มูลต่าง ๆ แลว้

พบว่ามีเหตุอนัควรสงสัย หรืออาจเกียวขอ้งหรือเชือไดว่้ามีความเสียงต่อการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ 
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ร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ให้รายงานการทาํธุรกรรมทีมีเหตุอนัควร

สงสัย (แบบ ปปง. - ) ไปยงัสํานกังาน ปปง. (ตามแนวปฏิบติัในเรือง การรายงานการทาํธุรกรรม) และปรับปรุงระดบัความเสียง

ของลูกคา้รายดงักล่าวเป็นความเสียงสูง  ตามหลกัเกณฑก์ารกาํหนดระดบัความเสียงสาํหรับลูกคา้แตล่ะราย  

               5.3 การทบทวนการประเมินความเสียง 

                       สหกรณ์ จะทบทวนการจดัระดบัความเสียงของลูกคา้ ตามรอบระยะเวลาทีสอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงของลูกคา้ดงันี  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ระดับความเสียง 

ของลกูค้า 
รอบระยะเวลา หมายเหตุ 

ความเสียงสูง  ปี สหกรณ์ฯ จะพิจารณาทบทวนฯ ก่อนรอบระยะเวลา เช่น เมือ

ขอ้มูลลูกคา้มีการเปลียนแปลง หรือลูกคา้มาสร้าง

ความสมัพนัธ์หรือทาํธุรกรรมเพิมเติม  หรือเมือพบเหตุอนั

ควรสงสัย เป็นตน้ 

ความเสียงปานกลาง 2 ปี 

ความเสียงตํา  ปี 
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แนวปฏิบตัิในเรือง การประเมินและบริหารความเสียงสําหรับผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ 
 

1. การประเมินและบริหารความเสียงสําหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทังหมด ทีสหกรณ์ให้บริการแก่ลูกค้า 

สหกรณ์กาํหนดหลกัเกณฑ์ เพือตรวจสอบและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง สําหรับผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการทงัหมด ทีสหกรณ์

ให้บริการแก่ลูกคา้ในปัจจุบนั โดยระบุปัจจยัทีใชใ้นการประเมินความเสียงให้ครบถว้นตามกฎหมาย แสดงถึงวิธีการ รายละเอียด

และผลการประเมินความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการทงัหมดรวมถึงตอ้งกาํหนดมาตรการบรรเทาความเสียง

ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

2. มาตรการในการบริหารความเสียงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี 

อานุภาพทําลายล้างสูงทีอาจเกิดขึนก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทีเกียวข้องกับการออก

ผลติภัณฑ์และบริการ 

2.1 กรณีทีสหกรณ์จะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ใน

การให้บริการ หรือนาํเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีทีกาํลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑ์และบริการทีมีอยูเ่ดิมและทีจะมีขึนใหม่ สหกรณ์

จะระบุและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพ

ทาํลายล้างสูงทีอาจเกิดขึนให้แล้วเสร็จก่อนการดาํเนินการดังกล่าว  และจะกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงที

เหมาะสม  โดยคาํนึงถึงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซบัซอ้นของเทคโนโลยี โดยพิจารณาดงันี 

1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินทีมีลกัษณะ

หรือขอ้มูลเกียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ทีสหกรณ์ใชเ้พอืเชือมโยง ตดิต่อ เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรม

หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ซึงใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินทีมีลกัษณะ

หรือขอ้มูลเกียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทีผูห้น้าทีรายงานใช้เพือเชือมโยง ติดต่อ เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการทาํ

ธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ซึงจดัทาํหรือพฒันาขนึใหม ่และจะเริมปฏิบตัิการขาย หรือให้บริการในอนาคต 

 2.2. สหกรณ์พิจารณาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ว่าจะมีความเสียงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงมากน้อยเพียงใด และการใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ

อุปกรณ์นนั จะมีความเสียงต่อการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบตัิตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีเกียวขอ้ง หรือไม่

การระบุและประเมินความเสียงดงักล่าวให้คาํนึงถึงลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยตอ้ง

กาํหนดเงือนไขในการให้บริการหรือการทาํธุรกรรม เช่น จาํกดัจาํนวนครังของการทาํธุรกรรม จาํกดัประเภทของการทาํธุรกรรม หรือ

จาํกดัจาํนวนเงินของการทาํธุรกรรมทีสามารถทาํได ้และควรกาํหนดวิธีการหรือขนัตอนในการรับลูกคา้หรือรับทาํธุรกรรม หรือวิธีการ

บริหารความเสียงของลูกคา้และติดตามความเคลือนไหวของลูกคา้ 

2.3 สหกรณ์จะนาํผลการระบุและประเมินความเสียงตามขอ้ 2.2 ไปเป็นหนึงในปัจจยัการประเมินความเสียงภายในองคก์รดว้ย 

2.4 สหกรณ์ตอ้งกาํหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพฒันามาตรการบรรเทาความเสียงสําหรับการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2.5 ในกรณีทีพบว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ มีความเสียงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศทีเกียวขอ้ง

และสหกรณ์ไม่สามารถกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงทีเหมาะสมตามข้อ 2.2ได้  สหกรณ์จะไม่ออก

ผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยี

ใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑ์และบริการ หรือยุติการใชผ้ลิตภณัฑ์ใหม่การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ 

ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่เกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการทนัที 

3. ขันตอนการประเมินความเสียงฯ สําหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ และขันตอนการประเมิน

ความเสียงฯ ก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ทีเกยีวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ  
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3.  ขนัตอนที 1 รวบรวมผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางในการให้บริการทสีหกรณ์ ให้บริการแก่ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทงัหมดในปัจจุบนั หรือในกรณีทีสหกรณ์จะมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการ

ใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 

3.2 ขนัตอนที  ดําเนินการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง สาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ ตามขอ้ 3.1 

3.3 ขนัตอนที 3 กาํหนดมาตรการบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ

แพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ทีเหมาะสมกบัความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ 

3.4 ขนัตอนที 4 ตรวจสอบการบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และปรับปรุงการบริหารความเสียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการ หรือช่องทางในการ

ให้บริการอยา่งสมาํเสมอ โดยเฉพาะเมือสหกรณ์ มีผลิตภณัฑใ์หม่ การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

4. การกําหนดปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ   

สหกรณ์ ไดน้าํปัจจยัทีใชใ้นการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและ 

การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง มาใชป้ระเมินความเสียงของผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการ

ให้บริการ ของสหกรณ์ ดงันี  

4. ความเสียงเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ  

 4.1 สหกรณ์ฯ ประเมินความเสียงโดยพจิารณาจากลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

(ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถให้ รับ หรือเปลียนเป็นเงินสดได ้ซึงความเสียงจะเพมิขึนตามจาํนวนเงินสดที 

ผลิตภณัฑห์รือบริการนนัสามารถรองรับได ้

(ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถโอนหรือเปลียนมือให้แก่บุคคลอืนได ้ซึงความเสียงจะเพมิขึนตามมูลค่า ความถี 

ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลียนมือ 

(ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถใชห้รือนาํไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ ซึงความเสียงจะเพิมขึนหากผลิตภณัฑห์รือ

บริการนนัสามารถใชข้า้มประเทศได ้

4.2 ความเสียงเกียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการทีอาจมีความเสียงสูง 

(ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถให้ รับ หรือเปลียนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าสูง 

      (ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีลกัษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินทีไม่จาํเป็นตอ้งระบผุูโ้อนหรือผูรั้บโอน 

      (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีการทาํธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชือ 

4.3 สหกรณ์ฯ อาจกาํหนดให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ดงัต่อไปนี เป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการทีมีความเสียงตาํ หากมูลค่าในการทํา

ธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมือรวมกันแล้วต้องไม่เกนิ ,  บาท ต่อเดือน  

(ก) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไม่สามารถแลกเปลียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นระยะเวลาอนัสัน หรือ

แลกเปลียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าตาํ 

(ข) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไม่ใช่บริการขา้มประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือเป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ขา้มประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีทีเป็นการชาํระหนี หรือค่าสินคา้หรือบริการทีมีมูลค่าตาํ 

(ค) ผลิตภณัฑ์หรือบริการทีไมส่ามารถสะสมมูลค่าเงินไดใ้นจาํนวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผูอ้ืนไดห้รือ

โอนไดใ้นมูลค่าตาํ 

ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ 

                ( ) ธุรกรรมของสหกรณ ์พิจารณาจากลกัษณะการทาํธุรกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็นการทาํธุรกรรมทีไม่ใชเ้งินสด หรือใชเ้งินสด  

                ( ) ช่องทางในการให้บริการ พิจารณาจากการให้บริการเพือสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมแบบไม่พบ

หนา้ลูกคา้ (Non-face-to-face) และแบบพบหนา้ลูกคา้ (face-to-face) 

ตัวอย่างการประเมินความเสียงของช่องทางการให้บริการ 
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ช่องทาง ความเสียง 

การให้บริการแบบพบหนา้ทีสาํนกังาน หรือสาขาของผูม้ีหนา้ทีรายงาน ตาํ 

(1 คะแนน) 

การให้บริการแบบไม่พบหนา้  สูง 

(4 คะแนน) 

การให้บริการแบบพบหนา้ผา่นตวัแทนหรือนายหน้า หรือการให้บริการแบบไม่พบหนา้โดยมีมาตรการ

ในการระบุและพิสูจน์ทราบตวัตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความเคลือนไหวในการทาํ

ธุรกรรมของลูกคา้ (Customer monitoring system) 

ปานกลาง 

(2-3 คะแนน) 

  

5.  การประเมินความเสียงฯ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ 

สหกรณ์ จะดาํเนินการประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง สําหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ โดยรวบรวม

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ ทีใช้อยู่ในปัจจุบนั และพิจารณาประเมินความเสียงจาก

ปัจจยัความเสียงตามขอ้ 3.  

