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การปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิ

แก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง
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 เน่ืองจากเป็นอาชญากรรมรา้ยแรง สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิ สงัคม และเป็นภยัคกุคามต่อความมัน่คงของไทย และมีลกัษณะ

การกระท าความผิดขา้มชาตทิี่ตอ้งแกป้ญัหาโดยความร่วมมือของนานาประเทศ

 พนัธกรณีตามอนุสญัญาเวียนนา ค.ศ.1988 (ปี 2531)ไดก้ าหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงนิเพื่อใหร้ฐัสมาชิกน าไปเป็นแนวทาง

ในการแกป้ญัหากฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญาดงักล่าว : สาเหตสุ าคญัประการหน่ึงที่ไทยตอ้งมีกฎหมายฟอกเงนิ

 คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาตไิดม้ีมตทิี่ 1617 (ปี 2548) ก าหนดใหป้ระเทศที่เป็นภาคสีมาชิกขององคก์าร

สหประชาชาตมิีมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย 

(AML/CFT) และปฏบิตัติามขอ้แนะน าของ FATF (Financial Action Task Force) อย่างเตม็รูปแบบ

 ไทยเป็นสมาชิกกลุ่มต่อตา้นการฟอกเงนิเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) ตามมติ

คณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 10 เม.ย. 2544 ซึ่ง APG มีขอ้ก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งเขา้รบัการประเมินมาตรฐานสากล

 หากไทยไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานสากลดา้น AML/CFT อาจสง่ผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ ภาคการเงนิ และตลาดทุน

 เป็นสว่นหน่ึงของการประเมินภาคการเงนิ (Financial Sector Assessment Program : FSAP) ของ IMF และธนาคารโลก
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การฟอกเงนิคอือะไร

ฟอกเงนิ

การน าเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการกระท าความผดิ หรอืไดม้าโดย

ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย มาเปลีย่นสภาพใหเ้ป็นเงนิหรอืทรพัยส์นิทีไ่ดม้า

อย่างถกูตอ้ง หรอืเรยีกไดว้า่ กระบวนการท า “เงนิสกปรก” ใหเ้ปลีย่น

สภาพเป็น “เงนิสะอาด” หรอื การเปลีย่นสภาพเงนิหรอืทรพัยส์นิ

ทีไ่ดม้าโดยผดิกฎหมาย ใหดู้เสมอืนวา่ ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย

4

Placement

Layering

Integration

การน าทรัพย์เข้าสูร่ะบบ
เช่น น าไปฝากเข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์

การแปลงสภาพทรัพย์สิน
โดยการสร้างธรุกรรมหลาย  ๆชัน้  
เช่น น าไปซือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

สงัหาริมทรัพย์ ทองค าแท่ง หรืออ่ืน  ๆ 
หรือซือ้ในนามบคุคลอ่ืน เพ่ือให้การ
ติดตามท่ีมาของทรัพย์สินท าได้ยากข น้

การปนทรัพย์หรือผสมผสานทรัพย์สิน
ท่ีผิดกฎหมายเข้ากบัทรัพย์สิน

ท่ีชอบด้วยกฎหมาย

1

2

3

ขั้นตอนการฟอกเงิน



ความผิดมูลฐาน ความผิดอาญาที่เป็นมูลเหตุ เป็นที่มาหรือเป็น
ฐานก่อให้เกิดหรือให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากการกระท าหรือเป็น
ความผิดหลักที่น าเอากฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไปใช้บังคับกับเงินหรือทรัพย์สิน  และให้หมายความรวมถึงการกระท า
ความผิดอาญานอกราชอาณาจักรซึ่งหากการกระท าความผิดนั้น
ไดก้ระท าลงในราชอาณาจักรจะเป็นความผิดมูลฐานด้วย

ที่มาของ
เงนิผิดกฎหมาย

28 ความผิดมูลฐาน ตัวอย่างเช่น  ค้ายาเสพติด /ค้ามนุษย์
ทีเ่กี่ยวกับเพศ ค้าประเวณี  /ฉ้อโกงประชาชน /ความผิดต่อหน้าที่ราชการ /
ลักลอบหนีศุลกากร  /ก่อการร้าย  /อั้งยี่ / องค์กรอาชญากรรม /บังคับใช้
แรงงาน  /โจรสลัด /ทรัพยากรธรรมชาติฯ  ที่มีลักษณะเป็นการค้า /ลัก 
กรรโชก รีด ชิง ปล้น ฉ้อโกง ยักยอกซึ่งทรัพย์ อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ/
จูงใจผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง /สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  เป็นต้น
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ควำมผิดมูลฐำน 28 มูลฐำน



7



 อ านาจหนา้ที่ของส านกังาน ปปง. (กองก ากบัและตรวจสอบ) ที่เกี่ยวขอ้งกบัผูม้ีหนา้ที่รายงาน   

 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ มาตรา 3 ก าหนดให้ สหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไป และมีวัตถุประสงค์ด าเนิน
กจิการเก่ียวกับการรับฝากเงนิ ให้กู้ ให้สินเช่ือ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงนิและทรัพย์สินต่างๆ 
โดยวิธีใดๆ เป็นสถาบันการเงนิ และมาตรา 13 ก าหนดให้สถาบันการเงนิมีหน้าที่ต้องรายงานการท าธุรกรรม
ต่อส านักงาน ปปง.

 ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแกก่ารกอ่การรา้ยและการแพร่ขยาย

อาวธุที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง มาตรา 4 ก าหนดว่า ผูมี้หนา้ที่รายงาน หมายถงึ ผูมี้หนา้ที่รายงานการท า

ธุรกรรมตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

 ก ากบั ตรวจสอบ และประเมินผล การปฏบิตัิตามกฎหมายของผูม้ีหนา้ที่รายงานการท าธุรกรรม

 ใหค้ าแนะน าหรอืช้ีแจงแนวทางปฏบิตัแิกผู่มี้หนา้ที่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายฯ

อ านาจหน้าที่

ผูม้ีหนา้ที่รายงานการท าธุรกรรม (สหกรณ์)

สหกรณ์เกี่ยวข้องกับกฎหมำย ปปง. และ ปกอ. อย่ำงไร?

8



ตามกฎหมาย ปปง. และ กฎหมาย ปกอ.

• จดัท าข น้เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีความส าคญัระดบัสงูสดุ มีสาระส าคญัครบถ้วน 

• ผ่านความเหน็ชอบและได้รับการอนมุตัิโดยผู้บริหารระดบัสงูหรือคณะกรรมการ

จดัท านโยบายหลกัดา้นการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ  

• มีรายละเอียดชดัเจนเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี

• มีสาระส าคญัครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดจดัท าคู่มือการปฏบิตังิาน/แนวทางปฏบิตัิ

• น าปัจจยัความเสี่ยงมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงฯ ให้ครบถ้วน

• ก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงฯ ให้เหมาะสม

• จดัท ารายงานการประเมินความเสี่ยงฯ และปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้เป็นปัจจบุนั

ประเมินความเสี่ยงดา้น ML/TPF ภายในองคก์ร 

และก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงฯ 

• จดัให้ลกูค้าแสดงตนด้วยข้อมลูและหลกัฐานที่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดก่อนการรับท าธุรกรรม

• พิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า /ตรวจสอบความถกูต้องและแท้จริงของข้อมลูและหลกัฐาน
การจดัใหลู้กคา้แสดงตน 

• ระบตุวัตน พิสจูน์ทราบตวัตน /ระบผุู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง / ตรวจสอบรายช่ือบคุคลท่ีถกูก าหนด 

• พิจารณาความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ / ตรวจสอบความเคลือ่นไหวของการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

ด าเนินการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิ

เกีย่วกบัลูกคา้ (CDD)

1

2

3

4

5
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ตามกฎหมาย ปปง. และ กฎหมาย ปกอ.

• ก าหนดโครงสร้างในการก ากบัดแูลโดยให้มีส่วนงานหรือผู้ รับผิดชอบท าหน้าที่ก ากบัดแูลและมีพนกังาน
ระดบัผู้บริหารเป็นผู้ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎหมาย

• การคดัเลือกพนกังานก่อนว่าจ้างให้ปฏิบตัิงานด้าน AML/CFT ที่มีขัน้ตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานสงู

• การอบรมพนกังานท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบั AML/CFT ตัง้แตก่่อนเร่ิมปฏิบตัิงานและอย่างตอ่เน่ือง

• ก าหนดสว่นงานหรือผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหาร

การควบคุมภายใน

• รายงานการท าธุรกรรมตามแบบ หลกัเกณฑ์ วิธีการ ที่กฎหมายก าหนดการรายงานการท าธุรกรรม

• เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงตน/ การท าธุรกรรมและบนัท กข้อเทจ็จริง/ CDD

• เก็บรักษาไว้อย่างถกูต้องตามวิธีการ ตามระยะเวลา สามารถเรียกดหูรือส่งมอบได้
การเกบ็รกัษาขอ้มูล /เอกสาร

• ก าหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิ/ การตรวจสอบรายช่ือบคุคลที่ถกูก าหนด/ ปฏิเสธการท าธุรกรรม

• ระงบัการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพย์สิน/ การแจ้งข้อมลูตอ่ส านกังาน ปปง.
การปฏบิตัติามกฎหมาย ปกอ.

