
คูมือ
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ

ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด



การเปลี่ยนสภาพ

เงินหรือทรัพยสินท่ี

ไดมาโดยผิดกฎหมาย

ใหด ูเสมือนวาไดมา

โดยชอบดวยกฎหมาย

การนําเงินหรือทรัพยสินท่ีไดมา

จากการกระทําความผิด หรือ

ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย

มาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือ

ทรัพยสินท่ีไดมาอยางถูกตอง

กระบวนการทํา “เงินสกปรก”

ใหเปล่ียนสภาพเปน “เงินสะอาด”

ขั้นตอนการฟอกเงิน

การนําทรพัย

เขาสูระบบ

เชน เอาเงินไปฝาก

เขาบัญชสีหกรณ

การแปรสภาพทรพัยสนิ โดยการ

สรางธุรกรรมหลายๆ ชั้น

เชน เอาไปซื้ออสงัหารมิทรพัย ทองคําแทง

หรือซื้อในนามบคุคลอ่ืน

Placement Layering Integration

การปนทรัพยหรือ

ผสมผสานเอาทรัพยสิน

ที่ผิดกฎหมายไปผสมกบั

ทรัพยสนิทีช่อบดวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการฟอกเงิน

เพื่อใหตดิตามทีม่าของทรัพยยากขึน้ กฎหมาย



ความผดิมูลฐาน

ความผิดอาญาทีเ่ปนมูลเหตุ เปนที่มา หรือเปนฐานกอใหเกิด หรือใหไดมาซ่ึงเงินหรอื

ทรัพยสนิจากการกระทาํหรอืเปนความผิดหลกั ที่นาํเอากฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินไปใชบังคับกับเงินหรือทรพัยสิน และใหหมายความรวมถึง

การกระทําความผิดอาญานอกราชอาณาจักร ซ่ึงหากการกระทาํความผิดนัน้

ไดกระทําลงในราชอาณาจักร จะเปนความผิดมูลฐานดวย

ความผิดมูลฐาน 28 มูลฐาน

26
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

27
บังคับใชแรงงานหรือบริการ เปนเหตุให

เปนอันตรายสาหัสหรือถึงแกความตาย

28
จูงใจใหผูมีสิทธิเลือกต้ัง ลงคะแนนใหแก

ตนเองหรือผูสมัครอื่น (ทองถิ่น)

ยักยอก/ฉอโกง โดยผูจัดการ

ของสถาบันการเงิน

คายาเสพติด

คามนุษย/คาหญิงและเด็ก

ฉอโกงประชาชน ความผิดตอหนาท่ีราชการ หลบหนีศุลกากร

กรรโชก รีดเอาทรัพย การกอการราย
ยักยอก/ฉอโกง โดยผูจัดการของ

สถาบันการเงิน

ลักทรัพย ยักยอก ฉอโกง

ชิง ปลนฯ อันมีลักษณะเปนปกติธุระ

หนวงเหน่ียวกักขัง
ตาม ป.อ. เพ่ือเรียก

รับผลประโยชน

โจรสลัด

ซื้อขายหลกัทรัพย

องคกรอาชญากรรมขามชาติ

ความผิดเก่ียวกับ
การเลือกต้ัง สส./การไดมาซ่ึงสว.

สนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย

ความผิดเก่ียวกับ

คาอาวุธ ยุทธภัณฑ

การพนันมีวงเงิน
5 ลานบาทขึ้นไป

/ พนันออนไลน

รับของโจร

ลักษณะเปนการคา

ปลอมแปลงเงินตราฯ

ลักษณะเปนการคา

ความผิดเกี่ยวกับการคา

และทรัพยสินทางปญญา

ปลอมเอกสารสิทธิ
บัตรอิเล็กทรอนิกส Passport

เปนปกติธุระ / เพ่ือการคา

ประทุษรายชีวิต
/ รางกาย สาหัส ตาม ป.อ.

เพ่ือประโยชน ซึ่งทรัพยสิน

ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ท่ีมีลักษณะเปนการคา

อั้งย่ี
/ องคกรอาชญากรรม



หนาท่ี

ของสหกรณ

สหกรณเปนผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม

❖ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กฎหมาย ปปง.)

มาตรา 3 กําหนดใหสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่ง

มีมูลคาหุนรวมตั้งแต 2 ลานบาทข้ึนไป และมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน

ใหกู ใหสินเช่ือ รับจํานอง หรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ

โดยวิธีใด ๆ เปนสถาบันการเงิน

มาตรา 13 กําหนดใหสถาบันการเงินมีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงาน ปปง.

❖ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (กฎหมาย ปกอ.)

มาตรา 4 กําหนดวา ผูมีหนาที่รายงาน หมายถึง ผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรมตาม                
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หนาที่ของสหกรณ

จัดทํานโยบายหลัก 1

จัดทําคูมือปฏิบัติ 2

ประเมินความเสี่ยง

ภายในองคกร
3

จัดใหลูกคาแสดงตน 4

ตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา5

6 การควบคุมภายใน

7
รายงาน

การทําธุรกรรม

8 เก็บรกัษาขอมูล
/เอกสาร

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ปกอ.9



การจัดทํานโยบายและคูมือปฏบิัติ
ดาน AML/CTPF

สหกรณ

หัวขอและรายละเอียดทีต่องมี

ประเมินความเสี่ยงภายใน
องคกร โดยนําปจจัย

ความเสีย่งมาประกอบการ
พิจารณาความเสี่ยง

ประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยง

ภายในองคกร

กําหนดกระบวนการเพ่ือ
อนุมัติการสรางความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม

หรอืปฏิเสธการสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การทําธรุกรรมกับลูกคา

การรับลกูคา
การบรหิารและ

บรรเทาความเสี่ยง

ของลูกคา

การรายงาน

ธุรกรรม

กําหนดหลักการบริหาร
ความเสี่ยง สําหรับลูกคา
ท้ังหมด โดยตองพิจารณา

ปจจัยความเสี่ยงไมนอยกวา
ท่ีกฎหมายกําหนด

กําหนดประเภทธุรกรรม
วิธีการ และขั้นตอนการ

รายงานธุรกรรมใหชัดเจน

กําหนดโครงสรางในการ
กํากับดูแล การคัดเลอืก
พนักงานกอนการวาจาง

การอบรมพนักงานและการ
ตรวจสอบภายในท่ีเปนอสิระ

การควบคุมภายใน

นโยบายและขั้นตอนในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการใช
ขอมูลรวมกันระหวางสหกรณ