.  ผลิตภัณฑ์/บริการ 

         ตัวอย่างเช่น 

ผลิตภณัฑ์และบริการ 

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ 

คะแนน

รวม 

ผลการ

ประเมิน

ความ

เสียง

เบืองต้น 

ความ

สอดคล้องกบั

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์ 

เสียงสูง  

ตามกฎหมายฯ 

 

ความ

สอดคล้องกับ 

ลักษณะ

ผลิตภัณฑ์

เสียงตาํ 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ

ประเมิน

ความเสียง 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถให้ รับ 

หรือเปลยีนเป็น

เงนิสดได้ 

 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถโอน

หรือเปลยีนมือ

ให้แก่บุคคลอืน

ได้ และสะสม

มูลค่าได้ 

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที

สามารถใช้

หรือนาํไปใช้

ได้ใน

ต่างประเทศ 

 

 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 4 4 4 12 สูง สอดคล้อง 

(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคลอ้ง สูง 

สินเชือ 1 1 1 3 ตาํ ไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ตาํ 

หุ้น 4 3 1 8 กลาง ไม่สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง กลาง 

เกณฑ์ในการกําหนดค่าคะแนนความเสียง 

ค่าคะแนนความเสียงในแต่ละปัจจยัจากความเสียงตาํสุดไปความเสียงสูงสุด คือ  -  คะแนน 

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 

(1) ผลิตภณัฑห์รือบริการทสีามารถให้ รับ 

หรือเปลียนเป็นเงินสดได ้

ไม่ใชเ้งินสดเลย ใช ้แต่จาํกดัวงเงิน

ไม่สูง 

ใช ้แต่มีการกาํหนด

วงเงินค่อนขา้งสูง 

ใชเ้งินสดไดโ้ดย

ไม่จาํกดัวงเงิน 

(2) ผลิตภณัฑห์รือบริการทสีามารถโอนหรือ

เปลียนมือให้แก่บุคคลอืนได ้และสะสมมลูค่าได ้

ไม่ได ้ ได ้แต่กาํหนด

เงือนไขยุง่ยากหรือ

วงเงินไม่สูง 

ได ้แต่กาํหนด

เงือนไขหรือวงเงิน

ค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่

กาํหนดเงือนไข

หรือวงเงิน 
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ค่าคะแนนการประเมินความเสียงโดยรวม 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงสูง  10 - 12  คะแนน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงปานกลาง   6 – 9    คะแนน 

ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเสียงตาํ   3 – 5    คะแนน 

 

          สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ ผลิตภณัฑห์รือบริการ ของสหกรณ์  ทาํให้ทราบว่า สหกรณ์มีผลิตภณัฑห์รือบริการอะไรบา้งทีมีความ

เสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพอืกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ของแต่ละผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าว 

ตัวอย่างมาตรการและวิธกีารบรรเทาความเสียง 

1) ตอ้งมีการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดทุกครังก่อนทีจะรับทาํธุรกรรมและปฏิเสธการทาํธุรกรรมกบับุคคลทีถูก

กาํหนด 

2) จาํกดัวงเงินในการทาํธุรกรรมผ่านช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า ไม่เกิน ……………… บาท ต่อครัง และไม่เกิน 

……………… บาท ต่อเดือน เป็นตน้ 

.  ธุรกรรม/ช่องทางบริการ  

สหกรณ์ฯ ไดด้าํเนินการรวบรวมธุรกรรม/ช่องทางในการให้บริการทีสหกรณ์ฯ ให้บริการแก่ลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

และลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครงัคราวทีมีอยูใ่นปัจจบุนั เพอืประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง (ML/TPF) สําหรับธุรกรรม/ช่องทางในการให้บริการดังกล่าว พร้อมทังได้กาํหนด

มาตรการบรรเทาความเสียงดงักล่าวแลว้ ซึงปรากฏผลการประเมินความเสียงฯ ดงันี 

. .  ลักษณะการทําธุรกรรม 

         หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 

          ) การทาํธุรกรรมทีไม่ใช้เงินสด (การทาํธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารและเช็คหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร)  

จึงพิจารณาว่า ลกัษณะการทาํธุรกรรมทมีีความเสียงตาํ 

         ) การทาํธุรกรรมทใีช้เงินสด จึงพิจารณาว่า ลกัษณะการทาํธุรกรรมทมีีความเสียงสูง 

      ตัวอย่างเช่น 

ธุรกรรม 
ผลการประเมิน/ 

ระดับความเสียง 
มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียง 

1. การทาํธุรกรรมทีไม่ใชเ้งินสด  

(การทาํธุรกรรมผ่านบญัชีธนาคารและเช็คหรือ

แคชเชียร์เช็คของธนาคาร)  

ตาํ 

  

ต้องมีการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูก

กาํหนดทุกครังก่อนทีจะรับทาํธุรกรรม 

2. การทาํธุรกรรมทีใชเ้งินสด  
สูง 

 

 

  

- ตอ้งมีการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูก

กาํหนดทุกครังก่อนทีจะรับทาํธุรกรรม 

- พิจารณาแหล่งทีมาของรายได้ทีลูกค้า 

มาสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกรรมหรือ

ทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ การทาํธุรกรรมของสหกรณ์ ทาํให้ทราบว่า สหกรณ์มีการทาํธุรกรรมลกัษณะใดบา้งทีมี

ความเสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพอืกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ให้เหมาะสมในแต่ละลกัษณะ

การทาํธุรกรรมดงักล่าว 

ปัจจัยทีใช้ในการประเมินความเสียงฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 

(3) ผลิตภณัฑห์รือบริการทีสามารถใชห้รือ

นาํไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ 

ไม่ได ้ ได ้แต่จาํกดัวงเงิน

ไม่สูง 

ได ้แต่มีการกาํหนด

วงเงินค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่จาํกดั

วงเงิน 
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. .  ช่องทางการให้บริการ 

 ช่องทางการให้บริการ หมายถึง วธีิการหรือช่องทาง ทีสหกรณ์ จะนาํผลิตภณัฑห์รือบริการไปสู่ลูกคา้  

หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 

1) ช่องทางการให้บริการแบบพบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านพนกังานของสหกรณ์ ถือว่าเป็นช่องทางในการ

ให้บริการทีมีความเสียงตํา 

2) ช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสือสารดว้ยวิธีอืนที

ไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อทาํธุรกรรมผา่นโทรศพัท ์หรือผา่นแอพพลิเคชนั LINE, Facebook เป็นตน้ ถือว่าเป็นช่องทางบริการ

ทมีีความเสียงสูง 

         ตัวอย่างเช่น 

ช่องทางการให้บริการ  

ผลการประเมิน/

ระดับความเสียง 
มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียง 

1. แบบพบหน้า 

(การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 

การทาํธุรกรรมตอ้งติดต่อเจา้หนา้ทีสหกรณ ์ 

ณ สถานประกอบการของสหกรณ์) 

ตํา - กาํหนดให้การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการทาํธุรกรรมแบบพบ

หนา้ ในกรณีทีลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํ

ธุรกรรมเป็นครังคราวใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการทีมคีวามเสียงสูง  

- การสมคัรขอเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะตอ้งสมคัรผ่านเจา้หนา้ทีของ

สหกรณ์ ณ สถานประกอบการของสหกรณ์เท่านนั 

- ตอ้งมีการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดทุกครังก่อนทีจะรับทาํ

ธุรกรรม 

2. แบบไม่พบหน้า 

(ทาํธุรกรรมโดยติดต่อเจ้าหนา้ทีสหกรณ์

ผา่นช่องทางบริการ เช่น โทรศพัท,์ E-

mail, LINE, Facebook เป็นตน้) 
 

สูง - กาํหนดใหก้ารทาํธุรกรรมแบบไม่พบหนา้ ทาํไดเ้ฉพาะผลิตภณัฑห์รือ

บริการทีมีความเสียงตาํ 

- การทาํธุรกรรมแบบไม่พบหน้า ลูกคา้ตอ้งเคยแสดงตนกบัเจา้หนา้ทีของ

สหกรณ์แบบพบหนา้ ณ สถานประกอบการมาก่อนแลว้ 

- จาํกดัวงเงินในการทาํธุรกรรมผา่นช่องทางบริการแบบไม่พบหนา้  

ไม่เกิน .................. บาท ต่อครัง และไม่เกิน ................ บาท ตอ่เดือน  

- ตอ้งมีการตรวจสอบรายชือบคุคลทีถูกกาํหนดทกุครังก่อนทีจะรับทาํธุรกรรม 

สรุป ผลการประเมินความเสียงฯ ช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์  ทาํให้ทราบว่า สหกรณ์มีช่องทางในการให้บริการ

ใดบา้งทีมีความเสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ เพอืกาํหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสียงฯ ให้เหมาะสมใน

แต่ละช่องทางในการให้บริการดงักล่าว 

 

 

 

. กําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสียงฯ สําหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ 

หลงัจากทีสหกรณ์ ไดป้ระเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูง สําหรับผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์แลว้ พบว่า สหกรณ์มีผลิตภณัฑห์รือ

บริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการใดบา้ง ทีมีความเสียงสูง ความเสียงปานกลาง และความเสียงตาํ สหกรณ์ไดก้าํหนดมาตรการ 

และวธีิการบรรเทาความเสียงฯ ทีเหมาะสมกบัความเสียงของแต่ละผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการดงักล่าว ดงันี 

             .  กําหนดเงือนไขในการให้บริการหรือการทาํธุรกรรม เช่น จํากัดจํานวนครังของการทําธุรกรรม จํากัดประเภทของ 

การทาํธุรกรรม หรือจาํกดัจาํนวนเงินของการทาํธุรกรรมทีสามารถทาํได ้

               .   กําหนดวิธีการหรือขันตอนในการรับลูกค้าหรือรับท ําธุรกรรม หรือวิธีการบริหารความเสียงของลูกค้าและติดตาม 

ความเคลือนไหวของลูกคา้ 

               .  กาํหนดวิธีการหรือขนัตอนทีสามารถระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ได ้
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นอกจากนี สหกรณ์ไดก้าํหนดให้มีการบริหารและบรรเทาความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง และปรับปรุงการบริหารความเสียงของผลิตภณัฑ์ บริการและช่องทางบริการ

อย่างสมาํเสมอทุก 1 ปี ทงันี ก่อนทีสหกรณ์จะมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออก

ผลิตภณัฑ์และบริการ สหกรณ์จะดาํเนินการระบุและประเมินความเสียงด้าน ML/TPF ให้แล้วเสร็จก่อนทีจะออกผลิตภณัฑ์ บริการ และ

ช่องทางบริการดงักล่าว และกาํหนดมาตรการสําหรับการบรรเทาความเสียงดา้น ML/TPF ทีเหมาะสม พร้อมทงันาํผลการระบุและประเมิน