6
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นโยบายและระเบียบวิธีการ (นโยบายหลัก) ต้องมีสาระส าคัญ 
 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมนิ บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กร

ประเมินความเส่ียงภายในองค์กรโดยน าปัจจยัความเส่ียงมาประกอบการพิจารณาความเสี่ยง
 นโยบายและระเบียบวธีิการในการรับลูกค้า

ก าหนดกระบวนการเพ่ืออนมุตัิการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมกบัลกูค้า
 นโยบายและระเบียบวธีิการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงของลูกค้า

ก าหนดหลกัการบริหารความเสี่ยงส าหรับลกูค้าทัง้หมด โดยต้องพิจารณาปัจจยัในการก าหนดความเสี่ยงไมน้่อย
กวา่ท่ีกฎหมายก าหนด และต้องด าเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยงัด าเนินความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบัลกูค้าและสิน้สดุลงเม่ือยตุิความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูค้า
 การรายงานธุรกรรม

ก าหนดประเภทธุรกรรม วิธีการ และขัน้ตอนการรายงานธุรกรรมให้ชดัเจน 
 มาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและขนาดธุรกจิ

การก าหนดโครงสร้างในการก ากบัดแูล การคดัเลือกพนกังานก่อนวา่จ้าง การอบรมพนกังานและการตรวจสอบภายใน 11



นโยบายและระเบียบวธีิการ (นโยบายหลัก) ต้องมีสาระส าคัญ (ต่อ)
 มาตรการในการด าเนินการเก่ียวกับการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างสหกรณ์กับสาขา
 มาตรการเก่ียวกับวธีิการ ขัน้ตอน และรายละเอียดในการเกบ็รักษาข้อมูล
 มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้ก่อนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่

การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภณัฑ์และบริการ
 ต้องผ่านการเหน็ชอบและอนุมัตจิากผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ์ หรือคณะกรรมการของ

สหกรณ์ และต้องให้ความส าคัญสูงสุด รวมถงึต้องได้รับการปฏบัิตอิย่างเคร่งครัด 
 มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายหลักและคู่มือปฏบิัตงิานต่างๆ โดยต้องทบทวน

เป็นระยะและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ (ตามรอบระยะเวลาหรือเม่ือกฎหมายมีการเปล่ียนแปลง)
 กรณีมีคณะกรรมการสหกรณ์ชุดใหม่ตามวาระ ควรเสนอเพื่อรับทราบและถือปฏบัิตติามนโยบายฯ หรือพจิารณาปรับปรุง

 นโยบายในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงนิแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี่อานุภาพท าลายล้างสูง

 สหกรณ์อาจก าหนดนโยบายเร่ืองอ่ืนๆ นอกจากนีเ้พื่อรองรับการปฏบิัตงิานตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราการฟอกเงนิฯ ด้วยกไ็ด้ 12



 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการรับลกูค้า
 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการบริหารความเส่ียงด้าน AML/CTPF ส าหรับลกูค้า
 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเส่ียงสาหรับลลิตััฑ  ์ บริการ 

และช่องทางบริการท้ังหมด ท่ีสหกรฑ ให้บริการแก่ลกูค้า และมาตรการในการบริหารความเส่ียงด้าน AML/CTPF 
ท่ีอาจเกิดขึน้ก่อนการออกลลิตััฑ  ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยใีหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกลลิตััฑ  ์
และบริการ

 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการท าธุรกรรม
 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเกบ็เอกสาร
 ก าหนดให้มมีาตรการควบคุมัายในท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงัายในองค กร และขนาดธุรกิจ
 ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมลูระหว่างสหกรฑ กับสาขาหรือบริษัทในเครือท้ังในประเทศ

และต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (ถ้าม)ี **สาขา หมายถึง สานักงานสาขาท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ (ไม่รวมสาขาัายในประเทศ) 
 จัดท าแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการอ่ืนใดเพ่ือป้องกันมิให้มกีารสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวธุท่ีมอีานุัาพท าลายล้างสูง

จัดท าแนวปฏบัิต ิหรือวธีิปฏบัิต ิหรือคู่มือปฏบิัติ
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ตวัอยา่งนโยบายและระเบียบวิธีการ และคู่มือปฏิบตัิ

ตัวอย่ำงนโยบำยและระเบียบวธีิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูงส ำหรับสหกรณ์

ตัวอย่ำงคู่มือปฏิบัติ ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายล้างสูงส ำหรับสหกรณ์

14

ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 1 ตัวอย่างนโยบายและระเบียบวิธีการด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์.docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 2 ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF ของสหกรณ์.docx


 ลูกค้าที่สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ บคุคลธรรมดา นิติบคุคลหรือบคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีสร้ามความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท า
ธุรกรรมกบัสหกรณ์ เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจทางการค้าหรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ฯ อยา่งตอ่เน่ืองหรือในช่วงระยะเวลาท่ีตกลงกนั
เช่น สมาชิกทกุประเภท / สหกรณ์อ่ืนท่ีมาขอกู้หรือเปิดบญัชี

 ลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว บคุคลธรรมดา นิติบคุคลหรือบคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีใช้บริการทางการเงินทางธุรกิจ ทางการค้า
หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ฯ เป็นรายครัง้โดยไมไ่ด้มุง่หมายท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น ผู้มารับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถ งแก่กรรม /
หรือมาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไมมี่การมอบฉนัทะหรือมอบอ านาจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร

 ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง บคุคลธรรมดาผู้ เป็นเจ้าของท่ีแท้จริงหรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลกูค้ากบัสหกรณ์ 
หรือบคุคลท่ีลกูค้าท าธุรกรรมแทน รวมถ งบคุคลผู้ใช้อ านาจควบคมุนิติบคุคลหรือบคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย

 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหนง่ส าคญัหรือเคยด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในประเทศหรือตา่งประเทศ ได้แก่ 
ประมขุแหง่รัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอยัการ หรือทหาร ผู้ด ารงต าแหนง่ระดบัสงูของ
รัฐวิสาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ มีบทบาทส าคญัในพรรคการเมือง ผู้ด ารงต าแหนง่ส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักลา่วในองค์การ
ระหวา่งประเทศ และผู้ ท่ีด ารงต าแหนง่เทียบเทา่ระดบัดงักลา่ว  (รวมถึงสมาชิกในครอบครวัและบคุคลใกลชิ้ด)

 บุคคลที่ถูกก าหนด บคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรตามรายช่ือซ ง่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมัน่คงแห่ง
สหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ ท่ีมีการกระท าอนัเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสงูและส านกังาน ปปง. 
ได้ประกาศรายช่ือนัน้ หรือบคุคล คณะบคุคล นิติบคุคล หรือองค์กรตามรายช่ือท่ีศาลได้พิจารณาและมีค าสัง่ให้เป็นบคุคลท่ีถกูก าหนดตาม
พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559

นิยาม
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วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบวา่ สหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงด้าน ML/TPF อยูใ่นสว่นใดบ้าง และก าหนด
มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดงักลา่ว 
หลักการ พิจารณาจากผลการประเมินและบริหารความเส่ียงในปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

ปัจจยัความเสี่ยงท่ีเก่ียวกบัลกูค้าทัง้หมดของสหกรณ์วา่มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยา่งไร
ปัจจยัความเสี่ยงของผลติภณัฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ (ทกุประเภท)
ปัจจยัความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัพืน้ท่ีหรือประเทศ โดยพิจารณาสถานท่ีตัง้สหกรณ์ฯ พืน้ท่ีให้บริการหรือพืน้ท่ีตัง้

ของสหกรณ์ฯ วา่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีมีความเสี่ยงฯ หรือไม ่
ท้ังน้ี น าผลการประเมนิและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การ
ก่อการร้ายระดับชาต ิ(NRA) มาประกอบการพจิารณาประเมนิความเส่ียงด้วย
การด าเนินการ 
 จดัท ารายงานการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงฯ  โดยพิจารณาหลกัการ และปัจจยัตามท่ีกฎหมายก าหนด
 ปรับปรุงข้อมลูท่ีใช้ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงฯ /ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ให้เป็นข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั
 บริหารและบรรเทาความเสี่ยงให้สอดคล้องกบัผลการประเมินความเสี่ยงฯ และน าผลการประเมิน NRA ประกอบ
 ผลการระบแุละประเมินความเสี่ยงผลิตภณัฑ์ใหมฯ่ ประกอบ /ก าหนดกระบวนการในการสง่ข้อมลูให้ ส านกังาน ปปง.

การประเมนิ บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กร 
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ประเมินความเส่ียงภาพรวม
ด้าน ML/TPF ภายในสหกรณ์

ปัจจยัดา้นลกูคา้

ประเมนิความเสี่ยงลกูค้าทุกราย
ตามปัจจยัที่กฎหมายก าหนด

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ

และช่องทางการใหบ้ริการ

ประเมนิผลติภณัฑ์ทุกประเภท

ปัจจยัดา้นพ้ืนท่ี

หรือประเทศ

ผลประเมิน NRA

ในสว่นของธุรกิจสหกรณ์เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา

21 3 4

จดัท ารายงานสรุปผลประเมิน
ความเส่ียงฯ เสนอผู้บริหาร

ก าหนด
มาตรการและวิธีการ
ในการบรรเทาความ
เส่ียงที่เหมาะสม

ประเมินความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละครัง้

ถือเอำผลกำรระบุและประเมิน
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นก่อนกำรออก
ผลิตภัณฑใ์หม่ฯ เป็นหนึ่งในปัจจัยกำร
ประเมินควำมเสี่ยงภำยในองค์กรด้วย 

+
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ปัจจัยความเส่ียงเก่ียวกับลูกค้า

18

 ประเมินความเสี่ยงลูกค้าแต่ละราย
ก่อนการอนุมัติรับลูกค้า

 ปัจจัยควำมเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้ำซึ่งเป็นควำมเสี่ยงสูงเด็ดขำด มี 2 กรณี ได้แก่
 ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
 ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามาจากหรือมีการท าธุรกรรมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศ

ส านักงาน ปปง. เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้
 ปัจจัยที่อำจส่งผลให้ลูกค้ำมีควำมเสี่ยงสูง
ลักษณะตัวบุคคล
 บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว 
 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับข้อมูลที่ส านักงานแจ้งซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 ลูกค้าที่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของลูกค้ำ
 ลูกค้ำประกอบธุรกิจที่มีกำรรับเงินสดเป็นจ ำนวนมำก เช่น ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 

ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ธุรกิจที่ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน
 ลูกค้ำได้มำซึ่งเงินสด หรือประกอบธุรกิจที่มีกำรซื้อ ขำย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ำที่มีรำคำสูง โดยไม่มีแหล่งที่มำของเงินสด หรือสินค้ำอยำ่ง

ชัดเจน เช่น ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี เพชรพลอยหรือทองค า ธุรกิจค้าของเก่าที่มีมูลค่าสูง
 ลูกค้ำที่มิได้ประกอบธุรกิจแต่ด ำเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มำซึ่งเงินสดหรือทรพัย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มำอย่ำงชัดเจน



ปัจจัยความเส่ียงเกี่ยวกับลูกค้า (ต่อ)
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พื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่ำชั่วครำวหรือถำวร หรือแหล่งที่มำของรำยได้ หรือพื้นที่ในกำรท ำธุรกรรม เป็นพื้นทีด่ังนี้
 พื้นท่ีหรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือก าหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น FATF ว่า เป็นพื้นที่หรือ

ประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใช้ หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ

 พื้นที่ที่ส านักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่ส านักงานประกาศก าหนด
กรณีลูกค้ำเป็นนิติบุคคล 
 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการด าเนินธุรกิจปกติ
 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด ที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผูถ้ือ 

 กรณกีำรตรวจสอบพบข้อมูลจำกแหล่งอื่น ๆ เช่น สื่อสำธำรณะ ฐำนข้อมูลภำยในองค์กร หรือหน่วยงำนรำชกำรอื่น หรือได้รับค ำสั่งยึด
อำยัดจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกรณี 

(1) ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำวด ำเนินไปอย่ำงผิดปกติ (เช่น เคยถูกรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)
(2) ลูกค้ำอำจเกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน 
(3) ลูกค้ำเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอ ำพรำงเป็นหุ้นส่วนหรือผูถ้ือหุ้น (nominees shareholders) 

อาจพิจารณาประเมินความเสี่ยงแยกจากปัจจัยข้างต้น แล้วจึงน าไปพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงในปัจจัยอ่ืน ๆ ต่อไป 

 ประเมินความเสี่ยงลูกค้าแต่ละราย
ก่อนการอนุมัติรับลูกค้า

ความ
เส่ียงสูง



การประเมินความเส่ียงเกี่ยวกบัลกูคา้ ของสหกรณ์

ประเมินความเสีย่ง

ดา้น ML/TPF

ก่อนรบัเป็นสมาชิก

หรอืรบัท าธุรกรรม

 หลงัจากกระบวนการระบุ

ตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของ

ลกูคา้

 ประเมิน บริหารและบรรเทา

ความเส่ียงกบัลกูคา้ทุกรายตั้งแต่

สรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจจน

ยุติความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือ

เมื่อมีการท าธุรกรรมเป็นครั้ง

คราวกบัลกูคา้

ตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิ

ในระดบัเขม้ขน้ : EDD

ในรายที่มีความเส่ียงสูง ให้สหกรณ์
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า
ในระดบัเข้มข้น โดย
(1) หาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือหรือ
ขอข้อมลูเพิม่เติมจากลกูค้า
(2) ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้อนมุตัิ
การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท า
ธุรกรรมเป็นครัง้คราว
(3) เม่ือมีการทบทวนข้อมลูและความเส่ียง
ของลกูค้า ให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้พจิารณา
ว่าสมควรอนมุตัิลกูค้านัน้ต่อไปหรือไม่
(4) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวทางการเงินของลกูค้าท่ีมีความ
เส่ียงสงู เช่น เพิม่ความถ่ี เพิม่ขัน้ตอน

จดัระดบัความเสีย่ง

ก าหนดระดบัความเขม้ขน้

ในการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลกูคา้

ส าหรบัลกูคา้ทุกรายให้

สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง

 ลกูคา้ที่มีความเส่ียงสูง

 ลกูคา้ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง

 ลกูคา้ที่มีความเส่ียงต า่

การทบทวนขอ้มูล

และความเสีย่งลูกคา้

ประเมินความเส่ียงลกูคา้ท่ี

สรา้งคววมสมัพนัธท์างธุรกิจ

และลกูคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้ง

คราวแต่ละราย โดยพิจารณาใช้

ปัจจยัความเส่ียงดา้นลกูคา้

ตามท่ีกฎหมายก าหนด
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงด้าน AML/CTPF ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ตัวอย่ำงเกณฑ์ก ำหนดควำมเสี่ยง  ความเสี่ยงสูง หมำยถึง ผลกำรประเมิน ใช่ ในข้อ 1 และ ข้อ 2  อย่ำงน้อย 1 ข้อ  หรือ ข้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1 และ ข้อ  2  จ ำนวน 2 - 3 ข้อ 

 ควำมเสี่ยงปำนกลำง หมำยถึง ผลกำรประเมิน ใช่ ในข้ออื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อ 1 และ ข้อ 2  จ ำนวน 1 - 2 ข้อ 

 ควำมเสี่ยงต่ ำ หมำยถึง  ต้องมีผลกำรประเมิน ไม่ใช่ ในทุกข้อ

ที่ ค าถาม  (ปัจจัย)
ผลการประเมิน

ใช่ ไม่ใช่

1
ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิก
ในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว 

2 ลูกค้า/ผู้ได้รับผลประโยชน์ทีแ่ท้จริง  เป็นบุคคลที่มีความเส่ียงสูงตรงกบัข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้ง ซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด 

3 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ 

4 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  มีอาชีพหรือประกอบธุรกิจท่ีมีการรับเงินสดเป็นจ านวนมาก 

5 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  ไดม้าซ่ึงเงินสด หรือประกอบธุรกิจท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินคา้ ท่ีมีราคาสูง โดยไม่มี
แหล่งท่ีมาของเงินสด หรือสินคา้อยา่งชดัเจน 

6 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  มิไดป้ระกอบธุรกิจแต่ด าเนินกิจกรรมเป็นผลใหไ้ดม้าซ่ึงเงินสดหรือทรัพยสิ์นโดยไม่มีแหล่งท่ีมา
อยา่งชดัเจน 

7 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  มีถ่ินท่ีอยูไ่ม่วา่ชัว่คราวหรือถาวร หรือมีแหล่งท่ีมาของรายได ้หรือท าธุรกรรม ในพ้ืนท่ีหรือประเทศ
ท่ีมีความเส่ียงสูงตามท่ี FATF ก าหนด 

8 ลูกคา้/ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  มีถ่ินท่ีอยูไ่ม่วา่ชัว่คราวหรือถาวร หรือมีแหล่งท่ีมาของรายได ้หรือท าธุรกรรมในพ้ืนท่ีมีความเส่ียงสูง
ตามท่ีส านกังาน ปปง. ประกาศก าหนด 

สรุป : เส่ียงสูง 21



ตัวอย่าง การประเมินความเสี่ยงด้านลูกค้า
ภาพรวม

ลูกค้ำ

ข้อมูลตัวบุคคล กำรประกอบธุรกิจ พื้นที่ นิติบุคคล

ผลควำมเสี่ยง

สถำน

ภำพทำง

กำรเมือง

ตรงกับ

รำยชื่อ

เสี่ยงสูง

ไม่มีถิ่นที่

อยู่ใน

ประเทศ

ไทย

รับเงิน

สด

จ ำนวน

มำก

ประกอบ

ธุรกิจสินค้ำ

ไม่มีที่มำ

กิจกรรมเป็น

ผลให้ได้มำ

ซึ่งเงินสดฯ

พื้นที่เสี่ยง 

FATF

พื้นที่เสี่ยง

ตำม

ประกำศ 

ปปง.

โครงสร้ำง

ถือหุ้นมีควำม

ซับซ้อน

บริษัทจ ำกัด

ออกใบหุ้น

ชนิดผู้ถือ

นาย ก ตรงกับ

รายชื่อ HR
-  - - - - - - - - สูง

นาย ข อยู่ อ.เมือง 
จ.ยะลา ท าธุรกิจขาย

แบรนด์เนมมือสอง
- - -   - -  - - สูง

นาย ค คนพม่า เป็น

ลูกจ้างร้านอาหาร - - - - - -  - - - ปำนกลำง

นาย ง รับราชการ 

อยูจ่ังหวัดพังงา
- - - - - - - - - - ต่ ำ

ตัวอย่ำงเกณฑ์ก ำหนดควำมเสี่ยง  เสี่ยงสูง = ช่องสีเทำ 1 ช่อง หรือ ช่องสีขำว 2-3 ช่อง  

 เสี่ยงปำนกลำง = ช่องสีขำว 1-2 ช่อง  

 เสี่ยงต่ ำ = ต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงสูง

ในภาพรวม
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ตัวอย่างการประเมินความเส่ียงภายในองค์กรที่เก่ียวกับลูกค้า

ประเภท
ระดบัความเสี่ยงด้าน ML/TPF สรุปผล

ความเส่ียงจ านวนทั้งหมด (คน)
(ร้อยละ) สูง ปานกลาง ต ่า

1. ลกูค้าท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ

100
(100 %)

5
(5%)

10
(10%)

85
(85%) ต ่า

2. ลกูค้าท่ีท าธรุกรรม
เป็นครัง้คราว

50
(100 %) - - 50

(100%) ต ่า

รวมทัง้สิน้ 150
(100 %)

5
(3.33%)

10
(6.67%)

135
(90%) ต ่า

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ า มีจ านวนมำกกว่ำร้อยละ 80 ของจ านวนลูกค้า
ทั้งหมด และมีจ านวนลูกค้าเสี่ยงสูงไม่เกินร้อยละ 5 อาจพิจารณาว่าสหกรณ์มคีวามเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า มีควำมเสี่ยงต่ ำ 
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ตัวอย่างการประเมินความเส่ียงภายในองค์กรที่เก่ียวกับลูกค้า

ประเภท
ระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF สรุปผล

ความเส่ียงจ านวนทั้งหมด (คน)
(ร้อยละ) สูง ปานกลาง ต ่า

1. ลกูค้าท่ีสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ

100
(100 %)

15
(15%)

10
(10%)