กับสาขา

การใชขอมูลรวมกนั

ระหวางสหกรณกบั

สาขา

การบรหิารและบรรเทา

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

กอนการออกผลิตภัณฑใหม

การพัฒนา
และปรับปรงุ

นโยบาย

- ระบุและประเมินความเสี่ยง

ดาน ML/TPF ใหแลวเสรจ็

กอนออกผลิตภัณฑใหม
- กําหนดมาตรการสําหรับการ

บรรเทาความเสี่ยงดาน
ML/TPF

กําหนดแผนในการ
พัฒนา และปรับปรุง
นโยบายหลัก และคูมือ
ปฏิบัติงานตางๆ ใหเปน

ปจจุบันอยูเสมอ

นโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปองกัน
มิใหมีการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

ตองเห็นชอบและอนุมัติ

โดยผูบริหารระดบัสงู

หรือคณะกรรมการ

สําคัญเทียบเทา

ขอบังคับสหกรณ

จัดทําคูมือปฏิบัติ

ที่มีรายละเอียด

เพียงพอตอ

การปฏิบตังิาน

จัดทําเปน

ลายลักษณอักษร



ในรายท่ีมีความเสี่ยงสูง ใหสหกรณ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา

ในระดับเขมขน โดย
(1) หาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชือ่ถอืหรือ

ขอขอมูลเพ่ิมเติมจากลูกคา
(2) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเปนผูอนุมัติ

การสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทํา

ธุรกรรมเปนคร้ังคราว
(3) เมื่อมีการทบทวนขอมูลและความเส่ียงของ

ลูกคา ใหผูบริหารระดับสูงเปนผูพิจารณาวา

สมควรอนุมัติลูกคานั้นตอไปหรือไม
(4) กําหนดกระบวนการตรวจสอบความ

เคล่ือนไหวทางการเงินของลูกคาที่มี
ความเส่ียงสูง เชน เพ่ิมความถี่ เพ่ิมขัน้ตอน

ประเมินความเสี่ยงภาพรวม
ดาน ML/TPF ภายในสหกรณ

ปจจัยดานลูกคา
ประเมินความเส่ียงลูกคาทุกราย

ตามปจจัยที่กฎหมายกําหนด

ปจจัยดานผลิตภัณฑ บรกิาร

และชองทางการใหบรกิาร
ประเมินผลิตภัณฑทุกประเภท

ปจจัยดานพืน้ที่

หรือประเทศ

ผลประเมิน NRA
ในสวนของธุรกิจสหกรณ

เพ่ือประกอบการพิจารณา

2 31 4

จัดทํารายงานสรุปผลประเมิน

ความเสี่ยงฯ เสนอผูบริหาร

กําหนดมาตรการและ

วิธีการในการบรรเทา

ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประเมินความเสี่ยง

อยางนอยปละครั้ง

การประเมินความเสี่ยงภายในองคกร

การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคาของสหกรณ

▪หลงัจากกระบวนการระบุ
ตัวตนและพิสจูนทราบ

ตัวตนของลกูคา

▪ ประเมิน บริหาร และบรรเทา
ความเสี่ยงกับลกูคาทุกราย

ตั้งแตสรางความสมัพันธทาง

ธุรกิจจนยุติความสมัพันธ

ทางธุรกิจ หรือเมื่อมีการทํา

ธุรกรรมเปนครั้งคราวกบั

ลกูคา

กําหนดระดับความเขมขน

ในการตรวจสอบเพือ่ทราบ

ขอเท็จจริงเกีย่วกับลูกคา

สําหรับลูกคาทุกราย

ใหสอดคลองกับระดับ

ความเสี่ยง

❑ ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง

❑ ลกูคาท่ีมีความเสี่ยง
ปานกลาง

❑ ลูกคาท่ีมีความเสี่ยงต่ํา

ประเมนิความเสี่ยงลูกคา

ท่ีสรางความสมัพันธทาง

ธุรกิจ และลูกคาท่ีทํา

ธุรกรรมเปนครั้งคราว

แตละราย โดยพิจารณาใช

ปจจัยความเสี่ยงดานลูกคา

ตามท่ีกฎหมายกําหนด

การทบทวนขอมูล

และความเสี่ยง

ลูกคา

1 ปจจัยดานลกูคา : ประเมินความเส่ียงลูกคาทุกราย ตามปจจัยที่กฎหมายกําหนด

กอนรับเปน

สมาชิกหรอื

รับทําธุรกรรม

ประเมินความเสี่ยง
ดาน ML/TPF

จัดระดับ

ความเสี่ยง

ตรวจสอบเพือ่ทราบ

ขอเทจ็จริงในระดบั
เขมขน : EDD

ถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยง

ที่อาจเกิดขึ้นกอนการออกผลิตภัณฑ

ใหมๆ เปนหน่ึงในปจจัยการประเมิน

ความเสี่ยงภายในองคกรดวย



2
ปจจัยดานผลติภัณฑ บริการ และชองทางการใหบรกิาร
: ประเมินผลิตภัณฑทุกประเภท

การประเมินความเสีย่งเก่ียวกับผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางบรกิาร ของสหกรณ

3 ปจจัยดานพืน้ทีห่รอืประเทศ

ปจจัยที่อาจทาํใหเกดิความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับพืน้ที่หรอืประเทศ

❑ พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรับการประเมินหรือกําหนดจากองคการระหวางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ เชน คณะทํางานเฉพาะกิจ
เพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) วา เปนพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไมมี

มาตรการ หรือไมมีการใช หรือประยุกตใชมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายอยางเพียงพอ

❑ พ้ืนที่ที่สํานักงานพิจารณาใหเปนพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน หรอืการสน ับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ตามที่สํานักงานประกาศกําหนด พ้ืนที่หรอืเขตทองที่ที่อยูภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง

ตามกฎหมายวาดวยการบรหิารราชการในสถานการณฉุกเฉิน อันเกี่ยวเนื่องกับปญหาความไมสงบในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต เปนพ้ืนที่เสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน หรอืการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการราย

❑ นอกจากน้ี อาจกําหนดใหพ้ืนท่ีหรือประเทศอื่น ๆ ดังตอไปน้ี เปนลักษณะท่ีทําใหเกิดความเสี่ยงสําหรับปจจัยพ้ืนท่ีหรือประเทศอีกดวยก็ได

▪ พ้ืนที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใชมาตรการบังคับ หรือหามคาขายระหวางประเทศ โดยองคการระหวางประเทศ

▪ พ้ืนที่หรือประเทศที่ไดรับการประเมินจากองคการระหวางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือวา มีอัตรา

การทุจริตคอรรัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมรายแรง ในระดับสูงมาก

▪ พ้ืนที่หรือประเทศท่ีไดรับการประเมินจากองคการระหวางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ หรือแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือวา เปนแหลง

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย แหลงกอการราย หรือมีองคกรผูกอการรายปฏิบัติการอยู

รวบรวมผลิตภณัฑ บริการ ประเมินความเสี่ยงดาน

และชองทางบรกิาร ML/TPF
สรุปผลการประเมิน

ความเสี่ยง

กาํหนดมาตรการ

บรรเทาความ

เสีย่งที่เหมาะสม

ประเมินความเสี่ยงฯผลิตภัณฑ

บรกิารหรอืชองทางบรกิารทุก

ประเภท โดยพิจารณาใชปจจัย

ความเสี่ยงดานผลิตภัณฑหรอื

บรกิารตามที่กฎหมายกําหนด

ผลิตภัณฑ  /บรกิาร
▪ เงินฝาก เชน

- ออมทรพัย

- ออมทรพัยพิเศษ

- ฝากประจํา

▪ สิ น   เ ชื่อ  เชน

- กูสามัญ

- กูฉุกเฉิน

▪ หุน

ช องทางบรกิาร

▪ แบบพบหนา

▪ แบบไมพบหนา เชน
ผานชองทาง Online

สรปุผลการประเมินความเสี่ยงฯ

ผลิตภัณฑ บรกิารหรอืชองทาง

บรกิารทุกประเภท โดยอาจ

พิจารณากําหนดระดับความเสี่ยง

ใหสอดคลองกับผลการประเมิน

ความเสี่ยงฯ
▪ ระดับความเสี่ยงสูง

▪ ระดับความเสี่ยงปานกลาง

▪ ระดับความเสี่ยงตํ่า

กําหนดมาตรการบรรเทาความ

เสี่ยง ที่เหมาะสม เชน

▪ จํากัดวงเงินที่ทําธุรกรรมผาน
ชองทางบรกิารแบบไมพบหนา
ไมเกิน.......บาท ตอครั้ง และไมเกิน

........บาทตอวัน

▪ กําหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ
การทําธุรกรรมแบบเขมขน
(Monitoring)

▪ ตองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่
ถูกกําหนด

▪ กําหนดใหทําธุรกรรมแบบไมพบ
หนา ไดเฉพาะบรกิาร..........

ดําเนนิการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน หรอืประเมิน

บรหิาร และบรรเทาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
บรกิารและชองทางบรกิารอยางสมํ่าเสมอทุก 1 ป

นําผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก

4 ผลประเมิน NRA ในสวนของธุรกิจสหกรณเพ่ือประกอบการพิจารณา

การกอการรายระดับชาติ (NRA) มาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงดวย



การจัดใหลูกคาแสดงตน
(Know Your Customer : KYC)

จัดใหลูกคาทีส่รางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือลูกคาที่ทาํธุรกรรมเปนครัง้คราว

• ขอขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่กฎหมายกําหนดไว

• ตรวจสอบความถ ูกต องและความแท จรงิของขอมูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนดงักลาว

หลักเกณฑ

ลูกคา : จัดใหแสดงตนทกุครัง้กอนการทาํธุรกรรม เวนแต ไดแสดงตนไวกอนแลว

ลูกคาทีท่าํธุรกรรมเปนครัง้คราว : จัดใหแสดงตนทกุครัง้กอนการทาํธุรกรรมทีม่ีมูลคา100,000บาทขึ้นไป

ขอมูลและหลักฐานการแสดงตน กรณีลูกคาบุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ตองมีการกาํหนดมาตรการเพื่อพสิูจนทราบตวัตนของลูกคาเพือ่ตรวจสอบ ความถูกตอง และ ความแทจริง
ของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกลาว

ช่ือเต็ม

1 2

วัน เดือน ป เกิด

3

เลขประจําตัว

ประชาชน

5

ขอมูลการติดตอ
เชน หมายเลขโทรศัพท

ที่อยูอิเล็กทรอนกิส

4

ที่อยูตามบัตรประจําตวัประชาชน

หรอืที่อยูตามทะเบยีนบาน
และที่อยูปจจุบัน

7

ลายมือช่ือผูทําธุรกรรม

6

ขอมูลอาชีพ

รวมทั้งช่ือและสถานที่ตั้งของที่ทํางาน



ชื่อนิติบุคคล หรือชื่อสหกรณ

ประเภทกิจการ และวัตถุประสงคในการดาํเนินกิจการ

03

สถานทีต่ัง้ และหมายเลขโทรศพัท รวมถึงขอมูลการตดิตออ่ืน

04

เลขประจําตวัผูเสียภาษีอากร (ถามี)
05

ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนติบิุคคลทกุราย
06

ขอมูลของบุคคลที่ไดรบัมอบอํานาจทอดสดุทายใหสรางความสมัพนัธทางธุรกิจ หรือ
ทําธุรกรรม

(ก ) ชื่อเต็ม

(ข) วัน เดือน ปเกิด

(ค) เลขประจําตัวประชาชน

(ง) ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยูตามทะเบียนบาน และที่อยูปจจุบัน

(จ) ลายมือชื่อผูรับมอบอํานาจทอดสุดทาย

07

หลักฐานที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเปนนิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายทีน่าเชื่อถืออยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้

หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ หรือ

หนังสือแสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หรือ

หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

ขอมูลและหลักฐานการแสดงตน กรณีลูกคานิติบุคคล
(เชน สหกรณอ่ืนที่มาเปดบัญชีเงินฝากหรือกูเงิน)

01

02



การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Customer Due Diligence : CDD)

1

ระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาโดยใชเอกสาร ขอมูล หรือขาวสารจากแหลงขอมูล

ที่นาเช่ือถือ นอกเหนือจากการขอขอมูลจากลูกคาก็ได

2

ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงและใชมาตรการที่เหมาะสมในการพสิูจนทราบผูไดรับ

ผลประโยชนที่แทจริง โดยใชเอกสาร ขอมูล หรือขาวสารจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ

นอกเหนือจากการขอขอมูลจากลูกคาก็ได

3

ตรวจสอบขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคากับขอมูลรายช่ือบุคคล
ที่ถูกกําหนดตามกฎหมาย ปกอ.