ความเสียงไปเป็นหนึงในปัจจยัการประเมินความเสียงภายในองคก์รดว้ย หากไม่สามารถกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความ

เสียงทีเหมาะสมได ้สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการ

ให้บริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่เกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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แนวปฏิบัติในเรือง การรายงานการทําธุรกรรม  

สหกรณ์ มีหน้าทีตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 

วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

. การรายงานการทําธุรกรรม 

“ธุรกรรมทีใช้เงินสด” หมายความว่า ธุรกรรมทีสมาชิก/ลูกคา้ถือเงินสดมาทาํธุรกรรม ดาํเนินการต่อสหกรณ์ หรือ ธุรกรรม 

ทีสมาชิก/ลูกคา้ไดรั้บเงินสดจากสหกรณ์อนัเป็นผลจากการดาํเนินกิจกรรมทีเกิดมูลค่าต่าง ๆ อาทิ การนาํเงินสดมาซือหุ้นสหกรณ์ 

การรับเงินสดอนัเป็นเงินปันผลจากการถือหุ้น การฝากเงินสดกบัสหกรณ ์การรับเงินกูยื้มจากสหกรณ์ เป็นตน้ 

“ธุรกรรมทีเกียวทรัพย์สิน” หมายถึง ธุรกรรมทีลูกค้าดําเนินการกับสหกรณ์ โดยมีการนําอสังหาริมทรัพย์หรือ

สังหาริมทรัพยท์ีมีมูลค่า/ราคาประเมิน เป็นวตัถุสําคญัในการทาํธุรกรรมนนั ๆ ซึงหากปราศจากทรัพยสิ์นดงักล่าว ธุรกรรมทีลูกคา้

ประสงคจ์ะดาํเนินการกบัสหกรณ์ ยอ่มไม่อาจเกิดขึนได ้

                   “ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรเชือไดว่้ากระทาํขึนเพือหลีกเลียงมิให้ตอ้งตกอยู่ภายใต้

บงัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  หรือเป็นธุรกรรมทีเกียวขอ้งหรืออาจเกียวขอ้งกบัการกระทาํ

ความผิดมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลาย

ลา้งสูง ทงันี ไมว่่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครังเดียวหรือหลายครังและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาํธุรกรรมดว้ย 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย 

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และ

กฎหมายอืนทีเกียวข้อง เช่น ความผิดเกียวกับยาเสพติด ความผิดเกียวกับการค้ามนุษย ์ความผิดเกียวกับการฉ้อโกงประชาชน 

ความผิดเกียวกบัตาํแหน่งหนา้ทีราชการ เป็นตน้ 

. หลักเกณฑ์ในการรายงานการทําธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธีการส่งการรายงานการทําธุรกรรม) ดังนี 

ธุรกรรมทีต้องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในส่งแบบรายงาน 

การทําธุรกรรม ไปยังสํานักงาน ปปง. 
วธิีการส่งแบบรายงาน 

ผู้กรอกแบบรายงาน/

ผู้ส่งรายงาน 

1) ธุรกรรมทีใช้เงินสด 

(ธุรกรรมทีใชเ้งินสด 

ตงัแต่สองลา้นบาทขึนไป 

แบบ ปปง. -  

 

- ธุรกรรมทีเกิดขนึระหว่างวนัที -  

จดัส่งภายใน  วนั นบัแต่วนัถดัจาก

วนัที  ของเดือนทีมีการทาํธุรกรรม 

- ธุรกรรมทีเกิดขนึระหว่างวนัที  - สินเดือน 

จดัส่งภายใน  วนั นบัแต่วนัถดัจาก 

วนัสินเดือนของเดือนทีมีการทาํ

ธุรกรรม 

สหกรณ์ สามารถส่งรายงาน

ธุรกรรมทุกประเภทได ้ 

โดยใชวิ้ธีใดวิธีหนึง ดงันี  

1) ยนืรายงานธุรกรรมต่อ

เจา้หนา้ที ณ สาํนกังาน ปปง. 

โดยมีหลกัฐานการส่งทีชดัเจน  

2) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตอบรับ โดยมีหลกัฐานการส่ง 

ทีชดัเจน  

3) ส่งเป็นขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์

ตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรม 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึงมีลายมือ

ชืออิเล็กทรอนิกส์กาํกบั  

(ผา่นระบบ AERS)  

) ผู้กรอกแบบรายงาน 

เจา้หนา้ทีของสหกรณ์

เป็นผูบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง

ในแบบรายงาน โดยให้ 

ผูบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง 

ลงลายมือชือ และ

เขียนชือและนามสกุล

ดว้ยลายมือบรรจง

กาํกบัไว ้พร้อมกบั

ระบุวนั เดือน ปี  

ทีบนัทึกขอ้เทจ็จริง 

ไวด้า้นบนขวาของ

ช่อง แบบฟอร์ม  

) ผู้ส่งรายงาน 

สหกรณท์ีรับทาํ

ธุรกรรม 

2) ธุรกรรมทเีกยีวกบัทรัพย์สิน 

ทรัพยสิ์นทีมีราคาประเมิน

ตงัแต่ห้าลา้นบาทขึนไป  

(ราคาประเมินทีสูงทีสุด

โดยพิจารณาจากราคา

ประเมินของสํานกังาน

ทีดินหรือของสหกรณ์ 

หรือราคาซือขาย อยา่งใด

อยา่งหนึง) 
หมายเหตุ: เฉพาะอสังหา- 

ริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยที์

ไม่ไดรั้บยกเวน้ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที 5  

แบบ ปปง. -  

 

- ธุรกรรมทีเกิดขนึระหว่างวนัที -  

จดัส่งภายใน  วนั นบัแต่วนัถดัจาก

วนัที  ของเดือนทีมีการทาํธุรกรรม 

- ธุรกรรมทีเกิดขนึระหว่างวนัที  - สินเดือน 

จดัส่งภายใน  วนั นบัแต่วนัถดัจาก 

วนัสินเดือนของเดือนทีมีการทาํ

ธุรกรรม 
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ข้อควรระวังและข้อห้าม 

1) เจ้าหน้าทีของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกียวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรมด้วยตนเอง 

ห้ามให้สมาชิก (ลูกคา้) หรือ ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว) เป็นผูบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง

เกียวกบัธุรกรรมในแบบรายงานการทาํธุรกรรม 

2) ห้ามเจา้หน้าทีของสหกรณ์เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทาํการใด ๆ อนัอาจมีผลทาํให้สมาชิก (ลูกคา้) หรือ ผูรั้บผลประโยชน์ 

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว) ทราบว่า ตนเองถูกรายงานการทาํธุรกรรมต่อสาํนกังาน ปปง. 
 

. การบริหารความเสียงธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย 

3.  กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย 

สหกรณ์ดาํเนินการตรวจสอบธุรกรรมทงัหมดของแต่ละราย เพือพิจารณาว่า ในการทาํธุรกรรมแต่ละครัง หรือแต่ละ

กลุ่มธุรกรรมของลูกคา้มีความผิดปกติอนัจะเขา้ข่ายเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย ซึงตอ้งรายงานตอ่สํานกังาน ปปง. หรือไม่ โดยมี

กระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อสาํนกังาน ปปง. ดงันี  

ขนัตอนที 1 เมือมีการตรวจพบพฤติกรรมการทาํธุรกรรมทีผิดปกติของลูกคา้รายหนึงรายใด  

ขนัตอนที 2 ดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบืองตน้ทเีกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้

และอาชีพ) หรือขอ้มูลเกียวกับการทาํธุรกรรมครังอืน ๆ  ของลูกคา้ทีอาจเกียวขอ้งกบัธุรกรรมทีพบว่าผิดปกติ (ในกรณีทีตรวจสอบได)้ 

เพอืพจิารณาถึงความสอดคลอ้งในการทาํธุรกรรมและวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรมกบัขอ้มูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา้ 

ขนัตอนที 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ จากขนัตอนที  ให้แก่ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริหารทีมี

อาํนาจในการตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยของลูกคา้ 

ขนัตอนที 4 กรณีทีผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นว่าควรรายงานต่อสํานักงาน ปปง. 

ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริหารทีมีอาํนาจดงักล่าว ลงนามอนุมตัิเพอืส่งรายงานธุรกรรมของลูกคา้ เป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยตอ่

สาํนกังาน ปปง. 

3.  การพจิารณาธุรกรรมทีมีเหตอุนัควรสงสัยในเบืองต้น 

กรณีทีสหกรณ์พิจารณาอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ หากสหกรณ์พบเหตุดงัต่อไปนี 

สหกรณ์จาํเป็นจะตอ้งดาํเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเบืองตน้ เมือลูกคา้แจง้ความประสงคข์อสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ

ขอทาํธุรกรรมหรือไดท้าํธุรกรรมทีมีลกัษณะดงัต่อไปนี 

ธุรกรรมทีต้องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในส่งแบบรายงาน 

การทําธุรกรรม ไปยังสํานักงาน ปปง. 
วธิีการส่งแบบรายงาน 

ผู้กรอกแบบ

รายงาน/ผู้ส่ง

รายงาน 

3) ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย  

รายงานเมือพบเหตุอนัควร

สงสัยตามคาํนิยามของธุรกรรม

ทีมีเหตุอนัควรสงสัยไมว่า่ 

ทาํธุรกรรมทีมีมูลค่าเท่าไร 

ก็ตาม ให้พนกังานแจง้ผูบ้ริหาร

ทราบทนัที โดยใหผู้บ้ริหาร

พิจารณาอยา่งถีถว้นก่อนส่ง

รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนัควร

สงสัยต่อสาํนกังาน ปปง. 

แบบ ปปง. -  

 

-  รายงานภายใน  วนันบัแต่วนัทีพบเหตุ

อนัควรสงสัย 

-  รายงานโดยไม่ชกัชา้สาํหรับธุรกรรม    

ทีมีเหตุอนัควรสงสัยทีตรวจพบ           

ในภายหลงั 

หมายเหตุ: “วนัทีมีเหตุอนัควรสงสัย” หมายถึง 

วนัทีสหกรณ์ทราบถึงธุรกรรมทีมเีหตุอนัควรสงสัย 

ดงันนั การเริมนับระยะเวลา 7 วนั ให้เริมนบัตงัแต่

วนัทีผูบ้ริหารระดบัสูงทราบถึงธุรกรรม ทีมีเหตุ

อนัควรสงสัย ซึงก็คือวนัทีผูบ้ริหารระดบัสูง 

ไดต้รวจสอบ วินิจฉัยและอนุมติัการรายงาน

ธุรกรรมทีมเีหตุอนัควรสงสัยไปยงัสาํนกังาน ปปง. 

