
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 65/2563  

เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

………………………………………………… 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค์  
                      ตามมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามของ 
“สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซ่ึงมีมูลค่าหุ้น 
รวมตั้งแตส่องล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกีย่วกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจ านอง หรอืรับจ าน า 
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ไดม้าซ่ึงเงิน และทรัพย์สินตา่ง ๆ โดยวิธีใด ๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   
ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” จึงถือเปน็สถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญตัิดังกล่าว  
                      สหกรณ์จะสนับสนุนและพร้อมที่จะด าเนินธุรกจิให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ส านักงานป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพือ่ป้องกันมิให้สหกรณ์ 
ถูกใชเ้ปน็ช่องทาง หรือเป็นเครือ่งมือในการฟอกเงิน หรือสนบัสนนุการก่อการรา้ย หรอืการสนับสนุนการแพรข่ยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายลา้งสูง รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรียนว่า “ส านักงาน 
ปปง.” ก าหนดขึ้นอย่างเครง่ครัด  
                      เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศฯ เรื่อง 
นโยบายด้านการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย       
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ฉบับประกาศ ณ วันที่    
1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และไดก้ าหนดให้มีนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงฉบับนี้ขึ้นใหม ่     
โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที ่24 ครัง้ที่ 11/2563 เม่ือวันที่    
28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงถือว่า นโยบายฉบับนี้เปน็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความส าคญัเทียบเท่ากบันโยบายหลกั
ในการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด  
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      2.1 ผูบ้ริหารสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
                           2.1.1 ต้องให้ความส าคัญในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่งและวธิีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเครง่ครัด 
                           2.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจ และอนุมัติขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต้องไดร้ับ    
การกลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับสมาชิก การประเมินความเสี่ยงสมาชิก และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัสมาชิก 
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                           2.1.3 ก าหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน   
แก่การกอ่การรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้จากการใช้ช่องทางการท าธุรกรรม ผลิตภัณฑ์
หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ ์
                           2.1.4 ก าหนดให้มีค าสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายดา้นการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูง ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด  
                           2.1.5 ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามค าสั่ง ระเบียบ และ       
แนวปฏิบัติ ตามนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การกอ่การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเครง่ครัด  
                           2.1.6 สนบัสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปราม   
การฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูงอยา่งเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับสมาชิก การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
                      2.2 เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
                           เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ก าหนดขึน้ภายใต้
นโยบายดา้นการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การกอ่   
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด  
 

3. สาระส าคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และ   
   ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ประกอบด้วย  
                      3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า  
                            สหกรณ์มีการก าหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรอืปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลกูค้า หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน      
การระบุตัวตนของลูกค้า การพิสจูน์ทราบตัวตนของลกูค้า รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้บคุลากรด าเนินการตามขั้นตอน 
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ขัน้ตอนการระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขัน้ตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
และขั้นตอนการอนุมัต ิหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซ่ึงขั้นตอนดังกล่าวขา้งต้น สหกรณก์ าหนดให้
ด าเนินการกับผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย  
                            ทั้งนี้ ลูกค้า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นที่มาท าธุรกรรม และผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็น    
ครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชนก์รณีสมาชิกเสียชีวิต 
                      3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียง  
                           สหกรณ์ก าหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่   
การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้ดังนี้  
                           3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรบัการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ    
การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร โดยสหกรณ์ 
ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวธิีการ โดยพิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถงึก าหนดมาตรการและวิธกีารในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม  
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                           3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียงของลูกค้า โดยสหกรณ์ ก าหนดหลักเกณฑ์
และปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมนิความเสี่ยงสมาชิกใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และจะด าเนินการบรหิารความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาท่ีด าเนินความสมัพันธก์ับสมาชิก และสิ้นสุดลงเม่ือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์ไดก้ าหนดคู่มือ
ปฏิบัติเพื่อให้บคุลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ใหบ้ริการ นอกจากนี้ 
สหกรณก์ าหนดให้ด าเนินการบรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การรา้ยส าหรับผู้ท่ี
ท าธุรกรรมเปน็ครัง้คราวที่มีความเสี่ยงสูง 
                           3.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และชอ่งทาง
การบริการ โดยสหกรณ์จะด าเนนิการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ์ 
บริการ และชอ่งทางการบริการ ให้สอดคล้องกับทีก่ฎหมายก าหนด และในกรณีที่สหกรณ์ออกผลิตภัณฑ์หรือบรกิารใหม่ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีด าเนินธรุกิจใหม่ หรือมีกลไกใหม่ในการให้บริการ หรอืการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรบั
ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่มีอยูแ่ล้ว สหกรณ์จะด าเนินการก าหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธี
ด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถงึกลไกใหม่ ในการให้บริการหรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ หรอืที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม ่และ 
ที่มีอยูแ่ล้ว และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการก่อการรา้ยและการแพร่ 
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้ก่อนน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม ่บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
                      3.3 การรายงานการท าธุรกรรม  
                           สหกรณ์ก าหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรม ให้เปน็ไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ทีก่ฎหมายก าหนด  
                      3.4 การเก็บรักษาเอกสาร  
                           สหกรณ์ก าหนดให้มีการเก็บรกัษารายละเอยีดเกี่ยวกับการแสดงตน การท าธุรกรรมและบนัทึก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าและผู้ท่ีท าธุรกรรมเปน็ครัง้คราว  
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากส านกังาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์มีข้อมูลใหต้รวจสอบได้ และสามารถ
จัดส่ง ข้อมูลตามทีส่ านักงาน ปปง. ร้องขอไดต้ามก าหนดเวลา 
                      3.5 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร  
                           สหกรณ์ก าหนดแนวทางในการด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่อง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบคุลากร 
โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากรดังกล่าวจะตอ้งทราบและเข้าใจหน้าที่ตามนโยบายและ
ระเบียบวธิีการ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์     
จะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม       
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงอยา่งต่อเนื่อง  
                      3.6 การตรวจสอบภายใน  
                           สหกรณ์ก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อตรวจสอบระบบการด าเนนิงานและ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปราม      
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
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                      3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ  
                           สหกรณ์ก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวธิีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 
และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย    
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
ให้ต้องไดร้ับการทบทวนเปน็ระยะ และปรับปรงุให้ทันสมัยอยูเ่สมอ โดยด าเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวธิีการ รวมถงึ
แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติว่า ยังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยูห่รือไม่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง หรือด าเนินการ
ทันที เม่ือสหกรณ์ทราบว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง 
 

                      ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

                      

                                                                                (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์  
                                                                                             ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
แนวทางปฏิบัต ิ

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 

ค าจ ากดัความ  
                  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and  Proliferation of  Weapon 
of Mass Destruction Financing: AML/CTPF)                 
                  การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (Money 
Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF) 
                  “การฟอกเงิน” หมายความว่า การน าเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาจากการกระท าความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาอย่างถูกต้อง  
                  “การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า บุคคลใด 
จัดหา รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด าเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้ายโดยรู้อยู่แล้วว่า ผู้รับประโยชน์
ทางการเงินหรือทรัพย์สินจากการด าเนินการน้ันเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกก าหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 
                   “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญา หรือการด าเนินการใด ๆ กับผู้อื่นทางการเงิน         
ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน  
                   “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ท่ีด าเนินการดังต่อไปน้ี 

             (1) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน ซ่ึงส าหรับสหกรณ์ หมายถึงสมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น     
ท่ีมาท าธุรกรรม 
                         (2) ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงิน โดยไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกสหกรณ์ เช่น ผู้รับผลประโยชน์กรณี
สมาชิกถึงแก่กรรม หรือผู้ท่ีมาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรือมอบอ านาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร   
                   “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเป็นเจ้าของท่ีแท้จริง หรือมีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของลูกค้ากับสหกรณ์ หรือบุคคลท่ีลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
                  “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเป็นธุรกรรมท่ีอาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน      
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึง   
การพยายามกระท าธุรกรรมด้วย 
                   “การรู้จักลูกค้า” หมายความว่า การจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือท าธุรกรรม หรือการจัดให้  
ผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการท าธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  
                   “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า กระบวนการท่ีก าหนดขึ้น เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลูกค้า หรือมีการท าธุรกรรมกับผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวท่ีมีการท าธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดโดยการระบุตัวตน และ
พิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการท าธุรกรรมของลูกค้าว่า มีพฤติการณ์
ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ท้ังน้ี เพื่อป้องกันมิให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
                    “บุคคลท่ีถูกก าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศ ภายใต้
คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติให้เป็นผู้ท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
และส านักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีค าสั่งให้เป็น 
บุคคลท่ีถูกก าหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559  
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สมาชิกทีม่ีความเสีย่งสูง 

มากกว่า 20% ของทั้งหมด 

 