4

ขอขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมจากลูกคา เพื่อนํามาพิจารณาความสอดคลอง

กับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมเปนครั้งคราวกับลูกคา

5

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสรางความสัมพนัธทางธุรกิจของลูกคาวา ยังคงสอดคลองกับ

วัตถุประสงค ขอมูลทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงที่ไดประเมินไว และขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของ

รายได รวมถึงขอมูลอ่ืนของลูกคา หรือไม

ในกรณทีีส่หกรณไมสามารถ CDD ได ใหสหกรณปฏเิสธไมทาํธรุกรรม ยุติความสัมพันธกบัลูกคารายดงักลาว

และใหรายงานเปนธุรกรรมทีมี่เหตุอันควรสงสัย



แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาบุคคลธรรมดา

พจิารณาจากระดับความเสี่ยงผลิตภัณฑ/บริการ และชองทางในการใหบริการ

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ/บริการระดับ ต่ํา

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหลักฐาน

พบหนาและไมพบหนา
กรณ ีใชบัตรประจําต ัวประชาชน พิจารณาดําเนนิการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด
1) การใชเครื่องอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวตรวจสอบกับฐานขอมูล

ทะเบียนราษฎร ผานระบบอิเล็กทรอนกิสของกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)

2) การใชเครื่องอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวนําขอมูลที่ไดมา

ตรวจสอบเปรียบเทียบกับขอมูลตามหนาบัตรประจําตัวประชาชน (Dip Chip + Manually comparison)

3) ตรวจสอบขอมูลกับฐานขอมูลอื่นใดของหนวยงานภาครัฐ เชน สหกรณที่ตั้งข้ึนโดยสมาชิกที่เปนเจาหนาที่ของ

หนวยงานรัฐ สามารถตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกจากหนวยงานที่ผูสมัครสมาชิกสังกัดอยูได
4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกตองของขอมูลโดยเจาหนาที่วาลูกคานั้นเปนเจาของขอมูลดังกลาวจริง

กรณ ีใชหนงัสือเด ินทางเปนหลักฐานแสดงตน พิจารณาดําเนนิการตามวิธกีารหนึ่งวิธกีารใด
1) นําขอมูลอิเล็กทรอนกิสที่ไดจากหนงัสือเดินทาง เชน ขอมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะใกล (NFC : Near 

Field Communication) มาตรวจสอบเทียบกับขอมูลบนหนังสือเดินทาง

2) ตรวจสอบหลกัฐานและรับรองความถูกตองของขอมูลโดยเจาหนาที่วา ลูกคานั้นเปนเจาของขอมูลดังกลาวจริง

** โดยใชวิธีการหนึ่งวิธีการใด หรือใชวิธีการอื่นใดที่มีระดับความนาเช่ือถือเทียบเคียงกัน

การพสิูจนทราบตัวตนของลูกคา

พบหนา

ใหเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบ

ไมพบหนา ตองถายภาพและบันทึกภาพลูกคาเพื่อใชตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหนาของลูกคากับ

ภาพของลูกคาจากบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรอืขอมูลหรอืหลักฐานที่นาเชื่อถืออื่น

เพื่อพิสูจนวา เปนลูกคารายนั้นจริง แทนการพบเห็นลูกคาตอหนา



แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาบุคคลธรรมดา

การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหลักฐาน

พบหนา
กรณีใชบตัรประจําตัวประชาชน พิจารณาดําเนินการตามวิธีการหน่ึงวิธีการใด
1) การใชเครือ่งอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวตรวจสอบกับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร

ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)

2) การใชเครือ่งอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบเปรียบเทียบ

กับขอมูลตามหนาบัตรประจําตัวประชาชน (Dip Chip + Manually comparison)

3) ใช Laser Code หลังบัตรประชาชนตรวจสอบสถานะบัตรกับ DOPA

4) ตรวจสอบขอมูลกบัฐานขอมูลอ่ืนใดของหนวยงานภาครัฐ เชน สหกรณทีต่ัง้ขึ้นโดยสมาชิกทีเ่ปนเจาหนาทีข่องหนวยงานรัฐ

สามารถตรวจสอบขอมูลของผูสมัครสมาชิกจากหนวยงานทีต่ัวเองสังกดัอยูได

กรณีใชหน ังสอืเดนิทางเปนหลกัฐานแสดงตน
นําขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากหนังสือเดินทาง เชน ขอมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะใกล (NFC) มาตรวจสอบ

เทียบกับขอมูลบนหนังสือเดินทาง หรือตรวจสอบเอกสารสําคัญประจําตัวอ่ืนที่รัฐบาลไทยหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติ

ออกให

ไมพบหนา

กรณีใชบัตรประจําตัวประชาชน พิจารณาดําเนินการตามวิธีการหน่ึงวิธีการใด
1) การใชเครือ่งอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวตรวจสอบกับฐานขอมูลทะเบียน

ราษฎร ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมการปกครอง (DOPA)

2) ใช Laser Code หลังบัตรประชาชนตรวจสอบสถานะบัตรกับ DOPA

กรณีใชหน ังสือเดนิทางเปนหลกัฐานแสดงตน
นําขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากหนังสือเดินทาง เชน ขอมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะใกล (NFC) มาตรวจสอบ

เทียบกับขอมูลบนหนังสือเดินทาง หรือตรวจสอบเอกสารสําคัญประจําตัวอ่ืนที่รัฐบาลไทยหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติ

ออกให
** หรือใชวิธีการอ่ืนใดทีมี่ระดับความนาเชื่อถือเทยีบเคียงกัน

การพสิูจนทราบตัวตนของลูกคา

พบหน า

ใหเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบ หรืออาจพิจารณานําเทคโนโลยีเปรียบเทยีบขอมูลชีวมิติของลูกคามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