75
(75%) สูง

2. ลกูค้าท่ีท าธรุกรรม
เป็นครัง้คราว

50
(100 %)

10
(20%)

5
(10%)

35
(70%) สูง

รวมทัง้สิน้ 150
(100 %)

25
(16.66%)

15
(10%)

110
(73.33%) สูง

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มีจ านวนมำกกว่ำร้อยละ 10 ของจ านวนลูกค้า
ทั้งหมด อาจพิจารณาว่าปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กรเกี่ยวกับลูกค้า มีควำมเสี่ยงสูง โดยอาจไม่ต้องพิจารณาลูกค้าความเสี่ยงอื่น
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ปัจจัยที่อาจท าให้เกดิความเส่ียงสูงเก่ียวกับพืน้ที่หรือประเทศ

 พืน้ที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือก าหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะท างาน
เฉพาะกิจเพื่อด าเนินมาตรการทางการเงนิเก่ียวกับการฟอกเงนิ (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็นพืน้ที่หรือ
ประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใช้ หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและ
ต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงนิแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ

 พืน้ที่ที่ส านักงานพจิารณาให้เป็นพืน้ที่ที่มีความเส่ียงสูงด้านการฟอกเงนิหรือ การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
ตามที่ส านักงานประกาศก าหนด พื้นที่หรือเขตท้องที่ที่อยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเกี่ยวเนื่องกับปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  (1.จังหวัดนรำธิวำส (ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก และ อ. สุคีริน) 2.จังหวัดยะลำ (ยกเว้น อ. เบตง) และ 
3. จังหวัดปัตตำนี (ยกเว้น อ.ไม้แก่น และ อ.แม่ลาน))

 นอกจากนี ้อาจก าหนดให้พืน้ที่หรือประเทศอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้เป็นลักษณะที่ท าให้เกิดความเส่ียงส าหรับปัจจัยพืน้ที่หรือ
ประเทศอีกด้วยก็ได้

 พืน้ท่ีหรือประเทศท่ีถกูกีดกนั หรือใช้มาตรการบงัคบั หรือห้ามค้าขายระหวา่งประเทศ โดยองค์การระหวา่งประเทศ
 พืน้ท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหวา่งประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือวา่ มีอตัราการ

ทจุริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง ในระดบัสงูมาก
 พืน้ท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหวา่งประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือแหล่งข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือวา่ เป็นแหลง่

สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหลง่ก่อการร้าย หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบตัิการอยู่ 25



ตัวอย่าง การก าหนดค่าความเสี่ยงเชิงพืน้ที่
พื้นที่ ค่ำควำมเสี่ยง

- พื้นที่ในประเทศทีไ่ม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงที่ส านักงานประกาศ และไม่ใช่พื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมทีเ่กี่ยวกับความผิด
มูลฐานค่อนข้างสูง เช่น ไม่ใช่พื้นที่ชายแดน หรือพื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่าง ๆ 

1

- ประเทศที่มีมาตรการด้าน AML/CFT ที่เข้มแข็ง 2

- พื้นที่ในประเทศที่มีสถิติการเกิดอาชญากรรมที่เกีย่วกับความผิดมูลฐานค่อนข้างสูง เช่น ตามจังหวัดชายแดนที่มีจุดผ่อนปรน 
เป็นต้น

- พื้นที่หรือประเทศที่ถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รบัการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รปัชั่นหรอืการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก
- พื้นที่หรือประเทศที่ได้รบัการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรือมีองค์กรผู้ก่อการรา้ยปฏิบัติการอยู่ 

3

- พื้นที่หรือประเทศที่อาจมีความเสี่ยงสูงตามที่ส านกังาน ปปง. ก าหนด (พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)้ 4

หมำยเหตุ : ตัวอย่ำงกำรประเมินควำมเสี่ยงเชิงพ้ืนท่ีตำมตำรำงน้ี สำมำรถน ำไปใชก้ับกำรประเมินควำมเสี่ยงของลูกค้ำ ในปัจจัยเชิงพื้นทีไ่ด้
ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงในแตล่ะพื้นท่ีจำกควำมเสี่ยงต่ ำสุดไปควำมเสี่ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน 26



ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภณัฑห์รือบริการ

27

พิจำรณำจำกลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ (ความเสี่ยง

จะเพิ่มขึ้นตามจ านวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้)
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ 

(ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก 
ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ)

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือน าไปใช้ได้ในต่างประเทศ (ความเสี่ยง
จะเพิ่มขึ้นหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้)

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่อำจมีควำมเสี่ยงสูง
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ในมูลค่าสูง
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จ าเป็น

ต้องระบุผู้โอนหรือผู้รับโอน
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการท าธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ
 ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking) 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ
o ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอน

หรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่ า หรือ
o ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกดิมูลค่าในต่างประเทศ หรือเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ามประเทศหรือเกิดมูลค่า

ในต่างประเทศเฉพาะกรณีทีเ่ป็นการช าระหนี้ หรือค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่ า หรือ
o ผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจ านวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่ า
ทั้งนี้ มูลค่าในการท าธุรกรรมตามข้างต้น เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50,000 บำท ต่อเดือน

1 2

3



ปัจจัยความเส่ียงเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการ

ช่องทำง ควำมเสี่ยง

การให้บริการแบบพบหน้ำที่ส านักงาน หรือสาขาของผู้มีหน้าที่รายงาน (Face-to-Face)
ช่องทางการให้บริการผ่านพนักงานของสหกรณ์

ต่ ำ

(1 คะแนน)

การให้บริการแบบไม่พบหน้ำ (Non Face-to-Face) ช่องทางการให้บริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือการสื่อสารด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อท าธุรกรรมผ่านโทรศัพท์ หรือผ่านเว็บไซต์ 

ผ่านแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ LINE, Facebook เป็นต้น

สูง

(4 คะแนน)

การให้บริการแบบพบหน้าผ่านตัวแทนหรือนายหน้า หรือการให้บริการแบบไม่พบหน้าโดยมี

มาตรการในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมของลูกค้า (Customer monitoring system)

ปำนกลำง

(2-3 คะแนน)*

หลักเกณฑ์และตัวอย่าง การประเมินความเส่ียงด้านช่องทางการให้บริการ

*หมายเหตุ คะแนนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในของการจัดให้มีมาตรการในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน 

และการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมของลูกค้า เช่น มีการใช้ระบบที่มีมาตรฐานรองรับการด าเนินการ 28



ขัน้ตอนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์บรกิาร

หรอืช่องทางการใหบ้รกิาร ของสหกรณ์

ประเมินความเสีย่ง

ดา้น ML/TPF

สรุปผลการ
ประเมินความเสี่ยง

รวบรวมผลติภณัฑ ์บรกิาร

และช่องทางบรกิาร

ก าหนดมาตรการ

บรรเทาความเสีย่ง

ที่เหมาะสม

ประเมินความเส่ียงฯ ผลิตภณัฑ์ 
บริการหรือช่องทางบริการทุก
ประเภท โดยพจิารณาใช้ปัจจยั
ความเส่ียงด้านผลิตภณัฑ์หรือ
บริการตามที่กฎหมายก าหนด

ผลิตภณัฑ์ /บริการ
 เงนิฝาก เช่น

- ออมทรัพย์
- ออมทรัพย์พเิศษ
- ฝากประจ า

 สินเชื่อ เช่น
- กู้สามัญ
- กู้ฉุกเฉิน

 หุ้น
ช่องทางการให้บริการ
 แบบพบหน้า
 แบบไม่พบหน้า เช่น 

ผ่านช่องทาง Online

สรุปผลการประเมินความเส่ียงฯ
ผลิตภณัฑ์ บริการหรือช่อทาง
การให้บริการทุกประเภท โดยอาจ
พจิารณาก าหนดระดับความเส่ียง
ให้สอดคล้องกับผลการประเมิน
ความเส่ียงฯ
 ระดับความเส่ียงสูง
 ระดับความเส่ียงปานกลาง
 ระดับความเส่ียงต ่า

ก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียง
ที่เหมาะสม เช่น
 จ ากัดวงเงนิที่ท าธุรกรรมผ่าน

ช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า
ไม่เกิน.......บาทต่อครัง้ และ
ไม่เกิน........บาทต่อวัน

 ก าหนดเงื่อนไขการตรวจสอบ
การท าธุรกรรมแบบเข้มข้น 
(Monitoring)

 ต้องมีการตรวจสอบรายช่ือ
บุคคลที่ถูกก าหนด

 ก าหนดให้ท าธุรกรรมแบบไม่
พบหน้าได้เฉพาะบริการ..........

ด าเนินการปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจบุนั หรือประเมิน 

บริหารและบรรเทาความเสี่ยงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

บริการและช่องทางบรกิารอยา่งสม า่เสมอทุก 1 ปี
29



หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านผลิตภณัฑ์และบริการ

ปัจจัยที่ใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ
เกณฑ์กำรให้คะแนน

1 2 3 4
(1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ไม่ใช้เงินสดเลย ใช้ แต่จ ากัดวงเงิน
ไม่สูง

ใช้ แต่มีการก าหนด
วงเงินค่อนข้างสูง

ใช้เงินสดได้
โดยไม่จ ากัดวงเงิน

(2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือ
เปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ และสะสมมูลค่าได้

ไม่ได้ ได้ แต่ก าหนด
เงื่อนไขยุ่งยากหรือ

วงเงินไม่สูง

ได้ แต่ก าหนดเงื่อนไข
หรือวงเงินค่อนข้างสูง

ได้ โดยไม่ก าหนด
เงื่อนไขหรือวงเงิน

(3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือ
น าไปใช้ได้ในต่างประเทศ

ไม่ได้ ได้ แต่จ ากัดวงเงิน
ไม่สูง

ได้ แต่มีการก าหนด
วงเงินค่อนข้างสูง

ได้ โดยไม่จ ากัด
วงเงิน

ค่ำคะแนนกำรประเมินควำมเสี่ยงโดยรวม
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงสูง 10 - 12 คะแนน
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงปานกลาง 6 – 9 คะแนน
 ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงต่ า  3 – 5 คะแนน 30



การประเมินความเสี่ยงด้านผลิตภณัฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์และบริกำร

ปัจจัยท่ีใช้ในกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ

คะแนน

รวม

ผลกำร

ประเมิน

ควำมเสี่ยง

เบื้องต้น

ควำมสอดคล้อง

กับลักษณะ

ผลิตภัณฑ์

เสี่ยงสูง 

ตำมกฎหมำยฯ

ควำมสอดคล้องกับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์

เสี่ยงต่ ำ

ตำมกฎหมำยฯ

ผลกำร

ประเมิน

ควำมเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรที่สำมำรถ

ให้ รับ หรือ

เปลี่ยนเป็นเงิน

สดได้

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรที่สำมำรถ

โอนหรือเปลี่ยนมือ

ให้แก่บุคคลอื่นได้ 

และสะสมมูลค่ำได้

ผลิตภัณฑ์หรือ

บริกำรที่สำมำรถ

ใช้หรือน ำไปใช้ได้

ในต่ำงประเทศ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ประเภท............. 