สมาชิกที่มีความเส่ียงสูง 

น้อยกว่า 5% ของทั้งหมด 

 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร 
 

การบริหารความเสีย่งด้านการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 
ท าลายลา้งสงูภายในองค์กร  
                   สหกรณ์จะด าเนินการประเมินและบริหารความเสีย่งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ     
การร้ายและการแพรข่ยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กรของสหกรณ์อยา่งสม่ าเสมอปีละ 1 ครั้ง เพื่อใหท้ราบว่า 
สหกรณ์มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
อยูใ่นสว่นใดบ้าง และก าหนดมาตรการและวิธกีารในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม ส าหรับความเสี่ยงดังกล่าว โดยในการประเมิน
และบริหารความเสี่ยง สหกรณ์จะด าเนินการโดยมขีั้นตอนดังน้ี  
                   1. พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย และ     
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงในการด าเนินธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ์ ดังน้ี 
                       1.1 ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า โดยพิจารณาวา่ลูกค้า (สมาชิกของสหกรณ์) ที่มทีั้งหมดของสหกรณ์ มีความเสี่ยงฯ        
ในภาพรวมอยา่งไร 
                       1.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านพ้ืนท่ีหรือประเทศ โดยพจิารณาสถานที่ตั้งสหกรณ์วา่ ตั้งอยูใ่นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฯ หรือไม ่
                       1.3 ปัจจัยความความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ ์บริการ ลักษณะการท าธุรกรรม และชอ่งทางการให้บริการของสหกรณ์          
โดยพิจารณาวา่ ผลิตภัณฑ ์บริการ ลักษณะการท าธุรกรรม และช่องทางการให้บริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยา่งไร 
                   หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาปัจจัยดังกล่าวขา้งต้นดังน้ี 
                  1.1 ปัจจัยความเสีย่งด้านลูกคา้ (สมาชิก) 
                       หลักเกณฑ์การพิจารณาความเสีย่งด้านลูกค้า 

ระดับความเสีย่ง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงด้านลูกค้า 
สูง สมาชิกที่มคีวามเสี่ยงสูง มากกว่า ร้อยละ 20 ของสมาชิกทั้งหมด 

ปานกลาง สมาชิกที่มคีวามเสี่ยงสูง ระหว่าง ร้อยละ 5-20 ของสมาชิกทั้งหมด 
ต่ า สมาชิกที่มคีวามเสี่ยงสูง น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของสมาชิกทั้งหมด 

 

 

ตัวอย่าง 1 : กรณีผลการประเมินความเสี่ยง มีความเสี่ยงต่ า                ตวัอย่าง 2 : กรณีผลการประเมินความเสี่ยง มีความเสีย่งสูง    
 
 
                                                                                        

 

                   1.2 ปัจจัยความเสีย่งเกีย่วกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ  
                        หลักเกณฑ์การพิจารณา   

      หากสหกรณ์มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปน้ี ให้ถือวา่ มีความเสี่ยงสูง 
                         - พื้นที่ที่อยู่ภายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉกุเฉินตามกฎหมายวา่ด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน เช่น 
จังหวัดนราธิวาส (ยกเว้น อ าเภอสุไหงโก-ลก อ าเภอสุคิริน) จังหวัดยะลา (ยกเว้น อ าเภอเบตง) และจังหวดัปัตตานี (ยกเว้น อ าเภอ    
แม่ลาน) 
หมายเหตุ : พื้นที่เสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การใหป้ระกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรา้ยแรงยังคง  
มีผลบังคับใช้ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561) 

ระดับความเสีย่ง 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
สัดส่วน 

สูง 18 2.77% 
ปานกลาง 50 7.69% 

ต่ า 582 89.54% 
รวม 650 100% 

ระดับความเสีย่ง 
จ านวนสมาชิก 

(ราย) 
สัดส่วน 

สูง 137 21.08% 
ปานกลาง 50 7.69% 

ต่ า 463 71.23% 
รวม 650 100% 
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                         - พื้นที่ที่ส านักงาน ปปง. ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงสูงดา้นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่  
การกอ่การร้าย รวมถึงการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายล้างสูง หรือการกระท าความผิดมูลฐาน  
                         - พื้นที่หรือประเทศทีไ่ด้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานทีน่่าเชื่อถือวา่ เป็นพื้นที่หรือ
ประเทศที่ไม่มีมาตรการดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงอยา่งเพียงพอ 
                         - พื้นที่หรือประเทศทีไ่ด้รับการประเมินจากองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่นา่เชื่อถือว่า เป็นแหล่ง 
สนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย แหล่งก่อการร้าย หรือมอีงค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู ่
 

ตัวอย่าง :  ผลประเมินความเสี่ยงด้าน ML/FT ด้านพื้นที่หรือประเทศ 
              1) สหกรณ์ A มีสถานทีป่ระกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมอืง จังหวัดนครราชสีมา ถือวา่ ความเสี่ยงด้านพื้นทีข่อง   
สหกรณ์ A “มีความเสี่ยงต่ า” 
              2) สหกรณ์ B มีสถานทีป่ระกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศฯ เรื่อง การ
ให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มคีวามร้ายแรงยังคง  มีผลบังคับใช้) ถือวา่ ความเสี่ยงด้านพื้นทีข่อง   
สหกรณ์ B “มีความเสี่ยงสูง” 
  

                    1.3 ปัจจัยความเสี่ยงดา้นผลติภัณฑ์ บริการ และชอ่งทางการให้บริการ 
                          1.3.1 ปัจจัยความเสีย่งเกีย่วกับผลิตภณัฑ์ บริการ จะน าผลลัพธ์มาจากการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ 
ตามขั้นตอนวธิีการที่อยู่ในหัวขอ้ “การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์/บริการ ช่องทางบริการ” ของแนวทางปฏิบัติมาพิจารณา 
ตัวอย่าง  

ผลิตภัณฑ ์ และบริการ 
ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 

คะแนน 
รวม 

ผลการ 
ประเมิน/ระดับ 

ความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการ 
บรรเทาความเส่ียง 

การโอน 
เปลี่ยนมือ 

การแลกเปลี่ยน 
เป็นเงินสด 

การจ ากัดวงเงิน 
หรือจ านวนคร้ัง 

เงินฝาก      
   1. เงินฝากออมทรัพย์  3  3  3  9  สูง  

 
 
 
 

- จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรม   
ผ่านช่องทางบรกิารแบบไม่พบ
หน้าไม่เกนิ……………บาท ตอ่ครั้ง 
และไม่เกิน ……… บาท ต่อเดือน 
- ก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ 
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข้มข้น  

  2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1  3  1  5  ปานกลาง   
  3. เงินฝากประจ า  1  1  1  3  ต่ า   
สินเชื่อ  
  4. กูส้ามัญ  1  1  1  
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ต่ า 
 

  

  5. กู้ฉุกเฉิน  1  3  1  
 

5 ปานกลาง  

  6. จดจ านอง  1  1  1  3 ต่ า   

หุ้น 1 1 1 3 ต่ า  

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉล่ีย (31 คะแนน/7 ประเภท) 4.43 ปานกลาง   
 

                                  ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ ท าใหท้ราบว่า สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์และ
บริการอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า เพื่อก าหนดมาตรการและวิธกีารบรรเทาความเสี่ยงฯ ที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์และบริการ 
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                          1.3.2 ปัจจัยความเสีย่งเกีย่วกับช่องทางการให้บริการ 
                                  ช่องทางการให้บริการ หมายถึง วิธกีารหรือช่องทางทีส่หกรณ์จะน ามาผลิตภณัฑ์หรือบริการไปสู่สมาชกิของ
สหกรณ์ (ลูกค้า) และผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชกิถึงแกก่รรม (ผู้ที่ท าธรุกรรมเป็นคร้ังคราว) 
                        หลักเกณฑ์การพิจารณา   
                         - ช่องทางการให้บริการ แบบพบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ ถือวา่เป็นช่องทาง
บริการที่มคีวามเสีย่งต่ า 
                         - ช่องทางการให้บริการ แบบไม่พบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสือ่สารด้วย     
วิธีอื่นทีไ่ม่ใชก่ารพบหน้า เช่น การตดิต่อท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านแอปพลิเคชัน LINE Facebook เป็นต้น ถือว่าเป็นชอ่งทาง
บริการที่มคีวามเสีย่งสูง 
                         ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช่องทางบริการของสหกรณ์ ท าใหท้ราบว่า สหกรณ์มีชอ่งทางบริการใดบ้าง ที่ม ี   
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า เพือ่ก าหนดมาตรการและวธิีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต่ละชอ่งทางบริการ
ดังกล่าว 
                  2. สรุปผลการประเมินความเสีย่ง  
                     ผลของการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรทั้ง 3 ด้าน จะท าใหส้หกรณ์ทราบว่า มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ      
การสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงในภาพรวมอยู่ในระดับใด เพื่อจะน า     
ผลดังกล่าวมาก าหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นที่มีผลการประเมินเป็นความเสี่ยงสูง 
สหกรณ์จะตอ้งก าหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงเขม้ข้น 
ตัวอย่าง : สรุปผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม 
 
  
                       
 
 
 
                      ทั้งน้ี ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ัง สหกรณ์จะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงมีความถกูต้องและครบถ้วน และหากส านักงาน ปปง. ร้องขอผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายภายในสหกรณ์ สหกรณ์จะด าเนินการจัดส่งให้ส านักงาน ปปง.ทันที  
                  3. ก าหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง  
                     เมือ่สหกรณ์ทราบผลลัพธข์องการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กรแล้ว สหกรณ์จะก าหนดมาตรการและวธิีการ ในการ
บรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง
ภายในองค์กร 
ตัวอย่าง : การก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง 
             1.จัดให้สมาชิกทุกรายตอ้งแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลกูค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยให้ผู้สมัครขอเป็นสมาชกิ แสดงตนก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชกิ
สหกรณ์ 
             2. ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อและผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวทกุราย กับฐานข้อมลูรายชื่อบุคคลที่ถกูก าหนด ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
พ.ศ. 2559 ทกุคร้ัง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิก/รับท าธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อลกูค้าทุกคร้ังที่ส านกังาน ปปง.มีการประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถกูก าหนดคร้ังใหม่ 
 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสีย่ง ผลการประเมิน/ระดับความเสีย่ง 
1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า (สมาชิก) ต่ า 
2. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ ต่ า 
3. ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ปานกลาง 