  



42 
 

- ธุรกรรมทีมี เหตุอันควรเชือได้ว่ากระทําขึนเพือหลีกเลียงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กรณีทีเจา้หน้าทีสหกรณ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไดว่้า ลูกคา้เจตนาแจง้ความประสงคข์อทาํ

ธุรกรรมในวงเงินทีใกล้เคียงกบัวงเงินทีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. เพือหลีกเลียงมิให้

สหกรณต์อ้งรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอา้งเป็นผูอ้ืนเพือมาทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ เป็นตน้  

- ธุรกรรมทีเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมลูฐาน เช่น กรณีทีลูกคา้แจง้ความประสงคข์อทาํธุรกรรมทีอาจเกียวขอ้ง

กบับุคคลอืนทีอยู่ในรายชือผูก้ระทาํความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคา้เป็นบุคคลทีอยู่ในฐานรายชือผูท้ีกระทาํ

ความผิดหรือมีประวติักระทาํความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคา้ทีมีคาํสังยึดอายดัทรัพยสิ์นทีเกียวกบัการกระทาํ

ความผิดจากหน่วยงานของรัฐทีมีอาํนาจหนา้ทีในการดาํเนินคดีทีเกียวขอ้งกบัความผิดมูลฐานฟอกเงิน 

- ธุรกรรมทีอาจเกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐาน เช่น ธุรกรรมทีสหกรณ์ใชดุ้ลยพินิจแลว้เห็นว่าเป็นธุรกรรมที

อาจเกียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน  

- ตรวจสอบพบว่าลูกคา้ทีมาขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือขอทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ มีรายชือตรงกบัขอ้มูล

รายชือบุคคลทีถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

- จาํนวนเงินทีลูกคา้ มาทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ ไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการทาํธุรกรรม 

ขอ้มูลการแสดงตน และขอ้มูลการระบุตวัตน ตามทีลูกคา้ไดแ้จง้ขอ้มูลต่อสหกรณ์ 

 

หมายเหตุ: ธุรกรรมทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน หมายถึง ธุรกรรมทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานในประเภท ธุรกรรมทีใชเ้งินสด 

ธุรกรรมทีเกียวกบัทรัพยสิ์น ประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยท์ีประเมินราคาได ้ธุรกรรมทีเกียวกบัทรัพยสิ์นประเภท 

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกรรมทีใช้เงินสดทีมีวตัถุประสงค์เพือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

และการชาํระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เท่านัน แต่ไม่รวมถึง ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย ดังนัน สหกรณ์ยงัคงมีหน้าทีรายงาน 

“ธุรกรรมทีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน” หากพบว่า ธุรกรรมดงักล่าวเป็น “ธุรกรรมทีมีเหตอุนัควรสงสัย” 
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แบบรายงานการทําธุรกรรมทีใช้เงินสด (แบบ ปปง. 1-01) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 1) 
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แบบรายงานการทําธุรกรรมทีใช้เงินสด (แบบ ปปง. 1-01) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 2) 
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แบบรายงานการทําธุรกรรมทีเกยีวกบัทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 1) 
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แบบรายงานการทําธุรกรรมทีเกยีวกบัทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 2) 
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แบบรายงานการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 1) 
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         แบบรายงานการทําธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

 (แบบ ปปง.  –  หนา้ 2) 
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ตวัอย่างการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการทาํธุรกรรม (แบบ ปปง. - ) 
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ตวัอย่างการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการทาํธุรกรรม (แบบ ปปง. - ) 
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ตวัอย่างการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการทาํธุรกรรม (แบบ ปปง. - ) 
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แนวปฏิบัติในเรือง การควบคุมภายใน 

สหกรณฯ์ กาํหนดให้มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเกียวกบัการควบคุมภายในให้เหมาะสมกบัความเสียงภายในองคก์ร 

และขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดงันี 

              . โครงสร้างกํากับดูแล 

                                 สหกรณ์กาํหนดให้มีส่วนงานหรือพนกังานผูรั้บผิดชอบ และมีพนกังานระดบัผูบ้ริหารทีทาํหนา้ทีในการกาํกบั

ดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ดงันี  

                  .  สหกรณ์กาํหนดให้ฝ่ายบริหารงานทวัไป ทาํหน้าทีในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง   

                  .  สหกรณ์กําหนดพนักงานระดับผูบ้ริหาร โดยให้ผูจ้ ัดการสหกรณ์ เป็นผูรั้บผิดชอบในการกํากับดูแล 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และเป็นตวัแทนของ

สหกรณ์ในการติดต่อประสานงานกับสํานักงาน ปปง. กรณีทีมีความจาํเป็นต้องติดต่อกับสํานักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน เพือสอบถาม ขอคาํแนะนาํ ชีแจง หรือประสานงานในเรืองอนื ๆ 

. การคัดเลือกพนักงาน 

    สหกรณ์กาํหนดแนวทาง ขนัตอนและวิธีการในการคดัเลือกพนกังานก่อนการว่าจา้งทีมีมาตรฐาน เพือคดัเลือก

พนกังานทีจะมาปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ดงันี 

                    .  สหกรณ์กาํหนดกระบวนการในการจดัจา้งบุคลากรทีมีความรู้เกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง  

                    .  สหกรณ์กําหนดให้มีการตรวจสอบรายชือบุคลากรทีสมัครเป็นพนักงานสหกรณ์กับข้อมูลประวัติ

อาชญากรรมหรือขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูงก่อนรับเขา้ทาํงาน เพือให้มนัใจว่าพนักงานของสหกรณ์ทุกคนไม่มีความ

เกียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดทางอาญา หรือการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูง 

. การอบรมพนักงาน 

   สหกรณ์ฯ จัดให้พนักงานทีเกียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เขา้รับการ

ฝึกอบรมเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ดงันี  

   .  การอบรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพมิเติม มาตรา /  

                  ) กรณีพนักงานใหม่ สหกรณ์ฯ จะจดัให้มีการฝึกอบรมพนกังานใหม่ทีจะปฏิบตัิงาน ดา้นการจดัทาํหรือ

ควบคุมการจดัทาํรายงานการทาํธุรกรรม การจดัให้ลูกคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ เขา้รับการ

ฝึกอบรมภายใน  วนันบัแต่วนัเริมปฏิบติังาน เพอืให้มีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงตงัแต่ก่อนเริม

ปฏิบตัิงาน 
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   ) กรณีพนักงานเดิม สหกรณ์ฯ จะจดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานเดิมทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน ดา้นการ

จดัทาํหรือควบคุมการจดัทาํรายงานการทาํธุรกรรม การจดัให้ลูกคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้  

ซึงยงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม ให้ไดรั้บการฝึกอบรมให้แลว้เสร็จโดยเร็วทีสุด เพือให้มีความรู้ความเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิตาม

กฎหมายทีเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

       3) หลงัจากสหกรณ์ฯ จดัให้พนกังานตามขอ้ ) และ ) เขา้รับการฝึกอบรม สหกรณ์ฯ จะเก็บสาํเนาหลกัฐาน 

การฝึกอบรม รวมทงัสําเนาหลกัฐานทีแสดงว่าบุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพิมเติม โดยสําเนาหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งเก็บ

ไวใ้นสถานทีประกอบกิจการดว้ยวิธีการทีปลอดภยั และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอยีดไดต้ามทีสํานกังาน ปปง. ร้องขอ 

        ) ในกรณีทีมีเหตุผลความจาํเป็นเพือประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าที หรือกฎหมายทีเกียวกบัการปฏิบติังาน

ดา้นการจดัทาํหรือควบคุมการจดัทาํรายงานการทาํธุรกรรม หรือดา้นการจดัให้ลูกคา้แสดงตนหรือดา้นการตรวจสอบเพือทราบ

ขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้มีการปรับปรุงแกไ้ข สาํนกังาน ปปง. อาจประกาศให้ สหกรณ์ฯ จดัให้เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 

ด้านการจัดทาํหรือควบคุมการจดัทาํรายงานการทาํธุรกรรม การจัดให้ลูกคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริง

เกียวกบัลูกคา้ทีผา่นการฝึกอบรมแลว้เขา้รับการฝึกอบรมเพมิเติม  

  .  การอบรมตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า พ.ศ.  

       ) สหกรณ์จัดให้พนักงานของสหกรณ์ทีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การป้องกันและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เขา้รับ 

การฝึกอบรมเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงตงัแต่ก่อนเริมปฏิบติังาน 

      ) สหกรณ์จัดให้พนักงานของสหกรณ์ทีปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูงเข้ารับ 

การฝึกอบรมอย่างต่อเนืองตามทีกฎหมายกาํหนด โดยกาํหนดให้มีการทบทวนความรู้ทุก ๆ  ปี 

                     3) สหกรณ์ จดัให้มีการจดัเก็บหลกัฐานการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ทะเบียนรายชือพนักงานผูไ้ด้รับการฝึกอบรม  

วนั เวลา และสถานทีอบรม พรอ้มลายมือชือรับรองของวิทยากรหรือเจา้ของหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทงัหลกัฐานทีแสดงวา่พนกังาน

ดงักล่าวไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทงันีหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งเก็บไวใ้นสถานทีประกอบกิจการดว้ยวิธีการทีปลอดภยั 

และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดไดต้ามทีสาํนกังาน ปปง. ร้องขอ 

                    4) สหกรณ์ จัดให้พนักงานทีได้รับการฝึกอบรมเกียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายล้างสูง 

จากสํานกังาน ปปง. หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง ดาํเนินการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้ความรู้ทีไดรั้บจาก

การฝึกอบรมให้แก่พนกังานของสหกรณ์ทีปฏิบติังานเกียวขอ้งเพือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

นโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปราม

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

. การตรวจสอบภายใน 

   สหกรณ์กําหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู ้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระ จากการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองค์กร เพือตรวจสอบระบบการดาํเนินงานและการปฏิบตัิตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ดงันี 
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.  สหกรณ์กาํหนดให้ฝ่ายบริหารงานทวัาํป ทาํหนา้ทีในการตรวจสอบภายในดงักล่าว ซึงมีความเป็นอิสระขึน 

ตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดของสหกรณ์  

                                  .  การตรวจสอบภายในระบบการดาํเนินงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูงนนั กาํหนดให้ดาํเนินการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง โดยมีหวัขอ้ในการตรวจสอบภายใน ดงันี 

                      1) การกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติัต่าง ๆ สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือ

กฎเกณฑข์องทางการทีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 

                      2) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถ้วนตามทีกําหนด 

ในนโยบายหรือแนวปฏิบติัของสหกรณ์ โดยดาํเนินการสุ่มตรวจการปฏิบติังานของบุคลากรทีตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตนในตลอดทงัปีนนั  

                      3) การตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ ให้สอดคลอ้งกับทีกาํหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบตัิ 

ของสหกรณ์ โดยดาํเนินการสุ่มตรวจการปฏิบติังานของบุคลากรทตีอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพอืทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ในตลอดทงั

ปีนนั  

                      4) การรายงานการทาํธุรกรรมทุกประเภททีสหกรณ์ ส่งไปยงัสํานักงาน ปปง. เพือตรวจสอบการรายงาน 

วา่ สหกรณ์ รายงานการทาํธุรกรรมถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทีกฎหมายกาํหนดหรือไม่ และกรอกขอ้มูลในการแบบรายงาน

การทาํธุรกรรมครบถว้นหรือไม่ โดยสุ่มตรวจเอกสารการรายงานการทาํธุรกรรมแต่ละประเภททีเกิดขนึในปีนนั  

  5) หัวขอ้ในการตรวจสอบภายในระบบการดาํเนินงานและการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินฯ เรืองอืนๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี ของสหกรณ์ 

                                 .  เมือตรวจสอบภายในตามข้อ .  แล้วเสร็จ สหกรณ์จัดทาํรายงานผลการตรวจสอบภายในดังกล่าว  

และนําเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ทีมีหน้าทีในการพิจารณา

ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจเพอืทราบและสังการให้สหกรณ์ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องให้ถูกตอ้ง 

 .  ผูต้รวจสอบภายในดาํเนินการติดตามการดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องของสหกรณ์เป็นระยะ จนกว่าจะ

ดาํเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งเรียบร้อย 

ทงันี สหกรณ์กาํหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการเกียวกบัการควบคุมภายใน

ให้เหมาะสมกบัความเสียงภายในองคก์รและขนาดธุรกิจของสหกรณ์อยา่งสมาํเสมอ 
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แนวปฏิบัติในเรือง การเกบ็รักษาข้อมูล 

1. ประเภทของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน และระยะเวลาทต้ีองเกบ็รักษา 

สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการจดัเก็บเอกสารขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ เกียวกบัการแสดงตน การทาํธุรกรรมและบนัทึกขอ้เทจ็จริง

เกียวกับธุรกรรมดังกล่าว และการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า รวมถึงการรายงานธุรกรรม เพือให้เป็นไป 

ตามมาตรา  และมาตรา /  แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  ดงันี 

( ) เอกสารเกียวกบัการแสดงตน (ขอ้มูลทีเกียวกบัการจดัให้ลูกคา้แสดงตน) ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา  ปี นบัแต่วนัทีมีการ

ปิดบญัชีหรือยติุความสัมพนัธก์บัลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือนบัแต่วนัทีไดมี้การทาํธุรกรรมสาํหรับกรณีลูกคา้ทีทาํธุรกรรม

เป็นครังคราว  

( ) เอกสารเกียวกับการทาํธุรกรรมและบนัทึกขอ้เทจ็จริง (ขอ้มูลเกียวกบัการรายงานธุรกรรม) ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็น

เวลา  ปี นบัแต่ไดมี้การทาํธุรกรรมหรือบนัทึกขอ้เทจ็จริงเกียวกบัธุรกรรมนนั 

( ) เอกสารเกียวกับการตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกคา้ (ข้อมูลเกียวกับกระบวนการตรวจสอบเพือทราบ

ข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า) ต้องเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา  ปี นับแต่วนัทีมีการปิดบญัชีหรือยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือนับแต่ 

วนัทีไดม้ีการทาํธุรกรรมสาํหรับกรณีลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  

 (3.1)  นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง รวมถึงแนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติั หรือคู่มือปฏิบติัที

เกียวขอ้งทงัหมด 

 ( . ) ผลการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หรือการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 ( . ) หลกัเกณฑภ์ายในองคก์รและมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูงทีอาจเกิดขึนก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  

การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 (3. ) การทาํธุรกรรมของลูกค้าทีประสงค์สร้างความสัมพนัธ์กับสหกรณ์หรือลูกค้าทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

กับสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมทีลูกคา้ไดท้าํขึนเพือบริหารและบรรเทาความเสียงในกรณีทีสงสัยว่าเป็นธุรกรรมที

เกียวขอ้งหรืออาจเกียวขอ้งกบัความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ

ทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 (3. ) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าทีใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูลทีนํามาพิจารณาในการ

ประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี

อานุภาพทาํลายลา้งสูงให้เป็นปัจจุบนั ทงันี ไม่รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

 (3. ) การบริหารความเสียงและการจดัระดบัความเสียงของลูกคา้ 

 (3. ) การดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ ไดแ้ก่  

(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า บุคคลทีมีการตกลงกันทางกฎหมาย และผู ้ได้รับ

ผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้        

         (ข) การตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ บุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมายและผูไ้ดรั้บ ผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของ

ลูกคา้กบัขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

(ค) วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมเป็นครังคราวกบัลูกคา้  

(ง)  ผลการตรวจสอบความเคลือนไหวในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าตลอดช่วง เวลา 

ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกียวกบัความเคลือนไหวในการทาํธุรกรรมเพือพิจารณาถึงความ

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ ระดบัความเสียงของลูกคา้ทีไดป้ระเมินไว ้

และขอ้มูลเกียวกบัแหล่งทีมาของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอืนทีลูกคา้มีอยู ่
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(3. ) การตรวจสอบการมอบอาํนาจให้สร้างความสัมพนัธท์างธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวในนามของลูกคา้ 

(3. ) ผลการดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ของลูกคา้ปัจจุบนั  

(3. ) การดาํเนินการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ททีาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

(3. ) ผลการตรวจสอบธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัย 

(3. ) รายละเอียดเกียวกบัการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้อืนตามทีเลขาธิการ ปปง. ประกาศกาํหนด 

เว้นแต่ จะไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากเลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบตัิเป็นอยา่งอืน 

2. วธิกีารเก็บรักษาข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน  

วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกียวกับการแสดงตน การทาํธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง และการตรวจสอบเพือทราบ

ขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ สหกรณ์จดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ตามวิธีการที

ปลอดภยั น่าเชือถือ รักษาให้อยูใ่นสภาพทีพร้อมใช้ในการตรวจสอบและเพือเป็นหลกัฐานอา้งอิงตามกฎหมาย รวมทงัสามารถเรียกดู

หรือส่งมอบรายละเอียดดงักล่าวไดต้ามทีสาํนกังาน ปปง. กาํหนด  
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แนวปฏิบัติในเรือง การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับสาขา  หรือบริษัทในเครือทังในประเทศและต่างประเทศ 

และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดยีวกัน 
 

  

 

  สหกรณ์ไม่มีสํานักงานสาขาหรือบริษัทฯ ในเครือในประเทศ และต่างประเทศ 
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แนวปฏิบัติในเรือง การพงึพาบุคคลทีสาม 
 

“พึงพาบุคคลทีสาม” หมายความว่า การทีสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา   พึงพาสถาบนัการเงินหรือผู ้

ประกอบอาชีพตามมาตรา  ซึงเป็นบุคคลทีสาม ให้ตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ ทงันี ไม่หมายความรวมถึงการจดัจา้ง

บุคคลภายนอกหรือการจดัตงัความสัมพนัธ์ในลกัษณะตวัแทน ดงันนั เพอืความมนัใจว่าการพึงพาดงักล่าว จะไม่ก่อให้เกิดความเสียงใน

ด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สหกรณ์จึงต้องพิจารณาพึงพาบุคคลทีสามทีมีสถานภาพเป็นผูม้ีหน้าทีรายงานทีต้องปฏิบัติตาม

กฎกระทรวง เรือง การตรวจสอบเพอืทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ ซึงมีระบบปฏิบตัิงานตามกฎหมายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีสหกรณ์ประกอบกิจการให้บริการแก่ลูกคา้โดยอาศยัขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินอืนในการขายผลิตภณัฑ์

หรือควบรวมการให้บริการของทงัสองฝ่ายแก่ลูกคา้เพอืประโยชน์ของสหกรณ ์สถาบนัการเงินทีตกลงร่วมและตวัลูกคา้ อาจทาํให้ตอ้งมี

การพึงพาหรือเกิดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึงในการปฏิบตัิตามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริงเกียวกบัลูกคา้ ในขนัตอนที

เกียวขอ้งกบัการเผชิญหน้าหรือขอขอ้มูลจากลูกคา้ ดงันนั กรณีทีมีการตกลงร่วมกนัให้บริการแก่ลูกคา้ สถาบนัการเงินทีตกลงร่วมอาจ

รับหน้าทีเป็นผูด้าํเนินการหลักในการให้บริการลูกค้าและรับลูกค้า อาจทาํให้สหกรณ์ต้องพึงพาสถาบันการเงินนันในขนัตอนการ

ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้เมือเริมสรา้งความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หลักการสําคัญในการพงึพาบุคคลทีสาม ในกรณีทีสหกรณ์ตอ้งพึงพาสถาบนัการเงินอนืในการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ 

สหกรณจ์ะปฏิบติัดงันี 

(1) พงึพาไดเ้ฉพาะในกระบวนการจดัให้ลูกคา้แสดงตน การประเมินผลเบืองตน้ในการขอขอ้มูลเพิมเติมเพอืระบุตวัตน 

และพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ขอ้มูลการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงและขอ้มูลในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที

แทจ้ริงอยา่งเหมาะสม วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์หรือในการทาํธุรกรรมจนถึงขนัตอนการตรวจสอบขอ้มูลรายชืตามที

กฎหมายกาํหนด โดยการพึงพาอาจอยู่บนเงือนไขการปฏิบติัการของบุคคลทีสาม กล่าวคือ สหกรณ์อาจไม่มีอาํนาจในการกาํหนด