4 4 4 12 สูง สอดคล้อง

(เงินสดมูลค่าสูง)

ไม่สอดคล้อง สูง

สินเชื่อ ประเภท.......... 4 1 1 6 กลำง ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง ต่ ำ

หุ้น 1 1 1 3 ต่ ำ ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง ต่ ำ

หมำยเหตุ 1. ตำรำงข้ำงต้นเป็นเพียงตัวอย่ำงเท่ำนั้น สหกรณ์อำจพิจำรณำก ำหนดแนวทำงวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริกำรให้เหมำะสม 

ตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร

2. ค่ำคะแนนควำมเสี่ยงในแต่ละปัจจัยจำกควำมเสี่ยงต่ ำสุดไปควำมเสี่ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน 
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มาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ก่อนการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกผลิตภัณฑ์และบริการ 

ระบุและประเมินความเส่ียงดา้น ML/TPF ใหแ้ลว้เสร็จก่อนออกผลิตภณัฑใ์หม่
 หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินความเส่ียง เช่นเดียวกบัการประเมินความเส่ียงผลิตภณัฑ ์หรือบริการในปัจจุบนั

ก าหนดมาตรการส าหรับการบรรเทาความเส่ียงดา้น ML/TPF 
 ก าหนดเง่ือนไขในการใหบ้ริการหรือการท าธุรกรรม เช่น จ ากดัจ านวนคร้ัง จ ากดัจ านวนเงิน
 ก าหนดวธีิการหรือขั้นตอนในการรับลูกคา้หรือรับท าธุรกรรม หรือวธีิการบริหารความเส่ียงของ

ลูกคา้และติดตามความเคล่ือนไหวของลูกคา้
 ก าหนดวธีิการหรือขั้นตอนท่ีสามารถระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ได้

หากไม่สามารถก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมได ้
สหกรณ์ต้องไม่ออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ฯ

ถือเอาผลการระบุและประเมินความเส่ียงเป็นหน่ึงในปัจจยัการประเมินความเส่ียงภายในองคก์รดว้ย 
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ตัวอย่าง สรุปการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กร

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมนิความเส่ียงฯ 
ผลการประเมนิ/
ระดับความเส่ียง

1. ปัจจัยความเส่ียงเกีย่วกบัลูกค้าที่สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกจิและลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว สูง

2. ปัจจัยความเส่ียงเกีย่วกบัพืน้ที่หรือประเทศ ต ่า

3. ปัจจัยความความเส่ียงเกีย่วกบัผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ปานกลาง

4. ผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงด้าน ML/FT ระดับชาติ (NRA) ต ่า

5. ผลการระบุและประเมินความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ก่อนการออกผลติภัณฑ์ใหม่ฯ (ถ้ามี) ต ่า

สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวมของสหกรณ์ ปานกลางค่อนข้างต ่า

1. จัดให้ลูกค้าทุกราย ต้องแสดงข้อมูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนตามกฎหมาย โดยให้ลูกค้าแสดงตนก่อนอนุมตัิรับเป็นลูกค้าของสหกรณ์ และให้ลูกค้า
ท่ีท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว แสดงตนทกุครัง้ก่อนการท าธุรกรรมท่ีมีมลูค่าตัง้แต่หน ่งแสนบาทข น้ไป หรือหลายครัง้ท่ีมีความต่อเน่ืองซ ง่มีมลูค่ารวมกนัตัง้แต่หน ่งแสนบาทข น้ไป

2. ตรวจสอบรายช่ือลกูค้าทุกรายกบัฐานข้อมลูรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดทุกครัง้ก่อน อนุมตัิรับเป็นลกูค้าของสหกรณ์/รับท าธุรกรรม รวมทัง้ตรวจสอบรายช่ือลกูค้า
ทกุครัง้ท่ีส านกังาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบคุคลที่ถกูก าหนดครัง้ใหม่

3. สหกรณ์ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงส าหรับผลติภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการท่ีมีความเสี่ยงสงู

ตัวอย่างมาตรการบรรเทาความเส่ียง
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์ /ตวัอยา่งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงภายในองคก์ร

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มประเมินควำมเสี่ยงส ำหรับผลติภัณฑห์รือบริกำร ธุรกรรมหรือ
ช่องทำงกำรให้บริกำร ในปัจจุบัน

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มประเมินควำมเสี่ยงก่อนกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ กำรให้บริกำรใหม่ 
หรือกำรใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกผลิตภัณฑ์ (ถ้ำมี)

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มประเมินควำมเสี่ยงลูกค้ำ (บุคคลธรรมดำ)

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มประเมินควำมเสี่ยงลูกค้ำ (นิติบุคคล)

 ตัวอย่ำงรำยงำนผลกำรประเมินควำมเสี่ยงฯ ภำยในองค์กร (สหกรณ)์
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ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 4.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางบริการ ในปัจจุบัน.docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 4.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์.docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 5.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (บุคคลธรรมดา).docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 5.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงลูกค้า (นิติบุคคล).docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 3 ตัวอย่างรายงานผลการประเมินความเสี่ยงฯ ภายในองค์กร (สหกรณ์).docx


หลักการส าคัญในเร่ืองการแสดงตน คือ จัดให้ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือลูกค้าที่ท า
ธุรกรรมเป็นครัง้คราวแสดงข้อมูลและหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด และด าเนินการ
ตรวจสอบความถกูต้องและความแท้จริง ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนนัน้   

ลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว : จัดให้แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรมทีม่มูีลค่า100,000บาทขึน้ไป
 หลกัเกณฑ์ ลูกค้า : จัดให้แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม เว้นแต่ ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว
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การจดัให้ลูกค้าแสดงตน (Know Your Customer : KYC) 

 การแสดงตนของลูกค้าจะท าให้สหกรณ์สามารถทราบข้อมูลบ่งชีว่้า ลูกค้ารายนัน้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคล
ที่มีตัวตนซึ่งกฎหมายรับรอง และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับลูกค้า

 เพื่อให้สามารถรายงานข้อมูลของผู้ท าธุรกรรมให้แก่ส านักงาน ปปง. ได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์
ในการสืบสวนสอบสวนข้อเทจ็จริง

 ในการจดัให้ลูกค้าแสดงตนสหกรณ์สามารถแจ้งลูกค้าได้ว่าเป็นการปฏบิัตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ



บคุคลธรรมดา นิติบคุคล

1. ช่ือเตม็
2. วนั เดือน ปีเกิด
3. เลขประจ าตวัประชาชน และในกรณีท่ีเป็นคนตา่งด้าว ให้แสดงเลขหนงัสือเดินทาง 
หรือเลขประจ าตวัท่ีรัฐบาลหรือหนว่ยงานของรัฐเจ้าของสญัชาติออกให้ หรือเลข
ประจ าตวัในเอกสารส าคญัประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออกให้ 
4. ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และท่ีอยู่ปัจจบุนั 
กรณีเป็นคนตา่งด้าวให้แสดงช่ือประเทศเจ้าของสญัชาติและท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย 
เว้นแตค่นตา่งด้าวไม่มีท่ีอยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ท่ีอยู่ปัจจบุนั
5. ข้อมลูการติดตอ่ เช่น หมายเลขโทรศพัท์ ท่ีอยู่อิเลก็ทรอนิกส์
กรณีไม่ใช่บริการหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงนิที่มีความเส่ียงต ่า
6. ข้อมลูอาชีพ รวมทัง้ช่ือและสถานท่ีตัง้ของท่ีท างาน
7. ลายมือช่ือผู้ท าธรุกรรม

1. ช่ือนิตบิคุคล
2. ประเภทกิจการและวตัถปุระสงค์ในการด าเนินกิจการ
3. สถานท่ีตัง้และหมายเลขโทรศพัท์
4. เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษีอากร ในกรณีท่ีมี
5. ช่ือเตม็ของผู้ มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล
6. ข้อมลูของบคุคลซ ง่ได้รับมอบอ านาจทอดสดุท้ายให้สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสหกรณ์เป็น
ครัง้คราว ดงัตอ่ไปนี ้

(ก ) ช่ือเตม็
(ข) วนั เดือน ปีเกิด
(ค) เลขประจ าตวัประชาชน กรณีเป็นคนตา่งด้าวให้แสดงเลขหนงัสือเดนิทางหรือเลขประจ าตวัท่ีรัฐบาลหรือ

หนว่ยงานของรัฐเจ้าของสญัชาตอิอกให้ หรือเลขประจ าตวัในเอกสารส าคญัประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออกให้
(ง) ท่ีอยูต่ามบตัรประจ าตวัประชาชนหรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน และท่ีอยูปั่จจบุนั กรณีเป็นคนตา่งด้าวให้แสดงช่ือ