สรุปผลประเมินความเสีย่งฯ ในภาพรวม ปานกลางค่อนข้างต่ า 
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             3. ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงส าหรับชอ่งทางบริการแบบไม่พบหน้า โดยก าหนดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่าน
ช่องทางดังกลา่วไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคร้ัง และไม่เกิน 20,000 บาท ต่อวัน  
หมายเหตุ : กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร ได้แก่ 
               1. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม มาตรา 20/1 
               2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า พ.ศ. 2556 และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม ข้อ 4 
               3. ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เรื่อง แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับ
การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายภายในสถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชพีตามมาตรา 16(1) และ (9) 
               4. ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของ
ลูกค้าเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 
               5. ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เรื่อง แนวทางการก าหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณา
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า 
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แนวปฏิบัติในเรือ่ง การรับลูกค้า  
1. การตรวจสอบรายชื่อบคุคลท่ีถูกก าหนด 
                   ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับลูกค้า สหกรณ์จะน าข้อมลูชื่อเต็ม และเลขประจ าตัวประชาชนของผูข้อสมัครเป็น
สมาชิก หรือผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว และชื่อสหกรณ์อื่น ที่มาท าธุรกรรม มาตรวจสอบกับขอ้มูลรายชือ่บุคคลที่ถกูก าหนด เพื่อ
ป้องกันไมใ่หส้หกรณ์ด าเนินการสร้างความสัมพันธท์างธุรกิจ หรือท าธุรกรรมกับบุคคลที่ถกูก าหนด ซ่ึงเป็นบุคคลที่สหกรณ์ห้ามรับเปน็
สมาชิกหรือห้ามท าธุรกรรมด้วย โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า รายชือ่ที่ตรวจสอบตรงกับรายชือ่บุคคลที่ถกูก าหนด สหกรณ์จะปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่รับเปน็สมาชกิ หรือไมรั่บท าธรุกรรม พร้อมกับพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย (แบบ ปปง.1-03) ใหก้ับส านักงาน ปปง. ต่อไป   
2. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
                   เมื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น แจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ขอสมัครเปน็สมาชกิ     
ขอฝากเงิน หรือขอท าธุรกรรมกับสหกรณ์ สหกรณ์จะจัดใหผู้้ขอสมัครเปน็สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น และผู้ทีข่อท าธุรกรรม แสดงตนด้วย
การแจ้งขอ้มูลและหลักฐานการแสดงตน ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบันการเงิน และ          
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 สหกรณ์จะจัดใหผู้้ขอสมัครเปน็สมาชิกแสดงตนทกุคร้ัง ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิก จัดให้สหกรณ์อื่น
แสดงตนทกุคร้ัง ก่อนรับเปิดบัญชีเงนิฝาก/สินเชื่อ หรือก่อนท าธุรกรรมคร้ังแรก และจัดให้บุคคลทั่วไปที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว    
แสดงตนทกุคร้ัง ก่อนการท าธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต ่100,000 บาทขึ้นไป โดยอย่างน้อยตอ้งแสดงขอ้มูลและหลักฐาน ดังน้ี 

บุคคลธรรมดา สหกรณ์อื่น 
1. ชื่อเต็ม 
2. วัน เดือน ป ีเกิด 
3. เลขประจ าตัวประชาชน 
4. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและท่ีอยู่ปัจจุบัน  
5. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
6. ข้อมูลอาชีพ รวมท้ังชื่อ และท่ีตั้งของท่ีท างาน 
7. ลายมือชื่อผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/ผู้ท าธุรกรรม 
8. หลักฐานตามข้อ 4 ได้แก่ บัตรประจ าตัวประชาชน  

1. ชื่อสหกรณ์  
2. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจการ 
3. สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 
4. เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 
5. ชื่อเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์ 
6. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับมอบอ านาจทอดสุดท้ายให้สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม ดังนี้ 
    6.1 ชื่อเต็ม 
    6.2 วัน เดือน ปีเกิด 
    6.3 เลขประจ าตัวประชาชน 
    6.4 ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน หรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และท่ีอยู่
ปัจจุบัน 
    6.5 ลายมือชื่อผู้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย 
7. หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ หนังสือแสดงความประสงค์ในการ
ท าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอ านาจในการท าธุรกรรม  

   

3. การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 
                   3.1 ข้อมูลการระบุตัวตน 
                         ในการระบุตัวตนของผู้ขอสมัครเปน็สมาชกิหรือสหกรณ์อื่น และผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว สหกรณ์จะตอ้งมี
ข้อมูลเพื่อระบุตัวตนใหค้รบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอที่จะพิสูจน์ไดว้่า ผู้ขอสมัครเปน็สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น และผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
มีตัวตนอยูจ่ริงตามกฎหมาย โดยใชข้้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการแสดงตน รวมทั้งสหกรณ์จะค านึงถึงระดับความเสี่ยงของผู้ขอสมัครเปน็
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น และผู้ทีท่ าธรุกรรมเป็นคร้ังคราวแตล่ะรายประกอบดว้ย ซ่ึงหากประเมินความเสี่ยงแล้วพบว่า ผูข้อสมัครเปน็
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่น และผู้ทีท่ าธรุกรรมเป็นนคร้ังคราว มีความเสี่ยงสูง สหกรณ์จะขอขอ้มูลการระบุตัวตนเพิ่มเติม โดยขอ้มูลการระบุ
ตัวตนที่สหกรณ์จะพิจารณาขอเพิ่มจากขอ้มูลการแสดงตนเบื้องต้น มีดังน้ี 
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บุคคลธรรมดา สหกรณ์ 
1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได้ 
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลท่ีสามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทาง
กฎหมาย และการมีอยู่จริงของสหกรณ์ 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และผูกพัน รวมท้ังให้ระบุ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดับสูง 
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

 

                   3.2 การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง   
                        แนวทางในการระบุผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริง ซ่ึงเป็นข้อมูลการระบุตัวตนที่สหกรณ์จะพิจารณาขอเพิ่มเติมจาก 
ข้อมูลการแสดงตน มดีังน้ี 
                        3.2.1 ส าหรับผู้ขอสมัครเปน็สมาชกิทีเ่ปน็บุคคลธรรมดา ให้ระบุว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกแตล่ะรายน้ัน เป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์ที่แท้จริง 
                        3.2.2 ส าหรับลูกค้าทีเ่ป็นสหกรณ์ ให้พิจารณาระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยระบุบุคคลธรรมดาที่มีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หรือมีอ านาจในการบริหารของสหกรณ์ 
                        โดยหลังจากที่ระบุผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงแลว้ สหกรณ์จะขอขอ้มูลของผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริง ไดแ้ก่  
ชื่อเต็ม และเลขประจ าตัวประชาชน ซ่ึงเป็นข้อมูลจ าเป็นที่สหกรณ์จะตอ้งไดรั้บ นอกจากน้ี สหกรณ์อาจพิจารณาใหม้ีการระบุข้อมูลอื่น 
ที่เปน็ประโยชน์เพิ่มเติมได ้เช่น ข้อมูลที่อยู่ ขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลอาชีพ เป็นต้น  
                        ทั้งน้ี สหกรณ์จะขอขอ้มูลผู้ขอสมัครเปน็สมาชกิหรือสหกรณ์อื่น และผูท้ีไ่ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงใหเ้พียงพอที่จะ
สามารถน าไปตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด และเพียงพอที่จะสามารถน าไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้าได ้
4. การตรวจสอบความถูกตอ้งและความแท้จริงของขอ้มูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน   
                   เมื่อสหกรณ์ได้รับขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตัวตนจากผูข้อสมัครเป็นสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น และ    
ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแลว้ สหกรณ์จะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความแท้จริงของขอ้มลูและหลักฐานประกอบ      
การแสดงตนดังกล่าว เพือ่พิสูจน์วา่เป็นข้อมูลและหลักฐานทีแ่ท้จริง โดยมีแนวทางในการพสิูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถกูต้อง และ
ความแท้จริงของขอ้มูล และหลกัฐานประกอบการแสดงตน และการระบุตัวตน ดังน้ี 
                   4.1 ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารการสมัครเปน็สมาชกิ เช่น ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ แบบแสดงข้อมูลสมาชกิ แบบค าขอ
ต่างๆ เป็นต้น ใหค้รบถ้วนถูกต้องตรงกับเอกสารขอ้มูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน 
                   4.2 ตรวจสอบรูปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น รูปถ่ายในบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องเปน็บุคคลคนเดียวกัน   
กับผู้ขอสมัครเปน็สมาชิก/ลกูค้า 
                   4.3 ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารต้นฉบับ โดยผู้ขอสมัครเปน็สมาชกิ/สหกรณ์อื่น และผูท้ีท่ าธุรกรรม  
เปน็คร้ังคราวจะตอ้งแสดงเอกสารตน้ฉบับที่ยังไม่หมดอายุเทา่นั้น หรือตรวจสอบจากขอ้มูลอื่นที่ขอเพิ่มเตมิ เพื่ออา้งอิง หรือตรวจสอบ
จากแหลง่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือตรวจสอบโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ 
                   4.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตน แหลง่ที่มาของเงินหรือรายได้ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธท์างธุรกิจ       
ผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยค านึงถึงความสอดคล้องกันของข้อมลูตา่ง ๆ  
5. การประเมนิความเสี่ยงของลูกค้า  

       หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถกูก าหนด การจัดให้ลูกคา้แสดงตน การระบุตัวตน และพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลกูค้า การตรวจสอบความถูกตอ้งและความแท้จริงของขอ้มลูและหลักฐานประกอบการแสดงตน สหกรณ์จะด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายของผูข้อสมัครเปน็สมาชิก/สหกรณ์อื่น และผูท้ีท่ า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว เพื่อใช้เปน็ขอ้มูลส าหรับพิจารณาอนุมัติหรือปฏเิสธการสร้างความสัมพันธท์างธุรกจิหรือท าธุรกรรมกับสหกรณ์
ดังน้ี  
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                   5.1 กรณีผู้ขอสมคัรป็นสมาชิก/สหกรณอ์ื่น  
            สหกรณ์ไดจั้ดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไว้ 3 ระดับ ดังน้ี 

                        5.1.1 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกที่ถกูจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับ 3 (High Risk) ได้แก่ สมาชกิที่
มีลักษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
                                1) สมาชิกหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงมีรายชื่อตรงกับขอ้มูลทีส่ านักงานแจ้งว่า เป็นรายชื่อที่ต้อง
ก าหนดให้เป็นสมาชกิที่มีความเสี่ยงสูง ซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวังอยา่งใกล้ชิด โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มี
ความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนด (AMLO Person Screening System) หรือเรียกชื่อย่อวา่ ระบบ APS 
ผ่านเว็บไซต์ https://aps.amlo.go.th/aps/public/  
                                2) สมาชิกหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 
                                3) สมาชิกหรือผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงประกอบอาชพีที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธกิารก าหนด 
                                4) สมาชิกมีถิ่นที่อยูช่ั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชพี มีแหล่งที่มาของรายได้ ท าธุรกรรมในพื้นที่เชิง
ภูมิศาสตร์ หรือประเทศซ่ึงเลขาธกิารก าหนดวา่เป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดา้นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน  
แกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
                               5) สมาชิกหรือผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงถูกพิจารณาโดยนัยอื่นวา่มีความเสีย่งสูงไม่ว่าทางดา้นการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะวา่ เกี่ยวข้อง
กับการกระท าความผิดมูลฐาน 
                               6) สมาชิกหรือผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงมีความสัมพันธท์างธุรกิจหรือการท าธุรกรรมของสมาชกิด าเนินไป
อยา่งผิดปกติ (สมาชกิเคยถกูสหกรณ์รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอ่ส านักงาน ปปง.) 

                             7) กรณีสมาชิกที่เปน็นิติบุคคล ใหพ้ิจารณาโครงสร้างการถอืหุ้นว่ามีความผิดปกตหิรือมีความซับซ้อน 
เกินกวา่การด าเนินธุรกิจตามปกติหรือไม่ โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจของสมาชกิกับโครงสร้างการถอืหุ้นว่ามีความซับซ้อนเกินกว่า
ลักษณะธุรกิจปกติหรือไม ่เช่น ประกอบธุรกิจขนาดเลก็ ทุนจดทะเบียนไม่สูง แตม่ีโครงสร้างการถือหุ้นทีซั่บซ้อน หรือประกอบธุรกิจ
ขนาดเลก็ ทุนจดทะเบียนไม่สูง แตก่ารแสวงหาผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงที่เปน็บุคคลธรรมดานั้น ต้องด าเนินการ จนกว่าจะถึงบุคคล
ธรรมดาที่เปน็ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงเกินกว่า 3 ชั้น ขึ้นไป  
                        ถ้าสมาชิกหรือผู้ที่ไดรั้บผลประโยชน์ทีแ่ท้จริงของสมาชิกเข้าลักษณะขา้งตน้ข้อใดขอ้หน่ึง ใหถ้ือว่าเปน็สมาชิก 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง และตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชกิในระดับเข้มข้นที่สุด  
                        5.1.2 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกที่ถกูจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับ 2 (Medium Risk) 
ไดแ้ก ่
                                1) สมาชิกอยู่นอกเขตทอ้งทีก่ารด าเนินงานของสหกรณ์ เชน่ สมาชิกที่ย้ายภูมลิ าเนา หรือประกอบอาชพีอยู่
นอกเขตบริการของสหกรณ์ 
                                2) สมาชิกทีอ่อกจากหน่วยงาน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์) 
                                3) สมาชิกที่มีจ านวนเงินฝากตั้งแต่ 5.0 ล้านบาทขึ้นไป  
                        5.1.3 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ า หมายถึง สมาชกิที่ถกูจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับ 1 (Low Risk) ไดแ้ก ่
                                1) สมาชิกบุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังตามกฎหมายไทยทีไ่ม่ไดจั้ดอยูใ่นระดับ  
ความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3 
                                2) สมาชิกที่มีความเสี่ยงในระดับต่ าตามประกาศส านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง       
แนวทางการก าหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลกูค้าที่มีความเสี่ยงต่ า 
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ขั้นตอนการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกีย่วกับสมาชิก/ผู้ท่ีท าธุรกรรมเปน็นครั้งคราวในระดับเข้มข้นที่สุด    
บุคคลธรรมดา สหกรณ์ 

1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได้ เช่น หนังสือรับรอง
เงินเดือน หนังสือสัญญาว่าจ้าง หลักฐานการเสียภาษี 
เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
4. ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินท่ีมีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ส าเนาบัญชีเงินฝาก
ของธนาคาร 

1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได้ เช่น หลักฐานงบการเงิน 
2. วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
3. ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลท่ีสามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทาง
กฎหมาย และการมีอยู่จริงของสหกรณ์หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
5. ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และผูกพัน สหกรณ์หรือ
บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมท้ังให้ระบุบุคคลท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงมี
ต าแหน่งบริหารระดับสูง 
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 
7. ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินท่ีมีความน่าเชื่อถือ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ ส าเนาบัญชีเงินฝากของ
ธนาคาร 

 

                    ท้ังนี้ เมื่อสหกรณ์ด าเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แล้วพบว่า ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีผูร้ับมอบอ านาจจากผู้บริหารจะเป็นผูอ้นุมัติ      
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับท าธุรกรรม หรืออนุมัติรับเป็นสมาชิกเท่าน้ัน สว่นกรณีท่ีผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น         
ผูท่ี้ไดร้ับผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ถูกใช้เปน็เครื่องมือในการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สหกรณ์จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่รับท าธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าว และ    
จะรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. ต่อไป  
6. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ   
                   เมื่อสหกรณ์จัดให้ลูกคา้แสดงตน ระบุตัวตน ตรวจสอบพิสูจน์ทราบตัวตน และประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแล้ว ในขั้นตอน
การอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้พิจารณาด าเนินการ ดังน้ี 
                    6.1 กรณีปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
                         ให้ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่รับท าธุรกรรม หรือไม่รับเป็นสมาชิก และให้พิจารณารายงานเป็น 
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบข้อเท็จเท็จจริงอย่างใดอย่างหน่ึง ดังตอ่ไปน้ี 
                         6.1.1 ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น ผู้ท่ีไดร้ับผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคลท่ี
ถูกก าหนด 
                         6.1.2 ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ใช้ชื่อปลอม ปกปิดชื่อจริง หรือใช้ชื่อแฝง 
                         6.1.3 ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว แจ้งขอ้มูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ  
                         6.1.4 สหกรณ์ไดร้ับข้อมูลการแสดงตนไม่ครบถ้วนตามตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือไดร้ับข้อมูลการแสดงตนและการระบุตัวตนไม่ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะสามารถ น าไป
ตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลท่ีถูกก าหนด และไม่เพียงพอท่ีจะสามารถน าไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค้าได้ 
                         6.1.5 ผูข้อสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น ผู้ท่ีได้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง
มากจนอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ถูกใชเ้ปน็เครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายล้างสูง 
                    6.2 กรณีอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
                         หากผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวไม่อยู่ในเกณฑ์  
ท่ีต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้สหกรณ์พิจารณาอนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รับท าธุรกรรม หรือรับเป็นสมาชิก    
โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ยกเว้นในกรณีผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น ผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น 
ครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ให้ผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับมอบอ านาจจากผู้บริหารเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ อนุมัติรับท าธุรกรรม หรืออนุมัติรับเป็นสมาชิกเท่าน้ัน  

  



10 
 

แนวปฏิบัติในเรือ่ง บริหารความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงูของสมาชิกสหกรณ์ต่อเนือ่ง  

 

1. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิฯ และการทบทวนขอ้มูลของสมาชิก  
                   สหกรณ์ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงของสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ด าเนินความสัมพันธท์างธุรกิจกับสมาชิกรายน้ัน ๆ โดยการทบทวน
ข้อมูลสมาชิก ทบทวนระดับความเสี่ยง และการตรวจทานความเคลือ่นไหวในการท าธุรกรรม ดังน้ี  
                   1.1 การทบทวนข้อมูลสมาชกิ ใหส้หกรณ์ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลการแสดงตน การระบุตัวตน และการพิสูจน์
ทราบตัวตนเพื่อใหเ้ปน็ปัจจจุบันและด าเนินอย่างสม่ าเสมอจนกวา่จะยุติความสัมพันธท์างธุรกิจกับสมาชกิ และทบทวนระดับความเสี่ยง
ของสมาชิกเมือ่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อสมาชิกมาสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเพิ่มเตมิ หรือครบรอบระยะเวลา 
รวมถึงทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินและข้อมูลสมาชิกอยา่งตอ่เนื่อง (Periodic Reviews) ว่า ยังเป็นไปตามที่เคย 
แจ้งไว้ หรือเป็นไปตามพฤติกรรมปกติหรือไม่   

      1.2 รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลและระดับความเสี่ยงของสมาชกิ มีดังน้ี 

ระดับความเสีย่งของสมาชิก 
รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุง

ข้อมูลต่าง ๆ ของสมาชิก 
ความเสี่ยงสูง 1 ปี 

ความเสี่ยงปานกลาง 2 ปี 
ความเสี่ยงต่ า 3 ปี 

  

หมายเหต ุ
     1. ในกรณีทีม่ีเหตอุันควรสงสัยว่าสมาชกิทีม่ีความเสี่ยงต่ า มีส่วนรว่มในการกระท าหรือมกีารท าธรุกรรมมหรอืมกีารด าเนนิการใด ๆ ทีอ่าจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงนิ 
        หรือการสนับสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานภุาพท าลายล้างสูง สหกรณจ์ะด าเนินการปรับปรุงความเสี่ยงของสมาชิก 
        ดังกลา่ว ให้เป็นสมาชกิที่มีความเสี่ยงสูงและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกับสมาชกิในระดับทีเ่ข้มข้นที่สุดทันท ี
     2. ในกรณีที่สมาชกิมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สหกรณ ์ถกูใช้เป็นเครือ่งมือในการฟอกเงนิหรอืการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การร้ายหรอืการแพร่ขยาย 
        อาวธุทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง สหกรณ์จะปฏเิสธการสร้างความสมัพันธ์ทางธรุกิจ หรือไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพนัธท์างธุรกิจกับสมาชกิดังกล่าว และ 
        รายงานเป็นธรุกรรมทีม่ีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังาน ปปง. ต่อไป   
 

2. การตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงิน  
                  สหกรณ์ต้องด าเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการท าธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ    
การด าเนินความสัมพันธท์างธุรกิจของสมาชกิแตล่ะรายตลอดชว่งเวลาที่ความสัมพันธท์างธุรกิจยังด าเนินอยู่ว่า ยังคงสอดคลอ้งกับ 
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการท าธุรกรรมทีส่มาชิกแจ้งไว้ รวมถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจของสมาชกิ ระดับ   
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงของ
สมาชิกทีไ่ด้ประเมินไว้ และข้อมูลอืน่ ๆ ของสมาชกิที่มอียู่ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
                   2.1 ตรวจทานข้อมลูการแสดงตนหรือข้อมลูการระบุตัวตน เพื่อใหท้ราบว่า สมาชิกมกีารเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส าคญั     
ต่อการตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงินของสมาชิก เช่น ขอ้มูลอาชีพ ข้อมูลแหล่งงที่มาของรายได้ ข้อมูลรายได ้ข้อมูล สถานภาพ
ทางการเมือง เปน็ตน้ 
                   2.2 ตรวจทานข้อมลูการท าธุรกรรมของสมาชิกในระยะเวลาสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนถึงในขณะที่ด าเนินการ
ตรวจทาน โดยสรุปมูลค่าหรือสถิตกิารท าธุรกรรมโดยเฉลี่ยของสมาชกิในรอบระยะเวลาหน่ึงของสมาชกิรายน้ัน ๆ (เช่น รอบระยะเวลา 
6 เดือน หรือรอบระยะเวลา 1 ปี เปน็ตน้) เพื่อที่จะใช้เปน็ข้อมูลหลกัในการพิจารณาความสอดคล้องในการท าธุรกรรม ดังน้ี  
                        2.2.1 พิจารณาความสอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชกิ โดยพิจารณาข้อมูลการท าธุรกรรมของสมาชิก 
ตามข้อ 3.2 วา่สอดคลอ้งกับอาชพีหรือรายได้ของสมาชกิตามข้อ 3.1 หรือไม ่เชน่ กรณีสมาชกิแจ้งข้อมูลว่า มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และ  
มีรายไดเ้ดือนละ 10,000 บาท แตจ่ากขอ้มูลการท าธุรกรรมของสมาชกิในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยการฝากเงินและซ้ือหุ้นประมาณ
เดือนละ 10,000 - 15,000 บาท และมีบางเดือนที่น าเงินมาฝากเป็นจ านวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือ กรณีสมาชิกมกีารท า
ธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปัจจุบันที่ตรวจทานสูงกว่ารอบระยะเวลาที่ผ่านมา เชน่ ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา สมาชิก  
รายหน่ึงมีมูลค่าการท าธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แตม่ีมูลค่าการท าธุรกรรมในรอบปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นเปน็ 500,00 บาท โดยที่
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สมาชิกรายดังกลา่วไมม่กีารแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมูลอาชพี รายได้ หรือแหลง่ที่มาของรายได ้เปน็ตน้ ซ่ึงหาก พิจารณาตามตัวอย่าง
ดังกล่าวข้างตน้แล้ว จะพบวา่การท าธุรกรรมของสมาชกิรายดังกล่าว ไมส่อดคลอ้งกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก  
                        2.2.2 พิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาขอ้มูลการท าธุรกรรมของสมาชกิตามข้อ 3.2 วา่ 
สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้แจ้งไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชกิหรือไม่ ตัวอยา่งเช่น กรณีสมาชิกได้แจ้งวัตถุประสงค์ในขั้นตอน
การสมัครเปน็สมาชกิสหกรณ์วา่ เพือ่ออมเงิน แต่จากขอ้มูลการท าธุรกรรมของสมาชกิในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า สมาชกิรายน้ีได้มี 
การฝากเงินเขา้บัญชีสมาชกิที่เปดิไว้กับสหกรณ์เปน็เงินจ านวนมากประมาณ 100,000 - 200,000 บาท ตอ่คร้ัง และภายใน          
เดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีในจ านวนเงินเท่ากับทีไ่ด้ฝากเงินเข้าบญัชี และมียอดเงินคงเหลอืในบัญชีเพียงเล็กนอ้ย      
ซ่ึงการท าธุรกรรมของสมาชกิรายน้ีมีลักษณะเป็นการฝากเงินเขา้และถอนเงินออกจากบัญชีอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงหากพิจารณาตามตัวอย่างน้ี
แล้วจะพบวา่ การท าธุรกรรมของสมาชิกรายดังกล่าว ไมส่อดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่สมาชิกได้แจ้งไว ้
                   2.3 เมื่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบความเคลือ่นไหวทางการเงินของสมาชิกแตล่ะรายตามตามหลักเกณฑ์ขอ้ 2.1 และ
ข้อ 2.2 แลว้ จะตอ้งด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนขอ้มูลของสมาชกิ เน่ืองจากสมาชกิอาจมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และขอ้มูล
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงระดับความเสี่ยงของสมาชกิดว้ย 
                   2.4 กรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแต่ละรายตามหลักเกณฑ์ขอ้ 2.1 และ 
ข้อ 2.2 แลว้พบว่า มีสมาชิกรายใดที่มีการท าธุรกรรมที่ผิดปกตทิี่ไม่สามารถชีแ้จงเหตุผลได้ และพิจารณาประกอบข้อมูลตา่ง ๆ แล้ว
พบว่ามีเหตอุันควรสงสัย ใหร้ายงานการท าธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสยั (แบบ ปปง.1-03) ไปยังส านักงาน ปปง. และปรับปรุงระดับ
ความเสี่ยงของสมาชกิรายดังกลา่วเป็นความเสี่ยงสูง  
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แนวปฏิบัติในเรือ่ง การประเมนิความเสีย่งด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงู ส าหรับผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการ 

  

1. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ ส าหรับผลิตภัณฑ ์บริการ และชอ่งทางบริการของสหกรณ ์
                   ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมผลิตภัณฑ ์บริการ และชอ่งทางบริการที่สหกรณ์ใหบ้ริการแก่ลกูค้า และผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็น      
คร้ังคราว หรือในกรณีที่สหกรณ์มีการออกผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการใหม่ หรือที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ 
                   ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ      
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน และชอ่งทางบริการของสหกรณ์ตามขั้นตอนที่ 1  
                   ขั้นตอนที่ 3 ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดา้นการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ ์บริการทางการเงิน และช่องทางบริการของ
สหกรณ์ 
                    ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงินและชอ่งทาง
บริการอยา่งสม่ าเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ์มีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการทางการเงินใหม่ หรือช่องทางบริการใหม่ 
 