ระบบปฏิบติัการในการจดัให้ลูกคา้แสดงตน ระบุตวัตน หรือดาํเนินการตรวจสอบกบัรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด เนืองจากเป็นการ

พงึพาทีสหกรณ์ตอ้งอาศยับุคคลทีสามในการช่วยดาํเนินการตามขนัตอนในขอ้ ( ) ตามระบบปฏิบตัิการทีบุคคลทีสามถือปฏิบตัิหรือ

มีนโยบายกาํหนดไวอ้ยูแ่ลว้ (ซึงต่างจากการจา้งตวัแทนหรือผูใ้ห้บริการภายนอกมาดาํเนินการให้ ซึงกรณีนีสหกรณ์มีอาํนาจในการ

กําหนดกรอบข้อตกลงให้ปฏิบัติตามเงือนไขของตนได้) ดังนันสหกรณ์ต้องมันใจได้ว่า บุคคลทีสามทีได้ทาํการพึงพานัน มี

ระบบปฏิบติัการในการดาํเนินการขา้งต้น รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบเพือทราบขอ้เท็จจริง

เกียวกับลูกค้าตามกฎหมายและตอ้งได้รับการกาํกบัและตรวจสอบจากสํานักงาน ปปง. หรือหน่วยกาํกับ หรือจากหน่วยงานทีมี

อาํนาจอยา่งเหมาะสม 

(2)  สหกรณ์จะมีขอ้กาํหนดให้บุคคลทีสามส่งขอ้มูลทีจาํเป็นเกียวกับการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกคา้ 

ข้อมูลการระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริงและข้อมูลในการพิสูจน์ทราบผู ้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริงอย่างเหมาะสม  

วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์หรือในการทาํธุรกรรมจนถึงขนัตอนการตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดโดยทนัที 

และจะมีขอ้กาํหนดเกียวการจดัส่งเอกสารหลกัฐานของขอ้มูลขา้งตน้ หรือขอ้มูลอืนของลูกคา้ ในทนัทีเมือมีการร้องขอ 

(3)  การพึงพาในการเก็บรักษาข้อมูล สหกรณ์สามารถพึงพาให้บุคคลทีสามเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าทีได้ในขนัตอนการ

ดาํเนินการตามขอ้ ( ) เพือตนได ้หากบุคคลทีสามยินยอม ทงันีความรับผิดในการเก็บรักษาขอ้มูลยงัคงตกอยู่แก่สหกรณ์ ดงันนัในการ

พึงพาบุคคลทีสาม ควรมีขอ้ตกลงทีมนัใจไดว่้า บุคคลทีสามจะดาํเนินการเก็บรักษาขอ้มูลทีได้ดาํเนินการตามขอ้ ( ) และสามารถส่ง

ขอ้มูลดงักล่าวให้แก่สหกรณ์ไดเ้มือร้องขอตาม ( ) หรือให้สาํเนาขอ้มูลดงักล่าวส่งให้สหกรณ์ (ถา้บุคคลทีสามยินยอม) 

(4)  กรณีบุคคลทีสามมีทีตงัและดาํเนินการอยู่ในต่างประเทศ สหกรณ์จะนาํระดับความเสียงของประเทศนันมาประกอบ 

การพิจารณาความน่าเชือถือของบุคคลทีสามดงักล่าวดว้ย 

(5) สหกรณต์ระหนกัเสมอว่า สหกรณ์ยงัคงมีหนา้ทีและความรับผิดในกรณีทีกระบวนการในขอ้ ( ) เกิดความบกพร่อง  
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แมว้่าความบกพร่องนนัจะเกิดจากระบบการปฏิบติัการของบุคคลทีสามก็ตาม เนืองจากสหกรณ์ยงัคงรับหน้าทีและความรับผิดชอบ

ในการดาํเนินการตามกฎหมายในขอ้ ( ) กบัลูกคา้อยูเ่สมอ ดงันนัสหกรณ์จะขอขอ้มูลหรือตรวจสอบให้มนัใจไดว้่า การพึงพาบุคคล

ทีสามรายหนึงรายใดนันจะไม่ทาํให้สหกรณ์เกิดความเสียงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่

ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง (ทงันี หากพบว่ามีระบบปฏิบติัการทีบกพร่องต่อหน้าทีตามกฎหมายในการดาํเนินการตามขอ้ 

( ) นอกจากสหกรณ์จะตอ้งรับผิดในส่วนของการดาํเนินการต่อลูกคา้ตนแลว้ บุคคลทีสามก็ยอ่มตอ้งรับผิดในความผิดเดียวกนัดว้ย 

เพราะดว้ยขอ้ตกลงทีร่วมให้บริการแก่ลูกคา้ บุคคลทีสามก็ยงัคงมีความรับผิดกรณีเกิดความบกพร่องในการปฏิบติัหน้าทีในขอ้ ( ) 

เช่นกนั) 
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แนวปฏิบัติเกยีวกบัการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง  

. การตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกําหนด 

 กรณีรับลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การรับสมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น 

สหกรณอ์ืนทีประสงคส์ร้างความสัมพนัธ์ในการฝากเงินหรือขอสินเชือกบัสหกรณ์ เป็นตน้ 

 กรณีรับทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว ได้แก่ ผูรั้บประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ผูท้ีมาทาํ

ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉนัทะหรือมอบอาํนาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

พนกังานสหกรณ์ทีมีหนา้ทีรับผิดชอบในการรับลูกคา้และรับทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้

กบัขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ดงันี 

1. ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาํธุรกรรม 

       ตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดกบัลูกคา้ทีประสงคส์ร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีประสงคท์าํ

ธุรกรรมเป็นครังคราว ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงบุคคลทีไดรั้บมอบอาํนาจ โดยตรวจสอบก่อนอนุมติัสร้าง

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือก่อนรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือก่อนรับทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือก่อนจ่ายเงินแก่ผูรั้บประโยชน์

กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

.   ตรวจสอบระหว่างดาํเนินการความสัมพนัธ์ 

ตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดกบัรายชือลูกคา้ทีดาํเนินความสัมพนัธ์อยู่ในปัจจุบนั โดยตรวจสอบลูกคา้ที

สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (สมาชิก ลูกคา้นิติบุคคล รวมถึงผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้)  ทุกครังทีสาํนกังาน ปปง. มีการ

ประกาศรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดครังใหม่ (ทุกครังทีรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดมีการเปลียนแปลง) 

.  ตรวจสอบหลงัจากยติุความสัมพนัธ์ 

     ตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดกบัรายชือผูท้ีเคยเป็นลูกคา้ของสหกรณ์ หรือเคยเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 

นบัจากวนัทียติุความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก (ตรวจสอบยอ้นหลงัไม่เกินสองปีก่อนวนัทีมี

ประกาศหรือมีคาํสังให้บุคคลใดเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด) 

ซึงสหกรณ์สามารถตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดไดที้เวบ็ไซต์ของสํานักงาน ปปง. หรือตรวจสอบจากระบบ 

AMLO Person Screening System : APS 

. การตรวจสอบข้อมูลรายชือบุคคลทีถูกกําหนดจากเว็บไซต์สํานักงาน ปปง. 

.  ดาวน์โหลดขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด จากเว็บไซต์สํานักงาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แลว้คลิกทีเมนูดา้นซ้าย 

“บุคคลทีถูกกําหนด >” แลว้เลือกหัวขอ้ “รายชือบุคคลทีถูกกําหนด” ตามภาพดา้นล่าง 

*** พนกังานผูรั้บผิดชอบในการดาวน์โหลดขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด จะต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์สํานักงาน ปปง. ทุกเช้า

ก่อนเริมเปิดให้บริการ เพือตรวจสอบว่าสํานกังาน ปปง. มีการประกาศรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดครังใหม่หรือมีการเปลียนขอ้มูลรายชือ

บุคคลทีถูกกาํหนดหรือไม่ เพือให้มีขอ้มูลบุคคลทีถูกกาํหนดทีเป็นปัจจุบนัไวส้ําหรับตรวจสอบกบัลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทาง

ธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว โดยให้พนกังานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาํ

ธุรกรรม ระหว่างดาํเนินการความสมัพนัธ์ และหลงัจากยติุความสัมพนัธ์***  

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

.  ดาวน์โหลดข้อมูลรายชือบุคคลทีถูกกําหนด ตามมาตรา  (Thailand List)  

      . .  คลิกทีเมนู “รายชือบุคคลทถีูกกําหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพดา้นล่าง 
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      . .  คลิกดาวน์โหลดขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ตามมาตรา  (Thailand List) โดยคลิกทีเมนู “รวมรายชือบุคคลทีถูก

กําหนด” ตามภาพดา้นล่าง 
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    . .  คลิกทีคาํว่า “รายชือรวมบุคคลทีถูกกําหนด (ประกาศล่าสุด)” ตามภาพดา้นล่าง 

 

 
 

 

      . .  คลิกทีคาํว่า “ดาวโหลดไฟล์แนบ” ตามภาพดา้นล่าง 
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. .  คลิกเลือกบนัทึกไฟลร์ายชือบุคคลทีถูกกาํหนด โดยบนัทึกไฟลด์งักล่าวไวใ้นเครืองคอมพิวเตอร์ ตามภาพดา้นล่าง 

 

ซึงพนักงานผู้รับผิดชอบในการดาวน์โหลดข้อมูลรายชือบุคคลทีถูกกําหนด จะต้องดําเนินการดาวน์โหลดรายชือบุคคลทีถูกกําหนด  

ตามมาตรา  (Thailand List) ทีเป็นไฟล์รายชือรวมบุคคลทีถูกกําหนด (ประกาศล่าสุด) และบันทึกไฟล์ข้อมูลรายชือดังกล่าวไว้ใน

เครืองคอมพวิเตอร์ เพือใชส้าํหรับตรวจสอบรายชือลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว โดยให้

พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาํธุรกรรม ระหว่างดาํเนินการความสัมพนัธ์ และ

หลงัจากยติุความสัมพนัธ ์

.  ขนัตอนการตรวจสอบรายชือผู้ทมีาทําธุรกรรมกบัข้อมูลรายชือบุคคลทถีูกกําหนด 

       . .  เปิดไฟล ์PDF ข้อมูลรายชือบุคคลทถีูกกําหนด ตามมาตรา  (Thailand List) ทุกไฟล์ทีได้ดําเนินการดาวน์โหลดไฟล์ล่าสุด