พิสูจนตัวตนลูกคาได

ไมพบหน า

ตองถายภาพและบันทึกภาพลูกคาและใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไดมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปหรือให

เจาหนาที่ เปนผูตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหนาของลูกคากับภาพของลูกคาจากบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

เพ่ือพิสูจนวา เปนลูกคารายน้ันจริง แทนการพบเห็นลูกคาตอหนา หรือใชวิธีการอ่ืนใดที่มีระดับความนาเช่ือถือเทียบเคียงกัน

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ/บริการระดับ ปานกลาง



การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหลักฐาน

พบหนาและไมพบหนา
กรณ ีใชบตัรประจําตัวประชาชน
การใชเครื่องอานบัตร (Card reader) อานขอมูลจากชิพบนบัตรประจําตัวประชาชน แลวตรวจสอบกับฐานขอมูลทะเบียน

ราษฎร ผานระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)

กรณีใชหนงัสอืเดินทางเปนหลกัฐานแสดงตน
นําขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ไดจากหนังสือเดินทาง เชน ขอมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไรสายระยะใกล (NFC) มาตรวจสอบ

เทียบกับขอมูลบนหนังสือเดินทาง หรือตรวจสอบเอกสารสําคัญประจําตัวอ่ืนที่รัฐบาลไทยหรือหนวยงานรัฐเจาของ

สัญชาติออกให
** หรือใชวิธีการอ่ืนใดทีมี่ระดับความนาเชื่อถือเทยีบเคียงกนั

การพสิูจนทราบตัวตนของลูกคา

พบหนา
ใหเจาหนาที่เปนผูตรวจสอบ หรืออาจพิจารณานําเทคโนโลยีเปรียบเทยีบขอมูลชีวมิติของลูกคามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

พิสูจนตัวตนลูกคาได

ไมพบหนา
ตองถายภาพและบันทึกภาพลูกคาและใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไดมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป หรือให

เจาหนาที่ เปนผูตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหนาของลูกคากับภาพของลูกคาจากบัตรประจําาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

เพ่ือพิสูจนวา เปนลูกคารายน้ันจริงแทนการพบเห็นลูกคาตอหนาหรือใชวิธีการอ่ืนใดที่มีระดับความนาเช่ือถือเทียบเคียงกัน

❖ แนวทางในการระบตุวัตนและพิสจูนทราบตัวตนของลกูคานติบิคุคล ใหสหกรณตรวจสอบจาก
หลักฐาน ที่ลูกคาแสดงตน /ตรวจสอบกับฐานขอมูลของหนวยงานทีเ่กี่ยวของ

การระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง (Beneficial Owner : BO)

กรณ ีบุคคลธรรมดา ใหระบุผูขอสมัครเปนสมาชิก /ผูรับผลประโยชนรายนั้นเปนผูไดรับ

ผลประโยชนที่แทจริง

กรณีลูกคานิตบิ ุคคล เชน สหกรณอื่น ใหระบุบุคคลธรรมดาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหาร

ระดับสูง หรือมีอํานาจในการบรหิารของสหกรณ ไดแก ประธานกรรมการสหกรณ กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม (ทุกราย) สหกรณตองกาํหนดใหสหกรณอื่นแจงขอมูลประธานกรรมการ

และกรรมการผูมีอํานาจลงนามทุกครั้งที่มีการเปล่ียนแปลง เพื่อใหมีขอมูลที่เปนปจจบัุน

กรณีที่ไมตองระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง เชน รัฐบาล ราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทยฯ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ บริษัทที่มีหลักทรัพยจดทะเบียน

แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาบุคคลธรรมดา

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ/บริการระดับ สูง

ในตลาดหลักทรัพย กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กองทุนรวม กองทุนที่จัดตั้งขีน้ตามกฎหมายเฉพาะฯลฯ



ยุติความสัมพนัธ / ไมสรางความสมัพนัธ

/ ไมทําธุรกรรม

รายงาน
สํานักงาน ปปง. ระงับทรัพยสิน

หากพบวาเปนบคุคลที่ถูกกําหนด

กรณทีี่พบวาผูมาทําธุรกรรมหรือลูกคาเปนบคุคลที่ถูกกําหนด

ลูกคา/เคยเปนลูกคาผูมาขอสม ัครครั้งแรก

หากพบวาเปน
บุคคลที่ถูกกําหนด

รายงานธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัย
ดวยแบบ ปปง. 1-03

และแจงขอมูลทรัพยสินทีถู่กระงับใหสํานกังาน ปปง. ทราบ

ภายใน 10 วันนับแตวันที่ไดระงับ ดวยแบบ ปกร 03

➢ แจงขอมูลผูทีเ่ปน/เคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชือ่
บุคคลที่ถูกกําหนดใหสาํนกังาน ปปง. ทราบ ภายใน 10 วัน

ทําการนบัแตวันทีพ่บ ดวยแบบ ปกร 04

➢ รายงานธุรกรรมทีมี่เหตอัุนควรสงสัย
ดวยแบบ ปปง. 1-03

➢ ถามีทรัพยสนิจะตองระงบัทรัพยสนิ

ปฏิเสธไมรับสราง

ความส ัมพันธ
/ไมรับทําธุรกรรม

ปฏิเสธการทําธุรกรรม

และยุติความสัมพันธ

ทางธุรกิจ



8 7
กรณีสมาชิก /สหกรณอื่น /

6
สูง – กลาง - ตํ่า

5

1 2 3 4

ตรวจสอบรายชื่อผูขอสมัคร
เปนสมาชิก/สหกรณอื่น/ลูกคา

ท่ีทําธรุกรรมเปนครั้งคราวกับ

รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด

ทุกครั้ง กอนรับสมัครสมาชิก/

รับทําธุรกรรม

จัดใหลูกคาแสดงตน
o ผูขอสมัครเปนสมาชิก
o สหกรณอ่ืน (กู/เปดบัญชีเงินฝาก) 

o ลูกคาท่ีทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว
มูลคา 100,000 บาทขึ้นไป