ประเทศเจ้าของสญัชาตแิละท่ีอยูปั่จจบุนัในประเทศไทย เว้นแตค่นตา่งด้าวไมมี่ท่ีอยูใ่นประเทศไทย ให้ใช้ท่ีอยูปั่จจบุนั
(จ) ลายมือช่ือผู้ รับมอบอ านาจทอดสดุท้าย

7. หลกัฐานท่ีแสดงถ งการรับรองสถานภาพความเป็นนิตบิคุคลหรือบคุคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีนา่เช่ือถือ
(ก) ลกูค้าท่ีเป็นนิตบิคุคลทัว่ไป ให้ขอหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน สว่น

กรณีท่ีไมใ่ชน่ิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลกัฐานการเป็นนิตบิคุคลท่ีหนว่ยงานหรือองค์กรท่ีนา่เช่ือถือ
รับรองหรือออกให้ไมเ่กินหกเดือน

(ข) ลกูค้าท่ีเป็นสว่นราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิตบิคุคล ให้ขอหนงัสือ
แสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม หนงัสือแตง่ตัง้ หรือหนงัสือมอบอ านาจ

(ค) ลกูค้าท่ีเป็นสหกรณ์ มลูนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า และนิตบิคุคลอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ให้ขอ
หนงัสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง หนงัสือแตง่ตัง้ 
หรือหนงัสือมอบอ านาจ

ข้อมูลและหลักฐานในการแสดงตน 
ส าหรับ “ลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิตบุิคคล”
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ข้อมูลและหลักฐานในการแสดงตน 
ลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

 กรณีเป็นการตกลงกนัระหวา่งบคุคลธรรมดา อย่างนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มลูเช่นเดยีวกบับคุคลธรรมดาแลว้แต่กรณีโดยจดัใหผู้ท้ีไ่ดร้บัมอบอ านาจมาสรา้ง

ความสมัพนัธห์รอืทางธุรกรรมเป็นครัง้คราวแสดงตน

 กรณีเป็นการตกลงกนัระหวา่งนิตบิคุคล อย่างนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลตามทีเ่ช่นเดยีวกบันิตบิคุคลโดยจดัใหน้ิตบิคุคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจมาสรา้งความสมัพนัธ์

หรอืท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวแสดงตน

ในการนี้ สหกรณ์ ตอ้งขอส าเนาหนงัสอืหรอืเอกสารส าคญัทีแ่สดงว่าไดม้กีารตกลงกนัใหบ้คุคลนัน้เป็นบคุคลทีม่กีารตกลงกนัทางกฎหมายดว้ย

ข้อมูลและหลักฐานในการแสดงตน 
กรณีที่ลูกค้ามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาสร้างความสัมพนัธ์แทน หรือท าธุรกรรมแทน

 กรณีทีลู่กคา้มอบอ านาจใหบ้คุคลอืน่มาสรา้งความสมัพนัธแ์ทน

(1) สหกรณ์ตอ้งรูจ้กัลูกคา้ของตนเสมอ

(2) สหกรณ์ตอ้งรูจ้กับคุคลทีลู่กคา้มอบหมายหรอืมอบอ านาจหรอืไวว้างใจใหส้รา้งความสมัพนัธก์บัสหกรณ์ เนื่องจาก อาจเกี่ยวขอ้งกบักรณีทีผู่ร้บัมอบหมาย

หรอืมอบอ านาจหรอืไวว้างใจใหส้รา้งความสมัพนัธด์งักลา่ว เป็นผูร้บัประโยชนท์ีแ่ทจ้รงิจากการท าธุรกรรมก็ได ้แต่ผูม้หีนา้ที่รายงานไม่จ าตอ้งรูจ้กัผูร้บัมอบหมาย

หรอืมอบอ านาจหรอืไวว้างใจใหส้รา้งความสมัพนัธ ์มากเท่ากบัลูกคา้

 กรณีทีลู่กคา้มอบหมายใหบ้คุคลอืน่มาท าธุรกรรมแทน

ตอ้งมกีารมอบอ านาจ หรอืมอบฉนัทะมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหถ้อืวา่บคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละครัง้น ัน้ กระท าการในนามของลูกคา้ ไม่เป็นลูกคา้

ทีท่  าธุรกรรมเป็นครัง้คราว แต่หากไม่มกีารมอบอ านาจหรอืมอบฉนัทะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งถอืวา่เป็นลูกคา้ทีท่  าธุรกรรมครัง้คราว 37



การพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริง
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า

1

2

3

พิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้าวา่เป็นเจ้าของข้อมลูและหลกัฐานจริง เช่น ตรวจสอบวา่หน้าตาของผู้ขอสมคัร
เป็นสมาชิกตรงกบัรูปบนบตัรประจ าตวัประชาชน

ตรวจสอบข้อมลูในเอกสารการสมคัรเป็นสมาชิก เช่น ใบสมคัรสมาชิกสหกรณ์ แบบแสดงข้อมลูสมาชิก
แบบค าขอต่างๆ เพ่ือให้ทราบวา่ ผู้สมคัร/ผู้ รับผลประโยชน์/สหกรณ์อ่ืน ได้ให้ข้อมลูและเอกสารหลกัฐาน
การแสดงตนครบถ้วนทกุรายการ

ตรวจสอบความแท้จริงของหลกัฐานตามวิสยัของวิญญชูน โดยพิจารณาด้วยความช านาญในการประกอบ
อาชีพของสหกรณ์ เอกสารท่ีนา่เช่ือถือ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หนงัสือเดินทาง หรือหนงัสือแสดงการจด
ทะเบียนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยตรวจสอบสารหลกัฐานจากต้นฉบบัท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือตรวจสอบจาก
ข้อมลูอ่ืนท่ีขอเพิ่มเติมเพ่ืออ้างอิง หรือตรวจสอบจากแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือ หรือตรวจสอบด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เคร่ืองอา่นบตัร Smart Card Reader
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1. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา 20

2. กฎกระทรวงก าหนดธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ต้องจดัให้
ลกูค้าแสดงตน พ.ศ. 2562

3. ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16

4. แนวทางปฏิบตัิเร่ือง การจดัให้ลกูค้าแสดงตน

รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเร่ืองการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
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การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกับลูกค้า : CDD

5 ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลกูค้าว่ายงัคงสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ ข้อมลู
ทางธรุกิจ ระดบัความเสี่ยงท่ีได้ประเมินไว้ และข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ท่ีมาของรายได้ รวมถ งข้อมลูอ่ืนของลกูค้า หรือไม่

1

2

3

4

ระบตุวัตนและพิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมลู หรือข่าวสารจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ
นอกเหนือจากการขอข้อมลูจากลกูค้าก็ได้

ระบผุู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงและใช้มาตรการท่ีเหมาะสมในการพิสจูน์ทราบผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง
โดยใช้เอกสาร ข้อมลู หรือข่าวสารจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอข้อมลูจากลกูค้าก็ได้

ตรวจสอบข้อมลูของลกูค้าและผู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลกูค้ากบัข้อมลูรายช่ือบคุคลท่ีถกูก าหนด
ตามกฎหมาย ปกอ.

ขอข้อมลูเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ในการท าธุรกรรมจากลกูค้า เพ่ือน ามาพิจารณาความสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์ในการสร้างความสมัพนัธ์ทางธรุกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวกบัลกูค้า

ในกรณีที่สหกรณไ์ม่สามารถ CDDได ้ใหส้หกรณป์ฏเิสธ ไม่ท าธุรกรรม ยุติความสมัพนัธก์บัลกูคา้รายดงักล่าว และใหร้ายงานเป็นธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสยั
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แนวทางในการระบตุวัตนของลูกคา้

ก ำหนดให้ระบุและพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำให้เหมำะสมกับควำมเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริกำรที่ได้จำกผลกำรประเมินควำมเสี่ยง
ภำยในองค์กร และผลกำรประเมินควำมเสี่ยงก่อนกำรออกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรใหม่

โดยมปีัจจัยในกำรพิจำรณำ ดังต่อไปนี้

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามจ านวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือคว ามสะดวก 

ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ

 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือน าไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น หากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้

ก ำหนดมำตรกำรบรรเทำควำมเสี่ยงผลิตภัณฑ์
 จ ากัดจ านวนครั้งของการท าธุรกรรม

 จ ากัดประเภทของธุรกรรม เช่น จ ากัดไม่ให้ท าธุรกรรมโดยใช้เงินสด หรือจ ากัดให้ใช้ได้เฉพาะธุรกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ าเท่านั้น เป็นต้น

 จ ากัดจ านวนเงินของการท าธุรกรรมที่สามารถท าได้ 

ตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้

ลักษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ ำ
ต้องมีลักษณะที่สอดคล้องลักษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ าตามประกาศส านักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายฯ ด้วย จึงจะสามารถใช้แนวทางระบุตัวตนของลูกค้าในแบบผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ าได้
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แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา

ความเส่ียง
ผลิตภณัฑ/์
บริการ

การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า

ต า่ กรณีใช้บตัรประจ าตวัประชาชน พจิารณาด าเนนิการตามวธิกีารหนึง่วธิกีารใด
1) การใชเ้ครือ่งอ่านบตัร (Card reader) อ่านขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้ตรวจสอบกบั
ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)
2) การใชเ้ครือ่งอ่านบตัร (Card reader) อ่านขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้น าขอ้มลูที่
ไดม้าตรวจสอบเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูตามหน้าบตัรประจ าตวัประชาชน (Dip Chip + Manually comparison)
3) ตรวจสอบข้อมูลกบัฐานข้อมลูอ่ืนใดของหน่วยงานภาครฐั เช่น สหกรณ์ท่ีตัง้ขึ้นโดยสมาชิกท่ี
เป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรฐั สามารถตรวจสอบข้อมูลของผู้สมคัรสมาชิกจากหน่วยงานท่ี
ตวัเองสงักดัอยู่ได้
4) ตรวจสอบหลกัฐานและรบัรองความถกูต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าท่ีว่าลกูค้านัน้เป็นเจ้าของ
ข้อมูลดงักล่าวจริง 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน  พจิารณาด าเนินการตามวธิกีารหนึง่วธิกีารใด
1) น าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดจ้ากหนังสอืเดนิทาง เช่น ขอ้มลูจากเทคโนโลยสีือ่สารไรส้ายระยะใกล ้(NFC : 
Near Field Communication) มาตรวจสอบเทยีบกบัขอ้มลูบนหนังสอืเดนิทาง 
2) ตรวจสอบหลกัฐานและรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูโดยเจา้หน้าทีว่า่ลกูคา้นัน้เป็นเจา้ของข้อมลูดงักลา่วจรงิ 