และบันทึกไว้ในคอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมเปิดไฟล ์PDF เช่น โปรแกรม Adobe Reader เปิดไฟลไ์วบ้นหนา้จอคอมพิวเตอร์ เพือใช้

สาํหรับตรวจสอบรายชือลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว โดยให้พนกังานสหกรณ์ตรวจสอบ

ก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาํธุรกรรม ระหว่างดาํเนินการความสัมพนัธ์ และหลงัจากยติุความสัมพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 



66 
 

            . .  คลิกทีเมนู Edit แลว้คลิกเลือกที Find (รูปแว่นขยาย) หรือ กดปุ่ ม Ctrl ทีคียบ์อร์ด และปุ่ ม F พร้อมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

              . .   จะปรากฎช่องให้พิมพค์น้หา เลขประจาํตวัประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง หรือ ชือและนามสกุล จากนนักดปุ่ ม Enter  

ทีคียบ์อร์ด เพือคน้หาว่ารายชือลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวตรงกับรายชือบุคคลทีถูก

กาํหนดในแต่ละไฟลข์อ้มูลรายชือหรือไม่ ตามตวัอยา่งภาพดา้นล่าง 
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ตัวอย่าง 

พิมพ์เลขประจาํตัวประชาชน และชือและนามสกุล ตามรูปแบบในไฟล์ FDF เพือตรวจสอบ (พิมพ์ค้นหา  ครัง ได้แก่ ครังที  พิมพ์เลข

ประจาํตวัประชาชน และครังที  พิมพชื์อและนามสกุล) 

. การตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชือบุคคลทมีีความเสียงสูงด้านการฟอกเงินและรายชือบุคคลทีถูกกําหนด (AMLO Person 

Screening System: APS) 

3.1 สหกรณ์สามารถเขา้ใชง้านระบบฯ จากเวบ็ไซต ์Error! Hyperlink reference not valid. Aplication บน

โทรศพัทมื์อถือ จากนนักรอก Email และ Password เพอืเขา้สู่ระบบ หากยงัไมเ่คยลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนใชง้านก่อน 
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   3.2 การตรวจสอบรายชือ  

 กรณียงัไม่ไดรั้บการอนุมตัิการใชง้านจากเจา้หน้าที ปปง. ผูใ้ช้งานจะสามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะรายชือบุคคลทีถูก

กาํหนดเท่านัน โดยสามารถค้นหาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ,  ชือ-นามสกุล, เลขบัตรประจาํตัวประชาชน และ

หนงัสือเดินทาง 

 
 กรณีไดรั้บการอนุมติัการใชง้านจากเจา้หนา้ที ปปง. แลว้ ผูใ้ชง้านจะสามารถตรวจสอบรายชือไดท้งับุคคลทีถูกกาํหนด

และบุคคลทีมีความเสียง โดยสามารถคน้หาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ, ประเภท ความเสียง, ชือ-นามสกุล, เลขบตัร

ประจาํตวัประชาชน และหนงัสือเดินทาง 

   3.3 หลงัจากกดปุ่ มคน้หา เมือผูใ้ชง้านคลิกที ชือ-นามสกุล จะปรากฏรายละเอียดของบคุคล  

▪ ผูใ้ช้งานสามารถ Export รายละเอียดขอ้มูล ในรูปแบบไฟล ์PDF ได ้โดยการคลิก Export PDF 

▪ ผูใ้ชง้านสามารถคลิก คน้หาหลายรายการ จากหนา้ตรวจสอบรายชือ เพอืคน้หาขอ้มูลหลายรายการ  
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▪ เมือคลิกจะปรากฎหน้าจอสําหรับเลือกขอ้มูลทีตอ้งการคน้หา ซึงสามารถคน้หาขอ้มูลไดจ้าก ชือ นามสกุล , เลขบตัรประจาํตวั

ประชาชน และเลขหนงัสือเดินทาง   

▪ หรือสามารถคน้หาจาก Excel โดยการ Import Excel คลิก Browse เพอืนาํเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์Excel   

 

 
 
 

. กระบวนการภายหลังการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถูกกําหนด 

     .  กรณีที  หากตรวจแล้วไม่พบว่า ลูกค้าทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกค้าทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว ผูไ้ด้รับ

ผลประโยชน์ทีแท้จริงของลูกค้า รวมถึงบุคคลทีได้รับมอบอาํนาจ มีรายชือตรงกับข้อมูลรายชือบุคคลทีถูกกําหนด พนักงาน

ผูรั้บผิดชอบสามารถอนุมตัิสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือรับเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือรับทาํธุรกรรมกบัสมาชิกสหกรณ์ หรือรับ

ทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือจ่ายเงินให้ผูรั้บประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมได ้

     .  กรณีที  หากมีรายชือตรงกับข้อมูลรายชือบุคคลทีถูกกําหนด พนักงานผูรั้บผิดชอบจะต้องตรวจสอบ ชือและนามสกุล  

เลขประจาํตวัประชาชน รวมทงั วนั เดือน ปี เกิด ว่าตรงกบัขอ้มูลของลูกคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครัง

คราว ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกค้า รวมถึงบุคคลทีได้รับมอบอาํนาจ หรือไม่ หากขอ้มูล เลขประจาํตวัประชาชน ชือและ

นามสกุล และวนั เดือน ปี เกิด ตรงกนัทุกขอ้มูล แสดงว่า เป็นบุคคลทีถูกกาํหนดตามประกาศดงักล่าว พนักงานผูรั้บผิดชอบจะตอ้ง

ดาํเนินการ ดงันี 

            . .  กรณีก่อนสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการทาํธุรกรรม  

                     ) กรณีผู้ทีมาขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ/สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

      ( ) ปฏิเสธไม่อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือไม่รับเป็นสมาชิกของสหกรณ์  

      ( ) รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง.  –  ภายใน  วนันบัแต่วนัทีมีเหตุอนัควร

สงสัย 

                            ) กรณผีู้ทีมาติดต่อทําธุรกรรม/ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

       ( ) ปฏิเสธไม่รับทาํธุรกรรม/ไม่จ่ายเงินให้แก่ผูรั้บประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 ( ) รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง.  –  ภายใน  วนันบัแต่วนัทีมีเหตุ 

อนัควรสงสัย 
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        . .  กรณสีร้างความสัมพนัธ์ หากตรวจพบลูกคา้หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแท้จริงของลูกค้าตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

   ( ) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของลูกค้า/สมาชิกสหกรณ์ และยุติความสัมพนัธ์กับลูกค้า/สมาชิกสหกรณ์  

(ยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้/ยกเลิกการเป็นสมาชิกสหกรณ์) 

   ( ) แจง้ขอ้มูลให้สาํนกังาน ปปง. ทราบ ดงันี 

         ( . ) แจ้งข้อมูลเกียวกับทรัพย์สินทีถูกระงับ เมือสหกรณ์ได้ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคล 

ทีถูกกาํหนด สหกรณ์จะตอ้งดาํเนินการแจง้ข้อมูลเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดร้ะงบัไว ้ต่อสํานักงาน ปปง. ดว้ยแบบ ปกร  ภายใน  

 วันทาํการนบัแต่วนัทีไดร้ะงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลทีถูกกาํหนด 

  ( . ) แจ้งข้อมูลลูกค้า/สมาชิก หรือผู้ทเีคยเป็นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะดาํเนินการแจง้ขอ้มูลลูกคา้ 

/สมาชิก หรือผู ้ทีเคยเป็นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ทีเป็นบุคคลทีถูกกําหนด หรือผูที้มีหรือเคยมีการทาํธุรกรรมกับบุคคล 

ทีถูกกาํหนด ต่อสํานักงาน ปปง. ดว้ยแบบ ปกร  ภายใน  วันทาํการนบัแต่วนัทีทราบถึงการเป็นบุคคลทีถูกกาํหนดของลูกคา้/

สมาชิก หรือผูที้เคยเป็นลูกคา้/สมาชิกของสหกรณ์ รายนนั  

      4. .  กรณยีตุิความสัมพนัธ์ หากตรวจพบผู้ทีเคยเป็นลูกค้า/สมาชิก ตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

 ( ) แจง้ขอ้มูลให้สาํนกังาน ปปง. ทราบ โดยแจ้งข้อมูลผู้ทเีคยเป็นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะดาํเนินการ 

แจง้ขอ้มูลผูท้ีเคยเป็นลูกคา้/สมาชิกของสหกรณ์ทีเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด ต่อสํานกังาน ปปง. ภายใน  วันทาํการนบัแตว่นัทีทราบ 

ถึงการเป็นบุคคลทีถูกกาํหนดของลูกคา้/สมาชิก รายนนั ดว้ยแบบ ปกร.  

( ) รายงานธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง.  –  ภายใน  วนันบัแต่วนัทีมีเหต ุ

อนัควรสงสัย 
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- ลับ - 

- ลับ - 

แบบแจ้งข้อมูลเกียวกบัทรัพย์สินทีถูกระงับการดําเนินการ 
 

 

 
แบบแจ้งข้อมูลเกยีวกับทรัพย์สินทีถูกระงับการดําเนินการตามมาตรา ๖(๒)  

แห่งพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

วันเดือนปีทีแจ้งข้อมูล : ............................................................................................................................................. 

ชือผู้แจ้ง (๑) ผู้มีหน้าทีรายงาน :              ...         . 

 (๒) บุคคลทีถูกกาํหนด :............................................................................................................................. 

                  หมายเลขประจาํตวั (ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 

 (๓) ผู้ทีครอบครองทรัพย์สินของบุคคลทีถูกกาํหนด :.......................................................................... 

                 หมายเลขประจาํตวั (ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 

               (๔) เจ้าของทรัพย์สินทีถูกระงับการดําเนินการ (เลือก) 

    บุคคลทีถูกกาํหนด  

    ผูก้ระทาํการแทนหรือตามคาํสังของบุคคลทีถูกกาํหนด 

    กิจการภายใตก้ารควบคุมของบุคคลทีถูกกาํหนด 

    บุคคลอืน ระบุ.................................................. 

ทีอยู่ผู้มีหน้าทีรายงาน:                                                                                                 .              .                                                 

หมายเลขโทรศัพท์ : .................................................................................................................................................... 