เปน ไมเปน

ตรวจสอบความถูกตองและ

ความแทจริงของขอมูลและ

หลักฐาน ประกอบการแสดงตน

o ครบถวนทุกรายการ

o มีความถกูตองและแทจริง

o เปนขอมูลปจจุบัน

ดํานินการระบุตัวตนและพิสูจน

ทราบตัวตนวามีอยูจริงตาม

กฎหมายและเปนบุคคล

คนเดียวกับชอมูลการแสดงตน
o เหมาะสมกับความเสี่ยงของ

ผลิตภัณฑหรือบริการ

ข้ันตอนการรับสมัครสมาชิก/รับทําธุรกรรม/รับเปดบัญชีกับสหกรณอ่ืน

BO
ดําเนินการระบุผูไดรับ
ผลประโยชนท่ีแทจริงของสมาชิก/ 

สหกรณอื่น/ลูกคาท่ีมาทํา

ธุรกรรม เปนครั้งคราว

ประเมินความเสี่ยงดาน ML/TPF

โดยพิจารณาปจจัยตามท่ีกฎหมาย

กําหนด เพ่ือจัดระดับความเสี่ยงของ
ผูขอสมัครเปนสมาชิก สหกรณอื่น / 

ลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมเปนครั้งคราว

ดํานินการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงในระดับเขมขน
กรณีสมาชิก /สหกรณอื่น /ลูกคา

ท่ีมาทําธุรกรรมเปนครั้งคราว

เปนลูกคาท่ีมีความเสี่ยงสูง

EDD
ลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมเปน

ครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง

อนุมัติการสรางความสัมพันธ/ 

รับทําธุรกรรมโดยผูบริหาร

ระดับสูง

หรือ

สรุปหนาท่ีของเจาหนาที่สหกรณตอลูกคา

ปฏเิสธ

การดําเนินการภายหลังรับเปนสมาชิก หรือรับเปดบญัชี/ใหสหกรณอื่นกูเงิน

การทบทวนขอมูลและ

ความเสี่ยงของสมาชิกหรือ

สหกรณอื่น

การตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของการสราง

ความสัมพันธทางธุรกิจ

การตรวจสอบรายชื่อบุคคล

ท่ีถูกกําหนด

o ทบทวนตามรอบระยะเวลา

o ทบทวนตามระดับความเสี่ยง

o เม่ือพบเหตอัุนควรสงสยั

o ตรวจสอบแตละรายอยางสมํ่าเสมอตลอดชวงเวลาที่ยงัสราง

ความสัมพันธทางธุรกจิอยู
o ตรวจสอบวามีธุรกรรมเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นอยางผิดปกตหิรอืไม

o สอดคลองกบัวัตถุประสงค ขอมูลทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยง

แหลงที่มาของรายไดทีเ่คยแจงไวหรือไม

o ตรวจสอบรายชื่อบคุคลที่ถูกกาํหนดทกุครั้งทีส่าํนกังาน

ประกาศรายชื่อครั้งใหม
o ตรวจสอบบุคคลที่เปนหรือเคยเปนสมาชิก

ปฏิเสธ



อยางนอยตองประกอบดวย 4 เรื่องหลัก ดังนี้

▪ กําหนดโครงสรางในการกํากับดูแล โดยใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผิดชอบ และมีพนักงาน

ระดับผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย

▪ สหกรณควรจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพื่อดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามกฎหมาย

1

การคัดเลือกพนักงานกอนการวาจางใหปฏิบัติงานดาน AML/CTPF ใหมีข้ันตอนและวิธีการที่มี

มาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบคุคล เชน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบ

รายช่ือบคุคลที่ถูกกําหนด

2

จัดใหมีการอบรมพนักงานที่เกี่ยวของกับการปฏบิัติงานดาน AML/CTPF ใหมีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบตัิตามกฎหมายตั้งแตกอนเริ่มปฏิบตัิงานและอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

นั้น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง

3

กําหนดใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผดิชอบในการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ เพื่อ

ตรวจสอบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย และรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้น
ตอพนักงานระดับผูบริหาร (คณะกรรมการสหกรณ)

4

การควบคุมภายในของสหกรณ

การคัดเลือกพนักงานกอนการวาจาง

กําหนดโครงสรางในการกํากับดูแล

การอบรมพนักงาน

การตรวจสอบภายในที่เปนอิสระ



การตรวจสอบภายในดาน AML/CTPF ของสหกรณ

กําหนดใหมีกลไกในการตรวจสอบภายในดาน AML/CTPF ที่เปนอิสระ

กําหนดใหบคุลากรภายในสหกรณ หรือบคุลากรภายนอกกไ็ด ทําหนาทีใ่นการตรวจสอบภายใน

กําหนดแผนการตรวจสอบภายในดาน AML/CTPF

กาํหนดแผนและหัวขอในการตรวจสอบภายในระบบการดาํเนนิงานและการปฏบิตัิตามกฎหมายวาดวยการปองกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพรขยายอาวธุที่มีอานภุาพที่ทําลายลางสูง โดยดําเนินการตรวจสอบภายในดังกลาว อยางนอยปละ 1 คร้ัง

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในดาน AML/CTPF

จัดทํารายงานผลการตรวจสอบดาน AML/CPTF สรุปประเด็นทีต่รวจพบขอบกพรองจากการปฏบิตังิานตามกฎหมาย

รายงานผลการตรวจสอบภายในดานAML/CTPF ตอคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ เพื่อทราบและสั่งการ

ใหสหกรณดําเนินการแกไขขอบกพรองใหถูกตอง

ติดตามการดําเนนิการแกไขขอบกพรองตามผลการตรวจสอบภายในดาน AML/CTPF

ผูตรวจสอบภายในดําเนนิการติดตามการดําเนนิการแกไขขอบกพรองของสหกรณเปนระยะ จนกวาจะดําเนนิการแกไขใหถูกตองเรยีบรอย

การคัดเลือกพนักงานกอนวาจางและการฝกอบรมพนักงาน

การ

คัดเลือก

การ

ฝกอบรม

ตรวจสอบรายชื่อผูสมัคร

กับขอมูลรายชื่อบุคคล

ที่ถูกกําหนด

หรอืตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

กอนรบัทํางาน

จัดจางพนกังาน

ที่มีความรูหรือ

ประสบการณดาน
AML/CTPF

อบรมใหความรู
เกี่ยวกับ AML/CTPF 

กอนเริ่มปฏิบัติงาน

จัดใหพนกังาน ไดรบั

การฝกอบรม ทบทวน
ความรูทุก 2 ป

จัดใหพนกังาน เขา

รับการฝกอบรม
ดาน AML/CTPF 

อยางสมํ่าเสมอ

จัดใหพนกังานที่ไดรบั

การฝกอบรมถายทอด

หรอืเผยแพรความรู

ใหแกพนักงานอื่น

ตองจัดเก็บหลักฐานการฝกอบรม
ไวในสถานประกอบการเพือ่สามารถตรวจสอบได



“การจัดใหเจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรมตามระเบียบฯวาดวยการฝกอบรมฯ” 