** โดยใช้วิธีการหน่ึงวิธีการใด หรือใช้วิธีการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั

พบหน้า
- ใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ

ไม่พบหน้า
- ตอ้งถ่ายภาพและบนัทกึภาพลกูคา้เพือ่
ใชต้รวจสอบเปรยีบเทยีบภาพใบหน้าของ
ลกูคา้กบัภาพของลกูคา้จากบตัร
ประจ าตวัประชาชน หนงัสอืเดนิทาง หรอื
ขอ้มลูหรอืหลกัฐานทีน่่าเชือ่ถอือืน่ เพือ่
พสิจูน์วา่เป็นลกูคา้รายนัน้จรงิแทนการ
พบเหน็ลกูคา้ต่อหน้า
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ความเส่ียง
ผลิตภณัฑ/์
บริการ

ช่องทาง
บริการ

การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า

กลาง พบหน้า กรณีใช้บตัรประจ าตวัประชาชน พจิารณาด าเนินการตามวธิกีารหนึง่วธิกีารใด
1) การใชเ้ครือ่งอ่านบตัร (Card reader) อ่านขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้ตรวจสอบกบัฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)
2) การใชเ้ครือ่งอ่านบตัร (Card reader) อ่านขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าตรวจสอบเปรยีบเทยีบกบั
ขอ้มลูตามหน้าบตัรประจ าตวัประชาชน (Dip Chip + Manually comparison)
3) ใช ้Laser Code หลงับตัรประชาชนตรวจสอบสถานะบตัรกบั DOPA
4) ตรวจสอบขอ้มลูกบัฐานขอ้มลูอื่นใดของหน่วยงานภาครฐั เช่น สหกรณ์ทีต่ ัง้ขึน้โดยสมาชกิทีเ่ป็นเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานรฐั 
สามารถตรวจสอบขอ้มลูของผูส้มคัรสมาชกิจากหน่วยงานทีต่วัเองสงักดัอยูไ่ด้

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน
น าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดจ้ากหนงัสอืเดนิทาง เช่น ขอ้มลูจากเทคโนโลยสีื่อสารไรส้ายระยะใกล ้(NFC) มาตรวจสอบเทยีบกบัขอ้มลู
บนหนงัสอืเดนิทาง หรอื ตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอื่นทีร่ฐับาลไทยหรอืหน่วยงานรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให้

** หรอืใชว้ธิกีารอืน่ใดทีม่รีะดบัความน่าเชือ่ถอืเทยีบเคยีงกนั

ใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบ หรอือาจพจิารณา
น าเทคโนโลยเีปรยีบเทยีบขอ้มลูชวีมติขิอง
ลกูคา้มาเพิม่ประสทิธภิาพในการพสิจูน์ตวัตน
ลกูคา้ได ้

ไม่พบหน้า กรณีใช้บตัรประจ าตวัประชาชน พจิารณาด าเนินการตามวธิกีารหนึง่วธิกีารใด
1) การใชเ้ครือ่งอ่านบตัร (Card reader) อ่านขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้ตรวจสอบกบัฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร 
ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมการปกครอง (DOPA)
2) ใช ้Laser Code หลงับตัรประชาชนตรวจสอบสถานะบตัรกบั DOPA

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน
น าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดจ้ากหนงัสอืเดนิทาง เช่น ขอ้มลูจากเทคโนโลยสีื่อสารไรส้ายระยะใกล ้(NFC) มาตรวจสอบเทยีบกบัขอ้มลู
บนหนงัสอืเดนิทาง หรอื ตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอื่นทีร่ฐับาลไทยหรอืหน่วยงานรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให้

** หรอืใชว้ธิกีารอืน่ใดทีม่รีะดบัความน่าเชือ่ถอืเทยีบเคยีงกนั

ตอ้งถ่ายภาพและบนัทกึภาพลกูคา้และใช้
เทคโนโลยขีัน้สงูทีไ่ดม้าตรฐานสากลหรอืมาตรฐาน
ทีย่อมรบัโดยทัว่ไป หรอืใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นผู้
ตรวจสอบเปรยีบเทยีบภาพใบหน้าของลูกคา้กบั
ภาพของลกูคา้จากบตัรประจ าตวัประชาชนหรอื
หนงัสอืเดนิทาง เพื่อพสิจูน์ว่าเป็นลกูค้ารายนัน้
จรงิแทนการพบเหน็ลูกคา้ต่อหน้า หรอืใชว้ธิกีาร
อื่นใดทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืเทยีบเคยีงกนั

แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา
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ความเส่ียง
ผลิตภณัฑ/์
บริการ

ช่องทาง
บริการ

การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้า

สงู พบหน้า กรณีใช้บตัรประจ าตวัประชาชน
การใชเ้ครื่องอา่นบตัร (Card reader) อา่นขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้ตรวจสอบกบั
ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน
ใหน้ าขอ้มลูจากเทคโนโลยสีื่อสารไรส้ายระยะใกล ้(NFC) มาตรวจสอบเทยีบกบัขอ้มลูบนหนงัสอืเดนิทาง 
และตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอื่นทีร่ฐับาลไทยออกใหห้รอืหน่วยงานของรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให ้ 

** หรอืใชว้ธิกีารอื่นใดทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืเทยีบเคยีงกนั

ใหเ้จา้หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบหรอื หรอือาจ
พจิารณาน าเทคโนโลยเีปรยีบเทยีบขอ้มูล
ชวีมติขิองลกูคา้ มาเพิม่ประสทิธภิาพในการ
พสิจูน์ทราบตวัตนของลกูคา้กไ็ด ้

ไม่พบหน้า กรณีใช้บตัรประจ าตวัประชาชน
การใชเ้ครื่องอา่นบตัร (Card reader) อา่นขอ้มลูจากชพิบนบตัรประจ าตวัประชาชน แลว้ตรวจสอบกบั
ฐานขอ้มลูทะเบยีนราษฎร ผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องกรมการปกครอง (DOPA) (Dip Chip + Online DOPA)

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน
น าขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดจ้ากหนงัสอืเดนิทาง เชน่ ขอ้มลูจากเทคโนโลยสีื่อสารไร้สายระยะใกล ้(NFC)
มาตรวจสอบเทยีบกบัขอ้มลูบนหนงัสอืเดนิทาง 
หรอื ตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอื่นทีร่ฐับาลไทยหรอืหน่วยงานรฐัเจา้ของสญัชาตอิอกให้

** หรอืใชว้ธิกีารอื่นใดทีม่รีะดบัความน่าเชื่อถอืเทยีบเคยีงกนั

ตอ้งถ่ายภาพและบนัทกึภาพลกูคา้และใช้
เทคโนโลยขี ัน้สงูทีไ่ดม้าตรฐานสากลหรอื
มาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป เพือ่ใชต้รวจสอบ
เปรยีบเทยีบภาพใบหน้าของลกูคา้กบัขอ้มลูชวี
มติจิากบตัรประจ าตวัประชาชนแบบ
อเนกประสงคห์รอืขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสท์ีไ่ดจ้าก
หนงัสอืเดนิทาง เพือ่พสิจูน์วา่เป็นลูกคา้รายนัน้
จรงิแทนการพบเหน็ลกูคา้ต่อหน้า หรอืใชว้ธิกีาร
อื่นใดทีม่รีะดบัความน่าเชือ่ถอืเทยีบเคยีงกนั

แนวทางในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าบุคคลธรรมดา
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1.2 แนวทำงในกำรระบุตัวตนของลูกค้ำนิติบุคคล
ควำมเส่ียงผลิตภัณฑ์/

บริกำร
กำรระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบตัวตนของลูกค้ำ กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน

(1) ควำมเสี่ยงต่ ำ สหกรณ์ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการ
แสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ .ศ. 
2563 

(1) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน
(2) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบ
หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือ
ออกให้ไม่เกินหกเดือน
(3) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความ
ประสงค์ในการท าธุรกรรม หนังสือแต่งต้ังหรือหนังสือมอบอ านาจ
(4) กรณีลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความ
ประสงค์ในการท าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอ านาจ

(2) ควำมเสี่ยงสูง สหกรณ์ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการ
แสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ .ศ. 
2563 และต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ

ไม่ใช่ควำมเสี่ยง
(1) และ (2)

สหกรณ์ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการ
แสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ .ศ. 
2563 และอำจต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของ
หน่วยงานของรัฐ
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แนวทำงในกำรระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficial Owner : BO)

กรณีบุคคลธรรมดำ ให้สันนิษฐานว่า ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเพื่อประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม 
หากตรวจพบ Nominee ก็สามารถระบุบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงได้

กรณีนิติบุคคล
 วิธีท่ี 1 ตรวจสอบจากข้อมลูการรับประโยชน์จากการถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 25 ข น้ไปตามท่ีปรากฏในหลกัฐานหรือเอกสารอ้างอิง กรณีท่ี

ไมพ่บในการถือหุ้นทอดแรก ให้เรียกข้อมลูในทอดตอ่ไปจากลกูค้าจนกวา่จะพบตวั “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
หากไมส่ามารถตรวจสอบด้วยวิธีนีไ้ด้ ด้วยเหตจุ าเป็น ให้พิจารณาวิธีท่ี 2