หมายเลขโทรสาร : ...................................................................................................................................................... 

E-mail  :....................................................................................................................................................................... 

                                                                                                                                                                                     

.       ลงชือ               ผูแ้จง้ 

                                       

                                                                             (…………..…………………………………………………..) 

 

 

                          แบบ ปกร ๐๓ 

ฉบบัที......./๒๕....... 

แจง้เพมิเติม ครังที.......... 
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- ลับ - 

 

- ลับ - 

๒ 

 

สรุปรายการทรัพย์สินทีถูกระงับการดําเนินการ 

 

ประเภททรัพย์สิน 
จํานวน/มูลค่า ณ วันทีระงบั 

การดําเนินการ 
วันทีระงับการดําเนินการ 

   

   

   

   

   

   

 

รวมรายการทรัพยสิ์นทีถูกระงบัการดาํเนินการทงัสิน......................รายการ มูลค่ารวม....................บาท 
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- ลับ - 

 

- ลับ - 

๓ 

บัญชีแสดงรายละเอยีดเกียวกบัทรัพย์สินทีถูกระงับการดําเนินการ 
  

 

ลาํดับที 

 

ประเภททรัพย์สิน รายละเอยีดของทรัพย์สิน มูลค่าของทรัพย์สิน 

    

    

    

    

    

หมายเหตุ 

(๑) กรณีทีผูมี้หนา้ทีรายงาน แจง้ขอ้มูลครังแรก ให้ผูมี้หนา้ทรีายงาน ระบุ  (ตวัอย่าง) ฉบบัที ..๑.../๒๕๕๘  และแจง้ขอ้มูล

ตามช่องทีให้กรอก และหากมีเอกสารทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทีระงบัการดาํเนินการตามทีระบุในแบบแจง้ขอ้มูลนี ให้กรอกขอ้มูล

โดยระบุ ชือ/ประเภททรัพยสิ์น ปริมาณ และราคา ให้ครบถว้น และระบุในเอกสารแนบว่า ใชป้ระกอบแบบแจง้ขอ้มูลฉบบัที......../

๒๕........ (ขอ้นี ให้ใชใ้นกรณีทีผูมี้หน้าทีรายงานตอ้งการอธิบายหรือระบุขอ้มูลอืนใดเกียวกบัการระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น

เพมิเติมได ้โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีทีผู ้มีหน้าทีรายงาน แจ้ง เพิมเ ติม ให้ผู ้มีหน้าทีรายงาน ระบุหมายเลขฉบับเ ดิมที เคยแจ้งมาแล้ว  

ทีช่องขอ้มูล  ฉบบัที..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครังที สําหรับการแจง้เพิมเติม กบั ปีพุทธศกัราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน  

ในบรรทดัทีสอง) 

 (๓) ทรัพย์สิน หมายความถึง เงิน ทรัพยห์รือวตัถุไม่มีรูปร่างซึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้รวมทงัดอกผลของเงิน ทรัพย ์

หรือวตัถุดงักล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทงัทีปรากฏในสืออืนใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ทีเป็นหลกัฐานแสดงกรรมสิทธิ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อืนใดในทรัพยสิ์นนนั  

(๔) ให้ผูมี้หนา้ทีรายงานระบุ ประเภททรัพย์สิน ให้ชดัเจนว่า ทรัพยสิ์นทีถูกกระงบัการดาํเนินการเป็นทรัพยสิ์นประเภทใด 

เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ทีดิน โรงเรือนและสิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิเรียกร้อง ทรัพยสิ์นอนื เป็นตน้ 

(๕) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน หมายความวา่ การห้ามโอน ขาย ยกัยา้ย หรือจาํหน่ายซึงทรพัยสิ์นหรือเปลียนสภาพ

ใช้ประโยชน์หรือกระทาํการใดๆ ต่อทรัพยสิ์นอนัจะส่งผลเปลียนแปลงต่อจาํนวน มูลค่า ปริมาณ ทาํเลทีตงั หรือลกัษณะของ

ทรัพยสิ์นนนั 

 (๖) ผูมี้หนา้ทรีายงานตอ้งเก็บรักษาสาํเนาแบบแจง้นีเพอืประโยชน์แก่การกาํกบัและตรวจสอบของสาํนกังาน ปปง. 

ทีมา: https://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57  
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- ลับ - 

 

- ลับ - 

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าทีรายงานเกียวกบัผู้ทีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึงอยู่ในรายชือบุคคล 

ทีถูกกาํหนด หรือ ผู้ทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกบับุคคลทีถูกกาํหนด 

 

 

 

 
 

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าทีรายงานเกียวกบัผู้ทีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึงอยู่ในรายชือบุคคล

ทถูีกกาํหนด หรือ ผู้ทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลทีถูกกาํหนด 

ตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

 

วันเดือนปีทีแจ้งข้อมูล : ........................................................................................................................................ 

ชือผู้มีหน้าทีรายงาน :                                              . 

ทีอยู่ผู้มีหน้าทีรายงาน :                                                                                                        .                                                 

หมายเลขโทรศัพท์ : .............................................................................................................................................. 

หมายเลขโทรสาร : ............................................................................................................................................... 

E-mail :................................................................................................................................................................ 

 

                                                                                                                                                                                     

.       ลงชือ               ผูแ้จง้ 

                            

                                                                             (…………..…………………………………………………..

แบบ ปกร ๐๔ 

ฉบับที่......./๒๕....... 

แจงเพ่ิมเตมิ ครั้งที่....... 
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- ลบั - 

- ลบั - 

๒ 

ส่วนท ี๑ ผู้ทเีป็นหรือเคยเป็นลูกค้าของผู้มีหน้าทีรายงานซึงอยู่ในรายชือบุคคลทถูีกกาํหนด 

๑. ผู้ทีเป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบคุคล) 

 

ลําดับที 

 

ชือ 

เลขประจําตัวประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบิคุคล 

ข้อมูลติดต่อ 

ทีอยู่/ทีตงั/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันทีเริมสร้างความสัมพนัธ์

หรือให้บริการกบัลูกค้าเมือใด 

ประเภทธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ์/ 

ช่องทางการให้บริการ 

รายละเอียด

ธุรกรรม/

ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการ

ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

        

        

        

        

 

๒. ผู้ทีเคยเป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 

ลําดับที 

 

ชือ 

เลขประจําตัว

ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ

เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลติดต่อ 

ทีอยู่/ทีตงั/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันทีเริมสร้างความสัมพนัธ์

หรือให้บริการกบัลูกค้า

เมือใด 

ประเภทธุรกรรม/

ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการ

ให้บริการ 

รายละเอยีด

ธุรกรรม/

ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการ

ให้บริการ 

มูลค่า

ธุรกรรม 

วันทียุติ

ความสัมพนัธ์

กับลูกค้า 
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- ลบั - 

 

- ลบั - 

๓ 

ส่วนท ี๒ ผู้ทมีีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคลทถูีกกาํหนดซึงมิได้เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าทรีายงาน 
 

๑. ผูที้ทาํธุรกรรมกบับุคคลทีถูกกาํหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 

ลําดับที 

 

ชือ 

เลขประจําตัวประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือเดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบิคุคล 

ข้อมูลติดต่อ 

ทีอยู่/ทีตงั/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันทีเริมสร้างความสัมพนัธ์

หรือให้บริการกบัลูกค้าเมือใด 

ประเภทธุรกรรม/

ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการ

ให้บริการ 

รายละเอียดธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ์/ 

ช่องทางการให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

        

        

        

        

 

๒. ผูที้เคยทาํธุรกรรมกบับุคคลทีถูกกาํหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 

ลําดับที 

 

ชือ 

เลขประจําตัว

ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ

เดินทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลติดต่อ 

ทีอยู่/ทีตงั/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วันทีเริมสร้างความสัมพนัธ์

หรือให้บริการกบัลูกค้า

เมือใด 

ประเภท

ธุรกรรม/

ผลิตภัณฑ์/

ช่องทางการ

ให้บริการ 

รายละเอียด

ธุรกรรม/

ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการ

ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

วันทียุติ

ความสัมพนัธ์

กับลูกค้า 
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- ลบั - 

๔ 

หมายเหตุ 

(๑) กรณีทีผูมี้หน้าทีรายงาน แจง้ขอ้มูลครังแรก ให้ผูมี้หน้าทีรายงาน ระบุ  (ตวัอย่าง) ฉบบัที ..๑.../๒๕๕๘  และ

แจง้ขอ้มูลตามช่องทีให้กรอก และหากมีเอกสารทีเกียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นทีระงบัการดาํเนินการตามทีระบุในแบบแจง้ขอ้มูล

นี ให้กรอกขอ้มูลโดยระบุ ชือ/ประเภททรัพยสิ์น ปริมาณ และราคา ให้ครบถว้น และระบุในเอกสารแนบว่า ใชป้ระกอบ

แบบแจง้ขอ้มูลฉบบัที......../๒๕........ (ขอ้นี ให้ใชใ้นกรณีทีผูมี้หน้าทีรายงานตอ้งการอธิบายหรือระบุขอ้มูลอืนใดเกียวกบั

การระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นเพิมเติมได ้โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีทีผูมี้หน้าทีรายงาน แจง้เพิมเติม ให้ผูม้ีหน้าทีรายงาน ระบุหมายเลขฉบบัเดิมทีเคยแจง้มาแลว้ ทีช่อง

ขอ้มูล  ฉบบัที..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุครังที สาํหรับการแจง้เพมิเติม กบั ปีพุทธศกัราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน 

ในบรรทดัทสีอง) 

(๓) ธุรกรรม หมายความว่า กิจกรรมทีเกียวกบัการทาํนิติกรรม สัญญาหรือการดาํเนินการใดๆกบัผูอื้น ทางการเงิน 

ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินการเกียวกบัทรัพยสิ์น 

               (๔) ผูมี้หนา้ทีรายงานตอ้งเก็บรักษาสาํเนาแบบแจง้นีเพอืประโยชน์แก่การกาํกบัและตรวจสอบของสาํนกังาน ปปง. 

 

ทีมา: https://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-person/2016-05-22-11-59-57   
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- ลบั - 

แบบรายงานการทําธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 1) 
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- ลบั - 

(แบบ ปปง.  –  หนา้ 2) 



80 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบติัขา้งตน้ใหม้ีผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัทีลงนามประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัที  30 มิถุนายน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

(นายเสร ี ปรัชญกุล) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

 