และสหกรณตองจัดใหเจาหนาท่ีท่ีเขารับการฝกอบรมฯ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด (มาตรา21/3)

1. เจาหนาที่ที่ตองเขารับการฝกอบรม
เจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิานดาน
1) จัดทําหรอืควบคุมการจัดทาํรายงานการทาํธุรกรรม

2) การจัดใหลกูคาแสดงตน

3) การตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับลกูคา

เจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิาน กอน ระเบียบฯ บังคบัใช (พนักงานเดมิ)
เขารับการฝกอบรมตามระเบียบฯ ใหแลวเสร็จภายใน 240วัน นับแตวันท่ีระเบียบฯ บังคับใช (ภายใน8 ธ.ค. 2563)

เจาหนาทีท่ีป่ฏบิตังิาน หลงั ระเบียบฯ บังคับใช (พนักงานใหม)
เขารับการฝกอบรมตามระเบียบฯ ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีเริ่มปฏิบัติงาน

2. หลักสูตรการฝกอบรม
หลักสูตรฝกอบรม ตองประกอบดวย
1) เนือ้หารายวิชา ในหมวดวิชาความรูที่กฎหมายกาํหนด

2) แบบทดสอบความรูความเขาใจ
AML/3) ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร ตองไมนอยกวา 6 ชั่วโมง

3. วิธีเขารับการฝกอบรม
จัดการฝกอบรมโดย
1. สํานักงาน ปปง.

2. สหกรณเปนผูดาํเนนิการก็ได

โดยยื่นความจํานงตอเลขาธิการ ปปง. พรอมเอกสารหลกัฐาน ไดแก

1) หนงัสือแสดงความจํานง ระบุวัตถุประสงค ชื่อหลักสูตร และกลุมเปาหมาย

2) หนังสือรบัรองจดทะเบียนนติบิคุคล

3) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝกอบรม

4) เอกสารแสดงค ุณสมบัติวิทยากร พรอมหวัขอวิชาที่จะบรรยาย
5) รูปแบบ วิธีการจัดการฝกอบรม เชน บรรยายในหอง หรือ E-learning เปนตน

ซึ่งสํานักงาน ปปง. จะพิจารณาและแจงผลการพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต

วันที่ไดรับเอกสารถูกตองและครบถวน
3. เขารวมกับนิตบิคุคลอ่ืน ที่ไดรบัอนญุาตจากสาํนกังาน ปปง. ใหเปนผูจัดฝกอบรม

CTPF

คุณสมบัติวิทยากร
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
ปริญญาตรี

มีความรูความเช่ียวชาญ
ในรายวิชาที่จะบรรยาย โดยมี
ประสบการณการทํางาน

ในรายวิชาดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป



➢ การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)
รายงานภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย

➢ การรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสดและธุรกรรมที่เกี่ยวกับ

ทรัพยสิน

ธุรกรรมที่ใชเงินสด
ตั้งแต 2 ลานบาท

แบบรายงานการทาํ

ธุรกรรมทีใ่ชเงินสด

ยื่นตอเจาหนาที่
ณ สํานักงาน ปปง.

สงทางไปรษณยี

ลงทะเบียนตอบรับ

สงเปนขอมูลอเิล็กทรอนิกส
ผานระบบ AERS

ปปง.

ชองทางการสงรายงาน

การรายงานการทําธุรกรรม

แบบ ปปง.
1-01

แบบ ปปง.
1-02

แบบ ปปง.
1-03

ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่มีม ูลคา ตั้งแต 5 ลานบาท

แบบรายงานการทาํธุรกรรม

ที่เกี่ยวกับทรพัยสนิ

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(ไมจํากัดวงเงิน)

แบบรายงานการทาํธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย

เอกสารแนวปฏิบัติ

เรื่องการรายงานธุรกรรม

(ไมใชการสงทาง E-Mail)

ธุรกรรมทีท่าํขึน้ในระหวาง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15

ใหรายงานภายใน 7 วัน นับแตวันถัดจากวันที่ 15 ของเดือน

ที่มีการทาํธรุกรรมนัน้ (ภายในวันที่ 22 ของเดือน)

ธุรกรรมทีท่าํขึน้ในระหวาง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน

ใหรายงานภายใน 7 วัน นับแตวันถัดจากวันสิน้เดอืนของเดือน

ที่มีการทาํธรุกรรมนัน้ (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)



เอกสารที่ตองจัดเก็บ 5 ป

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน

5 ป นับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา

เอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทกึขอเท็จจริง

5 ป นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึกขอเท็จจริงน้ัน

เอกสารที่ตองจัดเก็บ 10 ป

เอกสารเกี่ยวกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา (CDD)

10 ป นับแตวันที่มีการปดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา

การเก็บขอมูล/เอกสาร

เริ่มสราง

ความสัมพันธ

ยุติ

ความสัมพันธ
10 ป

วิธีการเก็บรักษาเอกสาร  ตองเก็บรักษาขอมูลใหอยูในสภาพที่พรอมตรวจสอบ

 สามารถนําสงขอมูลเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดในทันที
เมื่อไดรับการแจงจากสํานักงาน ปปง.

เอกสารกระดาษ

ขอมูลอิเล็กทรอนิกส

ขอแนะนาํ ควรเก็บ
รักษา ขอมูล/เอกสาร

10 ป



หนาท่ีในการระงับการดําเนินการกับทรัพยสิน

o ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของใคร?

บุคคลท่ีถูกกําหนด หรือ ของผูกระทําการแทนหรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือ ของกิจการภายใต
การครอบครอง หรือควบคุมของผูนั้น ***ไมวาโดยตรงหรือโดยออม***

o แจงขอมูลเก่ียวกับทรัพยสินท่ีถูกระงับการดําเนินการใหสํานักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วัน

นับแตวันท่ีระงับการดําเนินการนั้น ดวยแบบ ปกร 03
o แจงใหสํานักงาน ปปง. ทราบเก่ียวกับผูท่ีเปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด

หรือผูท่ีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้นภายใน 10 วัน นับแต วันพบข อมลูนั้น ดวยแบบ
แบบ ปกร 04

o รายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบรายงานการทําธุรกรรม

ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)

การปฏิบัติตามกฎหมาย ปกอ.

พระราชบญัญตัิปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลางสูง พ.ศ.2559

หน าท่ีของผูมีหน าท่ีรายงาน

กําหนดนโยบายในการประเมิน

ความเสี่ยงหรอืแนวทางปฏิบัตใิดๆ

เพื่อปองกันมิใหมีการสนบัสนนุ

ทางการเงินแกการกอการรายหรอื

การแพรขยายอาวุธทีมี่อานภุาพ

ทําลายลางสูง หรือกําหนด

มาตรการอ่ืนใดทีจํ่าเปน

ปฏิเสธการสรางความสมัพนัธ

ทางธุรกิจ ไมทําธุรกรรม หรือ

ยุติความสัมพันธทางธุรกจิ

รวมทั้ง การระงับการ

ดําเนินการกบัทรพัยสนิกับ

บุคคลที่ถูกกําหนด

กําหนดมาตรการเกี่ยวกับ

การตรวจสอบลูกคาทั้งหมดกบั

ขอมูลรายชื่อบคุคลทีถู่กกําหนด

อยางสมํ่าเสมอจนกวาจะยุติ

ความสัมพันธกับลกูคา

รายงานธุรกรรมทีมี่เหตุ

อันควรสงสัย เม่ือพบวา

ธุรกรรมใดเกี่ยวของหรอืมีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีความ

เกี่ยวของ หรือเปนธุรกรรมที่

กระทํากับ หรอืเพือ่ประโยชน

ของบุคคลที่ถูกกําหนด

01 02

03 04



• ไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนงัสือ หรือไมสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน แกกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือ
พนักงานเจาหนาท่ี หรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจาหนาท่ี ในการ
เขาไปในเคหสถาน สถานท่ี หรือยานพาหนะเพ่ือตรวจคนหรือหาพยานหลกัฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)]

➢ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 66

• ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1 มาตรา 21 มาตรา 21/2 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 
มาตรา 22/1 หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งตามมาตรา 21/2 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึง่ลานบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึง่หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

• ผูมีหนาท่ีรายงาน ไมปฏิบัติตามมาตรา 21/3 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท

หมายเหตุ
มาตรา 13 การรายงานการทําธุรกรรม มาตรา 14 รายงานใหสํานักงานทราบไมชักชา หากเช่ือไดวาธุรกรรมท่ีทําไปไมไดรายงานธุรกรรมสงสัย

มาตรา 16 การรายงานการทําธุรกรรม มาตรา 20 การจัดใหลูกคาแสดงตน

มาตรา 20/1 การกําหนดนโยบายและการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกคา

มาตรา 21 บันทึกขอเท็จจริงตามแบบ รายการ หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด

มาตรา 21/2 วรรคหน่ึง รายงานใหสํานักงาน ปปง. ทราบ กรณีท่ีไมสามารถตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกับลูกคาได

มาตรา 22 และมาตรา 22/1 การเก็บรักษารายละเอียด

มาตรา 21/2 วรรคสอง การสั่งใหสถาบันการเงินหรอืผูประกอบอาชีพระงับการทําธุรกรรมไวกอนไดไมเกนิสบิวันทําการ
มาตรา 21/3 วรรคสอง การจัดใหผูไดรบัการฝกอบรมปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด

มาตรา 63
• รายงานการทําธุรกรรมอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงท่ีตองแจงตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 หรือมาตรา 21

➢ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับต้ังแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

มาตรา 62

• (1) ฝาฝนมาตรา 21/1 (การหามเปดเผยขอมูลของลูกคา) หรือ
• (2) หรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนรู หรืออาจรูความลับดังกลาว เวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ี
หรือตามกฎหมาย

➢ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

บทกําหนดโทษ ปกอ.

มาตรา 64

บทกําหนดโทษ
ผูมีหนาที่รายงานไมปฏิบตัติามหนาที่

ไมใหความรวมมือ/ขัดขวาง

เปดเผยขอมูลลูกคา

 ความผิดฐานฝาฝนไมระงับการดําเนนิการกบั
ทรัพยสนิฯ หรือไมแจงขอมูลเกี่ยวกับทรพัยสนิที่
ถูกระงับการดําเนนิการ

กรณีผูมีหนาที่รายงานเปนผูกระทําความผิด

➢ ตองระวางโทษปรบัไมเกนิหนึ่งลานบาท และปรบั
อีกวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือ
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

 กรณีผูมีหนาทีร่ายงานไมแจงใหสํานกังาน
ทราบเกี่ยวกับผูทีเ่ปนหรือเคยเปนลกูคา

ซึ่งอยูในรายชือ่บคุคลทีถู่กกาํหนดหรอืผูทีมี่หรือ
เคยมีการทําธุรกรรมกบัผูนัน้

➢ตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาท และ
ปรับอีกวันละหาพนับาทตลอดเวลาทีย่งัฝาฝนอยู
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง



ระบบสารสนเทศของสํานักงาน ปปง. ท่ีเก่ียวของกับผูมีหนาที่รายงาน

AMRAC

AMFICS

APS
AERS

ระบบ AMLO Electronic Reporting System ระบบสารสนเทศ

เพื่อการรายงานธุรกรรมผานชองทางอิเล็กทรอนกิส สาํหรบัสถาบัน
การเงิน https://aers.amlo.go.th

ระบบ Risk Assessment and Case Management for 
Reporting Entities System

AMRAC ระบบสารสนเทศเพือ่การประเมินความเสีย่งและการบรหิารจดัการคดี

ของผูมีหนาที่รายงาน https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/

ระบบ AMLO Person Screening System

APS ระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลทีม่ีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน

และรายชื่อบุคคลทีถู่กกําหนด https://aps.amlo.go.th/aps/public/

ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System

AMFICS ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ประสานขอมูลระหวางสาํนกังาน ปปง.

และผูมีหนาทีร่ายงาน https://amfics.amlo.go.th/AMFICS/

AERS



ภาคผนวก
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