2. ก าหนดปัจจัยที่ใช้ในการประเมนิความเสีย่งฯ  
                    ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ ได้แก ่
                    1) การโอนเปล่ียนมือผลติภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑห์รือบริการที่เปลี่ยนมือได้โดยสมาชกิเป็นผู้ด าเนินขั้นตอนการโอน
หรือเปลี่ยนมือไดเ้อง หรือขั้นตอนการเปลี่ยนมือหรือโอน กระท าได้โดยงา่ย และเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จะมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน 
หรือสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง สูงกว่าผลติภัณฑ์หรือบริการทีเ่ปล่ียนมือ
ที่ไมส่ามารถ โอนเปลี่ยนมือได้   
                    2) การเปลี่ยนผลติภัณฑ์/บริการเปลีย่นเป็นเงินสด หมายถึง ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยงา่ยและ
เสร็จสิ้นอยา่งรวดเร็ว จะมคีวามเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพ
ท าลายลา้งสูง  
                    3) การจ ากัดวงเงนิหรือจ านวนครั้งในการใช้บริการ หมายถึง ผลิตภัณฑห์รือบริการที่ไม่มีการจ ากัดวงเงิน ย่อมม ี
ความเสี่ยงต่อการเป็นช่องทางหมุนเวียนเงินในคร้ังละจ านวนมาก และหากไม่มีการจ ากัดจ านวนคร้ังในการใช้บริการด้วยแล้ว ย่ิงท าให ้
เกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงที่สูงขึ้น 
   

3. การประเมนิความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ ์บริการ และชอ่งทางบริการของสหกรณ ์
                   สหกรณ์ จะด าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ส าหรับผลิตภัณฑ ์บริการทางการเงิน และช่องทางบริการของสหกรณ์ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ ์
บริการทางการเงิน และช่องทางบริการ ที่มอียู่ทั้งหมดของสหกรณ์   
                   3.1 การประเมินความเสีย่งผลิตภัณฑ์/บริการ    
                       การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงิน จะพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 2.  
ตัวอยา่งเช่น 
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ผลิตภัณฑ ์ และบริการ 
ปัจจัยที่ใชใ้นการประเมินความเสี่ยงฯ 

คะแนน 
รวม 

ผลการ 
ประเมิน/ระดับ 

ความเสี่ยง 

มาตรการและวิธีการ 
บรรเทาความเสี่ยง 

การโอน 
เปลี่ยนมือ 

การแลกเปลี่ยน 
เปน็เงินสด 

การจ ากัดวงเงิน 
หรือจ านวนครั้ง 

1. เงินฝาก     
   1.1 เงินฝากออมทรัพย์  3  3  3  9  สูง  

 
 
 
 

- จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรม   
ผ่านช่องทางบรกิารแบบไม่พบ
หน้าไม่เกนิ……………บาท ตอ่ครั้ง 
และไม่เกิน ……… บาท ต่อเดือน 
- ก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ 
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข้มข้น  

  1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  1  3  1  5  ปานกลาง   
1.3 เงินฝากประจ า 1 1 1 3 ต่ า  
2. สินเชื่อ  
  2.1 กูส้ามัญ 1  1  1  3  ต่ า   
  2.2 กูฉุ้กเฉิน  1  3  1  5 ปานกลาง  
2.3 จดจ านอง 1 1 1 3 ต่ า  
3. หุ้น 1 1 1 3 ต่ า  

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉล่ีย (31 คะแนน/7 ประเภท) 4.43 ปานกลาง   
 

                    ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ ท าให้ทราบว่า สหกรณ์มีผลิตภัณฑ์และบริการอะไรบ้าง
ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า เพือ่ก าหนดมาตรการและวิธกีารบรรเทาความเสีย่งฯ ของแต่ละผลิตภัณฑแ์ละ
บริการดังกลา่ว 

           เกณฑ์คะแนนการประเมนิความเสีย่งฯ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสีย่งฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช่ ไม่ใช่ 
1. โอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ์/บริการ ให้แก่ผู้อื่นได้โดยง่าย 3 1 
2. เปลี่ยนผลติภัณฑ์/บริการ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น 3 1 
3. ไม่จ ากัดวงเงินหรือจ านวนคร้ังในการใช้บริการ 3 1 

  

           ช่วงคะแนนการประเมนิความเสีย่ง  

ช่วงคะแนน  ผลการประเมินความเสีย่ง  

1 – 3 คะแนน  ความเสี่ยงต่ า  

4 – 5 คะแนน  ความเสี่ยงปานกลาง  

7 – 9 คะแนน  ความเสี่ยงสงู  
 

                   3.2 ช่องทางบริการ 
                       ช่องทางการให้บริการ หมายถึง วิธกีารหรือชอ่งทางที่สหกรณ์จะน าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสูส่มาชิกของสหกรณ์ 
และผูรั้บผลประโยชน์ กรณีสมาชกิถึงแก่กรรม (ผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว)   
                        หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงชอ่งทางการให้บริการ  
                        - ช่องทางการให้บริการแบบพบหน้า คือ ช่องทางการใหบ้ริการผา่นพนักงานของสหกรณ์ ถือวา่เปน็ช่องทาง 
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บริการที่มีความเสี่ยงต่ า  
                        - ช่องทางการให้บริการแบบไมพ่บหน้า คือ ช่องทางการใหบ้ริการผา่นสื่ออิเลก็ทรอนกิส์ หรือการสื่อสารดว้ยวธิอีื่น
ที่ไมใ่ชก่ารพบหน้า เช่น การติดตอ่ท าธุรกรรมผา่นโทรศัพท์ หรือผา่นแอปพลิเคชัน LINE, Facebook เปน็ตน้ ถือว่าเป็นช่องทางบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง   
 
ตัวอยา่งเช่น  

ช่องทางบริการ ผลการประเมิน/ระดับความเส่ียง มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยง 
1. แบบพบหน้า 
(การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การท าธุรกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์) 

ต่ า - ก าหนดให้การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท าธุรกรรม
แบบพบหน้า และในกรณีที่สหกรณ์อื่นใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
มีความเสี่ยงสูง 
- การสมัครขอเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะต้องผ่านเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ณ ส านักงานสหกรณ์เท่านั้น 
- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดทุกครั้งก่อนที่จะ
รับท าธุรกรรม 

2. แบบไม่พบหน้า 
(ท าธุรกรรมต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์    
ผ่านช่องทางบริการ เช่น E-mail/ Line/ 
Facebook เป็นต้น) 

สูง - ก าหนดให้การท าธุรกรรมแบบไม่พบหน้า ท าได้เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่ า 
- การท าธุรกรรมแบบไม่พบหน้า สมาชิกต้องเคยแสดงตนกับ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์แบบพบหน้า ณ ส านักงานสหกรณ์มาก่อน
แล้ว 
- จ ากัดวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางบริการแบบไม่พบ
หน้าไม่เกิน......บาท ต่อคร้ัง และไม่เกิน.....บาท ต่อเดือน เป็นต้น 
- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดทุกครั้งก่อนที่จะ
รับท าธุรกรรม 

 

                   ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช่องทางบริการของสหกรณ์ ท าใหท้ราบวา่ สหกรณ์ มีช่องทางบริการใดบ้างที่มคีวามเสี่ยง
สูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า เพือ่ก าหนดมาตรการและวธิีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตล่ะช่องทางบริการดังกล่าว  
 

4. ก าหนดมาตรการในการบรรเทาความเสีย่งฯ ส าหรับผลติภัณฑ์/บริการ  
                  หลังจากที่สหกรณ์ได้ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และชอ่งทางบริการของสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์มีผลิตภัณฑ ์
บริการ และช่องทางบริการใดบ้าง ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ า เพือ่ก าหนดมาตรการ และวิธีการบรรเทา
ความเสี่ยงฯ ที่เหมาะสมกับความเสีย่งของแต่ละผลิตภัณฑ ์บริการ และช่องทางบริการดังกล่าว  
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แนวปฏิบัติในเรือ่ง การรายงานการท าธุรกรรม  
 

                   สหกรณ์มีหนา้ที่ตอ้งรายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ลา้งสูง  
 

1. การรายงานการท าธุรกรรม  
                   “ธุรกรรมท่ีใช้เงินสด” หมายความวา่ ธุรกรรมที่สมาชิกถอืเงินสดมาท าธุรกรรม ด าเนินการต่อสหกรณ์ หรือธุรกรรมที่
ลูกคา้ไดรั้บเงินสดจากสหกรณ์อันเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมที่เกิดมูลค่าต่าง ๆ อาทิ การน าเงินสดมาซ้ือหุ้นสหกรณ์ การรับเงินสด
อันเป็นเงินปันผลจากการถือหุ้น การรับเงินกูยื้มจากสหกรณ์ เปน็ตน้  
                  “ธุรกรรมท่ีเกี่ยวทรัพย์สิน” หมายถึง ธุรกรรมทีลู่กค้าด าเนินการกับสหกรณ์ โดยมีการน าอสังหาริมทรัพย์หรือ 
สังหาริมทรัพยท์ี่มีราคาประเมิน เปน็วัตถุส าคัญในการท าธุรกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงหากปราศจากทรัพย์สินดังกล่าว ธุรกรรมที่ลกูค้าประสงค์จะ
ด าเนินการกับสหกรณ์ ย่อมไมอ่าจเกิดขึ้นได้  

      “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสยั” หมายความวา่ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อหลกีเลี่ยงมิใหต้้องตกอยู่
ภายใตบั้งคับแหง่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 หรือเป็นธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด   
มูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การร้าย ทั้งน้ีไมว่า่จะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง และใหห้มายความ
รวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมด้วย  

      “ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับการฉอ้โกง ประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที่ราชการ เปน็ต้น 
 

2. หลักเกณฑ์ในการรายงานการท าธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธกีารส่งการรายงานการท าธุรกรรม) ดังนี ้

ธุรกรรมท่ีต้องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในสง่แบบรายงาน 

การท าธุรกรรม 
วิธีการสง่แบบรายงาน 

ผู้กรอกแบบรายงาน/  
ผู้ส่งรายงาน 

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด   
   ธุรกรรมที่ใช้เงินสดตั้งแต่  
   สองล้านบาทขึ้นไป  

 
 

แบบ 
ปปง. 1- 01   

- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจาก
วันที่ 15 ของเดือนนั้น 
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 
สิ้นเดือน จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่   
วันถัดจากวันสิ้นเดือน  

สหกรณ์สามารถส่งรายงาน 
ธุรกรรมทุกประเภทได้ โดยใช้
วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้   
  1) ยื่นรายงานธุรกรรมต่อ 
เจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ปปง. 
โดยมีหลักฐานการส่งทีช่ัดเจน 
 2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับโดยมีหลักฐานการส่งที่
ชัดเจน 
  3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก ากับ (ผ่านระบบ 
AERS)   

1) ผู้กรอกแบบรายงาน     
   เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 
เป็นผู้บันทึกขอ้เท็จจริง 
ในแบบรายงานโดยให้   
ผู้บันทึกข้อเท็จจริง      
ลงลายมือชื่อ และเขียน 
ชื่อและนามสกุล ด้วย
ลายมือบรรจงก ากับไว้
พร้อมกับระบุวัน เดือน ปี 
ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้
ด้านบนขวาของช่อง 
แบบฟอร์ม 
2) ผู้ส่งรายงาน  
   สหกรณ์ที่รับท า 
ธุรกรรม  

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
  ทรัพย์สินที่มีราคาประเมิน/   
  ราคาขายตั้งแต่ห้าล้านบาท  
  ขึ้นไป   
(ราคาประเมินที่สูงที่สดุโดย
พิจารณาจากราคาประเมินของ
ส านักงานทีด่ิน หรือของสหกรณ์ 
หรือราคาซื้อขายอย่างใด 
อยา่งหนึ่ง)  
 
หมายเหตุ : เฉพาะอสังหา-      
ริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่
ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2562) 

แบบ 
ปปง. 1- 02   

- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 
จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจาก 
วันที่ 15 ของเดือนนั้น  
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 
สิ้นเดือน จัดส่งภายใน 7 วัน นับแต่   
วันถัดจากวันสิ้นเดือน  
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ธุรกรรมท่ีต้องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในสง่แบบรายงาน 

การท าธุรกรรม 
วิธีการสง่แบบรายงาน 

ผู้กรอกแบบรายงาน/  
ผู้ส่งรายงาน 

 3. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
    รายงานเมื่อพบเหตุอันควร
สงสัยตามค านิยามของธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยไม่ว่าท าธุรกรรม
ที่มีมูลค่าเท่าไรก็ตามให้พนักงาน
แจ้งผู้บริหารทราบทันที โดยให้
ผู้บริหารพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อน
ส่งรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน ปปง. 

แบบ 
ปปง. 1- 03   

- รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พบ
เหตุอันควรสงสัย 
- รายงานโดยไม่ชักช้าส าหรับธุรกรรมที่
มีเหตุอันควรสงสัยที่ตรวจพบใน
ภายหลัง 
 

หมายเหตุ : “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย”  
หมายถึง วันที่สหกรณ์ทราบถึงธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนั้น การเร่ิมนับ
ระยะเวลา 7 วัน ให้เร่ิมนับตั้งแต่วันที่
ผู้บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผู้บริหาร
ระดับสูงได้ตรวจสอบวินิจฉัยและอนุมัติ
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยไปยังส านักงาน ปปง. 

  

 

ข้อควรระวังและขอ้ห้าม 
                   1) เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ตอ้งเปน็ผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกีย่วกับธุรกรรมในแบบรรายงานการท าธุรกรรม
ด้วยตนเอง ห้ามใหส้มาชิก (ลูกคา้) หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม (ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) เป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการท าธุรกรรม 
                   2) ห้าม เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์เปดิเผยข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ อันอาจมีผลท าให้สมาชิก (ลูกคา้) หรือผู้รับ
ผลประโยชน์กรณีสมาชกิถึงแกก่รรม (ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) ทราบว่า ตนเองถูกรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง.  
  

3. การบริหารความเสี่ยงธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 
                   3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตอุันควรสงสัย  
                         สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของสมาชิก (ลูกคา้) หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแกก่รรม   
(ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) แต่ละราย เพื่อพิจารณาวา่ ในการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือแตล่ะกลุ่มธุรกรรมของลูกค้า หรือผูท้ีท่ า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว มีความผิดปกติอันจะเข้าข่ายเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึงต้องรายงานต่อส านักงาน ปปง. หรือไม ่ โดยมี
กระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานตอ่ส านักงาน ปปง. ดังน้ี 
                         ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการท าธุรกรรมที่ผิดปกตขิองสมาชกิ (ลูกคา้) หรือผู้รับผลประโยชน์กรณี
สมาชิกถึงแกก่รรรม (ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) รายหน่ึงรายใด 
                         ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบือ้งตน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับทรัพย์สินของลูกค้าหรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  
ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได้และอาชีพ) หรือขอ้มูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมคร้ังอื่น ๆ ของลกูค้าหรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมทีพ่บวา่ผดิปกติ (ในกรณีที่ตรวจสอบได้) เพือ่พิจารณาถึงความสอดคล้องในการท าธุรกรรม และวัตถุประสงค์
ในการท าธุรกรรมกับขอ้มูลฐานะทางเศรษฐกิจของลกูค้าหรือผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
                         ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห ์จากขั้นตอนที่ 2 ใหแ้กผู้่บริหารหรือคณะกรรมการ- 
ด าเนินการที่มีอ านาจในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า  
                         ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่ผู้บริหารหรือคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาและมีความเห็นว่าควรรายงานตอ่ส านักงาน 
ปปง. ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการด าเนินการที่มีอ านาจดังกล่าว ลงนามอนุมัติเพือ่ส่งรายงานธุรกรรมของลูกค้าหรือผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราว เปน็ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง.  
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                   3.2 การพิจารณาธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยในเบือ้งต้น  
                       กรณีที่สหกรณ์พิจารณาอนุมัติสร้างความสัมพันธท์างธุรกิจกับสมาชกิ (ลูกค้า) หรือรับท าธุรกรรมกับลูกคา้ หรือ  
ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแกก่รรรม (ผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) หากสหกรณ์พบเหตุดังตอ่ไปน้ี สหกรณ์จ าเป็นจะตอ้ง 
ด าเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเบ้ืองต้น เมื่อลูกค้าหรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว แจ้งความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือขอท าธุรกรรมหรือไดท้ าธุรกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 
                        - ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดว้่ากระท าขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยูภ่ายใต้บังคับแหง่กฎหมายว่าดว้ย  
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้ว่า ลกูค้าหรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
เจตนาแจ้งความประสงค์ขอท าธุรกรรมในวงเงินที่ใกล้เคียงกับวงเงินทีก่ฎหมายก าหนดให้ต้องรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. 
เพื่อหลกีเลี่ยงมิใหส้หกรณ์ต้องรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอ้างเป็นผูอ้ื่นเพื่อมาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ เปน็ต้น 
                        - ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน เช่น กรณีที่ลูกค้าหรือผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว แจ้งความ
ประสงค์ขอท าธุรกรรมทีอ่าจเกี่ยวขอ้งกับบุคคลอื่นทีอ่ยูใ่นรายชื่อผู้กระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกค้าเป็น
บุคคลที่อยู่ในฐานรายชื่อผูท้ีก่ระท าความผิดหรือมีประวัติกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิ หรือ ลูกคา้ที่มีค าสั่งยึดอายัด
ทรัพย์สินทีเ่กี่ยวกับการกระท าความผิดจากหน่วยงานของรัฐที่มอี านาจหน้าที่ในการด าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 
                        - ธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมลูฐาน เช่น ธุรกรรมที่สหกรณ์ใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นวา่ เปน็ธุรกรรม 
ที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 
                        - ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่มาขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือขอท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์ มีรายชื่อตรงกับขอ้มูลรายชื่อบุคคลที่ถกูก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง 
                        - จ านวนเงินที่ลูกค้าหรือผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวมาท าธุรกรรมกับสหกรณ์ ไมส่อดคล้องหรือไมเ่หมาะสมกับ 
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม ข้อมูลการแสดงตน และขอ้มูลการระบุตัวตนตามที่ลกูค้าหรือผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวไดแ้จ้งข้อมูลตอ่
สหกรณ์  
  

หมายเหตุ : ธุรกรรมทีไ่ดรั้บยกเว้นไม่ต้องรายงาน ไมร่วมถึง ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย ดังน้ัน สหกรณ์ยังคงมีหน้าที่รายงาน 
“ธุรกรรมทีไ่ดรั้บยกเว้นไมต้่องรายงาน” หากพบวา่ ธุรกรรมดังกลา่วเปน็ “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”  
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แนวปฏิบัติในเรือ่ง การเก็บรักษาเอกสาร 

 

1. ประเภทของขอ้มูล เอกสาร หรอืหลักฐาน และระยะเวลาท่ีต้องเกบ็รักษา  
                   สหกรณ์ต้องด าเนินการจัดเก็บเอกสารขอ้มูลและเอกสารของลกูค้าและผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว เกี่ยวกับ           
การแสดงตน การท าธุรกรรม และการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า รวมถึงรายงานการท าธุรกรรม เพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรา 22 และมาตรา 22/1 แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังน้ี 
                   (1) เอกสารเกี่ยวกบัการแสดงตนตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 5 ปี นับแตว่ันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธก์ับ
ลูกคา้ (สมาชกิของสหกรณ์) หรือนับแต่วันทีไ่ดม้ีการท าธุรกรรมส าหรับกรณีผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว (ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิก
ถึงแก่กรรรม) 
                   (2) เอกสารเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจรงิ ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 5 ปี นับแตไ่ดม้ีการท าธุรกรรม
หรือบันทึกขอ้เท็จจริงน้ัน 
                   (3) เอกสารเกี่ยวกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 10 ปี นับแต่   
วันที่มกีารปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลกูค้า หรือนับแตว่ันที่ได้มกีารท าธุรกรรมส าหรับกรณีผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว (ผู้รับ
ผลประโยชน์กรณีสมาชกิถึงแกก่รรรม) อยา่งน้อยดังตอ่ไปน้ี 
                       (3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง  
                       (3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
                       (3.3) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดา้นการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงทีอ่าจเกิดขึ้นกอ่นการน าเสนอผลิตภัณฑใ์หม่ บริการใหม่ หรือ การใช้
เทคโนโลยีใหม่ 
                       (3.4) การท าธุรกรรมของลกูค้าและผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ลกูค้าและผูท้ีท่ า 
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ได้ท าขึ้นเพือ่บริหารความเสี่ยงส าหรับธุรกรรมทีส่งสัยว่า อาจเกี่ยวขอ้งกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง 
                       (3.5) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าและผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและ
ข้อมูลที่น ามาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายใหเ้ปน็ปัจจุบัน 
                       (3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้าและผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
                       (3.7) การด าเนนิการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้าและผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ได้แก ่
                              (ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกคา้และผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว บุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริง   
                              (ข) การตรวจสอบข้อมูลของลกูค้าและผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและ   
ผู้ไดรั้บผลประโยชน์ที่แท้จริงของลกูค้ากับขอ้มูลรายชื่อบุคคลที่ถกูก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การกอ่การร้าย 
                              (ค) วัตถุประสงค์ตามเจตจ านงในการสร้างความสัมพันธท์างธุรกิจ 
                              (ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ในการท าธุรกรรม 
ตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า และผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึง            
ความสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมของผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
                       (3.8) การตรวจสอบการมอบอ านาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมในนามของลกูค้า 
                       (3.9) ผลการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา้ของลูกค้าปัจจุบัน 
                       (3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
                       (3.11) การด าเนินการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  
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                       (3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้าอื่นตามที่เลขาธกิาร ปปง. ประกาศ
ก าหนด เวน้แต่ จะไดรั้บแจ้งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ใหป้ฏิบัติเป็นอยา่งอื่น 
 

 
2. วิธีการเก็บรักษาขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน   
                   วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การท าธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง และการตรวจสอบเพือ่ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า สหกรณ์จัดเก็บไวเ้ปน็เอกสารหรือขอ้มูลอเิล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถ้วน ตามวิธกีารที่
ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมใชใ้นการตรวจสอบและเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดู 
หรือส่งมอบรายละเอียดดังกล่าวไดต้ามที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด   
  
  
  

แนวปฏิบัติในเรือ่ง การตรวจสอบภายใน  
 

                   สหกรณ์มีหน้าที่ตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง โดยก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอิสระเพื่อตรวจสอบภายในดังกล่าว และก าหนดผูท้ี่ท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในที่เปน็อิสระ ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุดของสหกรณ์ โดยก าหนดใหก้รรมการด าเนินการสหกรณ์ หรือ ผูต้รวจสอบกิจการ 
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบภายในดังกล่าว (หรือกรณีที่สหกรณ์มีสว่นงาน ตรวจสอบภายในอยูแ่ล้ว ก็ให้ก าหนดหน้าที่ของส่วนตรวจสอบ
ภายในเพิ่มเติม โดยใหม้ีการตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงินและกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูงด้วย)  
                   การตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลาย
ล้างสูงน้ัน ก าหนดใหด้ าเนินการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหัวข้อในการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 
                   1) การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของทางการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 
                   2) การจัดให้ลูกคา้และผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแสดงตน โดยแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถ้วน
ตามทีก่ าหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสหกรณ์ โดยด าเนินการสุม่ตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างน้อยร้อยละ 10 ของลูกค้า
หรือผู้ทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่ต้องจัดให้แสดงตนในตลอดทั้งปีน้ัน (เชน่ สหกรณ์มีลูกค้าทั้งปี 100 ราย ให้สุ่มตรวจอย่างน้อย 10 ราย 
ทั้งน้ี สหกรณ์จะกระจายการสุ่มตรวจใหค้รอบคลุมทุกเดือนให้ได้มากที่สุด) 
                   3) การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า และการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริงส าหรับผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราวใหส้อดคลอ้งกับทีก่ าหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ์ โดยด าเนินการสุ่มตรวจการปฏบัิติงานของบุคลากรอย่างน้อย
ร้อยละ 10 ของลกูค้าหรือผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงในตลอดทั้งปีน้ัน (เช่น มีลูกคา้ทั้ง
ปี 100 ราย ให้สุ่มตรวจอย่างน้อย 10 ราย ทั้งน้ี จะกระจายการสุ่มตรวจใหค้รอบคลุมทุกเดือนใหไ้ด้มากที่สุด) 
                   4) การรายงานการท าธุรกรรมทุกประเภทที่สหกรณ์ส่งไปยังส านักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบการรายงานวา่ สหกรณ์ 
รายงานการท าธุรกรรมถูกตอ้งตามหลักเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดหรือไม ่และกรอกขอ้มูลในการแบบรายงานการท าธุรกรรมครบถ้วน
หรือไม ่โดยสุม่ตรวจอย่างน้อยร้อยละ 10 ของรายงานการท าธุรกรรมแต่ละประเภท (รายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด รายงานการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน และรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ที่เกิดขึ้นในปีน้ัน  
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แนวปฏิบัติในเรือ่ง การก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  
 

                    สหกรณ์ก าหนดให้พนักงานในระดับบริหารท าหน้าที่ในการก ากับดแูลการปฏิบัติงานของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ใหส้อดคลอ้งและเปน็ไปตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง โดยก าหนดใหผู้้จัดการสหกรณ์ท าหน้าที่ดังกลา่ว รวมถึง
เปน็ตัวแทนของสหกรณ์ในการติดตอ่ประสานงานกับส านักงาน ปปง. กรณีที่มีความจ าเป็นตอ้งติดต่อกับส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสอบถาม ขอค าแนะน า ชี้แจง หรือประสานงานในเรื่องอื่น ๆ  
  
 

แนวปฏิบัติในเรือ่ง การจัดจ้างและการฝึกอบรม  
 

1. การจัดจ้างบคุลากร  
                   สหกรณ์ก าหนดกระบวนการในการจัดจ้างบุคลากรที่มคีวามรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ   
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และ       
ต้องไมเ่ปน็บุคคลที่เกี่ยวขอ้งกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพ   
ท าลายล้างสูง โดยตอ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเปน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์กับข้อมูลรายชื่อบุคคลทีถู่กก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ย        
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง กอ่นรับ    
เข้าท างาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทกุคนไม่มีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกก่าร         
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง  
2. การฝกึอบรมบุคลากร  
                   2.1 สหกรณ์จัดให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงเข้ารับการฝกึอบรม เกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและ การแพร่ขยาย
อาวธุที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงอย่างต่อเนื่องตามที่กฎหมายก าหนด   
                   2.2 สหกรณ์ต้องจัดใหเ้จ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูงเขา้รับการฝกึอบรม     
เพื่อทบทวนความรู้ทกุ ๆ 2 ปี 
                   2.3 สหกรณ์จัดให้มีการจัดเก็บหลกัฐานการฝกึอบรม ได้แก ่ทะเบียนรายชือ่พนักงานผู้ไดรั้บการฝกึอบรม วัน เวลา และ
สถานทีอ่บรม พร้อมลายมือชือ่รับรองของวิทยากรหรือเจ้าของหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลกัฐานที่แสดงว่าเจ้าหน้าที่ดังกลา่ว ไดเ้ขา้รับ
การฝกึอบรมทบทวนความรู้ ทั้งน้ีหลักฐานดังกล่าวจะตอ้งเก็บไว้ในสถานที่ประกอบการเพือ่สามารถตรวจสอบได ้
                    2.4 สหกรณ์จัดให้พนักงานที่ได้รับการฝกึอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงจากส านักงาน ปปง. หรือ  
กรมสง่เสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ใหค้วามรู้ทีไ่ดรั้บจากการฝกึอบรมใหแ้ก่เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขอ้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง การปฏิบัติงาน
ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่     
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง  

  
  