 วิธีท่ี 2 ตรวจสอบจากข้อมลูหรือข้อเท็จจริงในการครอบง าการบริหารองค์กรลกูค้า โดยอาจแสวงหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถืออ่ืน ๆ  ทัง้นี ้
สหกรณ์อาจตรวจสอบจากแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือเอง หรืออาจให้ลกูค้าระบขุ้อมลูวา่ผู้ใดเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลกูค้าแล้วน า
ข้อมลูมาตรวจสอบกบัแหลง่ข้อมลูท่ีนา่เช่ือถือก็ได้ โดยหากขาดแหลง่ข้อมลูหรือไมพ่บข้อมลู ให้พิจารณาวิธีท่ี 3
วิธีท่ี 3 ให้พิจารณาโดยนยัวา่ บคุคลธรรมดาผู้ ท่ีมีต าแหนง่เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารระดบัสงูของลกูค้าอาจเป็น “ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง” 

ข้อมูลของ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ทีลู่กค้าต้องแจ้งให้ทราบควรมีข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลชื่อเต็ม 2) ข้อมูลหมายเลขประจ าตัวที่รัฐออกให้ 
หรือ 3) ข้อมูลที่อยู่ หรือ ประเทศเจ้าของสัญชาติ 4) วันเดือนปเีกิด หรือข้อมูลแวดล้อมอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ
 หำกปฏิบัติครบทุกวิธีอย่ำงเคร่งครัดแล้ว ยังไม่พบ “ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง”ของลูกค้ำหรือลูกค้ำไม่สำมำรถแจ้งข้อมูลได้ หรืออำจเกี่ยวข้องกับควำมผิด

มูลฐำน สหกรณ์ต้องปฏิเสธค ำขอสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมของลูกค้ำรำยดังกล่ำว และอำจพิจำรณำรำยงำนธุรกรรม STR ได้ 46



การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงส าหรับสหกรณ์

กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบผุู้ขอสมคัรเป็นสมาชิก /ผู้ รับผลประโยชน์รายนัน้เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง

กรณีลูกค้านิตบุิคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน ให้ระบบุคุคลธรรมดาท่ีมีต าแหนง่เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารระดบัสงู 
หรือมีอ านาจในการบริหารของสหกรณ์ ได้แก่ ประธานกรรมการสหกรณ์ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม (ทกุราย) 
สหกรณ์ต้องก าหนดให้สหกรณ์อ่ืนแจ้งข้อมลูประธานกรรมการและกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามทกุครัง้
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้มีข้อมลูท่ีเป็นปัจจบุนั

กรณีท่ีไมต้่องระบผุู้ ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง เช่น  รัฐบาล ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหนว่ยงานอ่ืน
ของรัฐ มลูนิธิชยัพฒันา มลูนิธิสง่เสริมศิลปาชีพฯ มลูนิธิสายใจไทยฯ สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ บริษัทท่ีมีหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  กองทนุรวม กองทนุท่ีจดัตัง้ขีน้ตามกฎหมายเฉพาะฯลฯ

47



กำรตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ำ กับรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนด

กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง เป็นส่วนส ำคัญ
ในขั้นตอนก่อนกำรอนุมัติรับลูกค้ำหรือท ำธุรกรรมกับลูกค้ำ

ลูกค้ำที่ต้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
 ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์ หรือบุคคลธรรมดาที่ขอท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 บุคคลที่รับมอบอ านาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลธรรมดา ทีข่อท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว (กรณีท่ีม)ี
 ลูกค้านิติบุคคลที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือนิติบุคคลที่ขอท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
 บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนัยส าคัญภายในองค์กรลูกค้านิติบุคคล ในที่น้ี หมายถึง กรรมการผู้มีอ านาจทุกราย รวมถึง ผู้รับมอบอ านาจ

ทอดสุดท้ายที่มาด าเนินการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ (กรณีท่ีม)ี 
 ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าบุคคลธรรมดา (กรณีท่ีม)ี
 ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้านิติบุคคล 
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ขัน้ตอนการตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด

 ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกก าหนด /ของ

ผู้กระท าการแทนหรือตามค าสั่งของบุคคลท่ีถูกก าหนดหรือของ

กิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลท่ีถูกก าหนด

 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ ภายใน 10 วันท าการ

นับแต่วันที่ได้ระงับทรัพย์สิน ด้วยแบบ ปกร 03

 แจ้งข้อมูลให้ส านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกค้า

ซึ่งอยู่ในรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดหรือผู้ท่ีมีหรือเคยมีการท า

ธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกก าหนด ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันพบ

ข้อมูลนั้น ด้วยแบบ ปกร 04 ท้ังนี้ ต้องตรวจสอบย้อนหลังไม่เกิน

สองปีก่อนวันท่ีมีประกาศหรือมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคล

ท่ีถูกก าหนด 

 รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. ด้วย

แบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง. 1-03)

หากพบว่าเป็นบุคคล
ท่ีถูกก าหนด
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ระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่มีความเส่ียงสูงด้านการฟอกเงนิและรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
AMLO Person Screening System (APS)

เข้ำสู่ระบบทำงคอมพิวเตอร์
Link :

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

เข้ำสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
ค้นหำพิมพ์ค ำว่ำ aps amlo

ระบบ IOS

หรือ
ระบบ Android

2. เข้ำสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันบนมือถือ 

2.1 มือถือระบบ ios ได้แก่ iPhone และ iPad  

Link           https://apple.co/2OIQO5G 

หรือ 

QR Code   
 

2.2 มือถือระบบ Android เช่น SAMSUNG HUAWEI OPPO GOOGLE เป็นต้น 

Link           http://bit.ly/2Kst54w  

หรือ 

QR Code   

1

2

เอกสำรประกอบ :
คู่มือการใช้งานระบบ APS ส าหรับผู้มี

หน้าที่รายงาน
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ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในกำรท ำธุรกรรมจำกลูกค้ำ เพื่อน ำมำพิจำรณำควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรท ำธุรกรรมเป็นครั้งครำวกับลูกค้ำ

สหกรณ์ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมจากลูกค้า ให้ชัดเจนและเพียงพอส าหรับน ามาใช้ในการพิจารณาความเสี่ยงและ
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับลักษณะของการท าธุรกรรมและความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า ตัวอย่ำงเช่น เพื่อการออมเงิน 
วัตถุประสงค์ด้านการกู้ยืม วัตถุประสงค์ด้านการลงทุน เพื่อหมุนเวียนทางธุรกิจ เพื่อช าระค่าสินค้าบริการ เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น

 มูลค่าในการท าธุรกรรมและวิธกีารท าธุรกรรม ไมว่่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริการหรอืช่องทางการใช้บริการ จะสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการด าเนินความสัมพันธ์เสมอ
 หากพบความสอดคล้องกับวัตถุประสงคอ์ื่นทีต่่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือในการ
ประเมินรอบก่อน สหกรณ์ต้องก าหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป

ตัวอย่ำงวัตถุประสงค์
ในกำรท ำธุรกรรม

สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมประเภท สอดคล้องกับช่องทำงกำรท ำธุรกรรม
ประเภท

สอดคล้องกับมูลค่ำ
ในกำรท ำธุรกรรม

วัตถุประสงค์ด้านการออมเงิน  การเปิดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับ
ฝากตราสารทางการเงิน

 การฝากเงินสด 
 การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การถอนเงินในปริมาณที่น้อยกว่าการฝากเงิน

 การท าธุรกรรม ณ สาขาหรือส านักงาน
 การท าธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้ง

ฝากและถอน
 การท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ไม่จ ากัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับ
รายได้ของลูกค้า
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8 7 6 5

1 2 3 4

ตรวจสอบรายช่ือผูข้อสมคัรเป็น

สมาชิก/สหกรณอ่ื์น/ลกูคา้ท่ีท า

ธุรกรรมเป็นครั้งคราวกบัรายช่ือ

บุคคลที่ถูกก าหนดทุกครั้งก่อน

รบัสมคัรสมาชิก/รบัท าธุรกรรม

จดัใหล้กูคา้แสดงตน

o ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก

o สหกรณอ์ื่น (กู/้เปิดบญัชีเงินฝาก)

o ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

มลูค่า 100,000 บาทขึ้ นไป

เป็น ไม่เป็น

ตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริง

ของขอ้มลูและหลกัฐานประกอบการ

แสดงตน

o ครบถว้นทุกรายการ

o มีความถูกตอ้งและแทจ้ริง

o เป็นขอ้มูลปัจจบุนั

ด าเนินการระบุตวัตนและ

พิสูจน์ทราบตวัตนวา่มีอยูจ่ริงตาม

กฎหมายและเป็นบุคคลคนเดียวกบั

ชอ้มลูการแสดงตน

o เหมาะสมกบัความเสี่ยงของ

ผลิตภณัฑห์รือบริการ

ขั้นตอนการรบัสมคัรสมาชิก/รบัท าธุรกรรม/รบัเปิดบญัชีกบัสหกรณอ่ื์น

BO

ด าเนินการระบุผูไ้ดร้บั

ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของสมาชิก/

สหกรณอ่ื์น/ลกูคา้ท่ีมาท าธุรกรรม

เป็นครั้งคราว

สูง – กลาง - ต า่

ประเมินความเสี่ยงดา้น ML/TPF 

โดยพิจารณาปัจจยัตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด เพื่อจดัระดบัความเส่ียงของ

ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก /สหกรณอ่ื์น /

ลกูคา้ท่ีมาท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอ้เท็จจริงในระดบัเขม้ขน้ กรณี

สมาชิก /สหกรณอ่ื์น /ลกูคา้ท่ีมาท า

ธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นลกูคา้ที่มี

ความเส่ียงสูง

EDD
กรณีสมาชิก /สหกรณอ่ื์น /

ลกูคา้ท่ีมาท าธุรกรรมเป็น

ครั้งคราวมีความเส่ียงสูง

อนุมตักิารสรา้งความสมัพนัธ/์

รบัท าธุกรรมโดยผูบ้ริหารระดบัสูง

ปฏิเสธ

หรือ

สรุปหนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีส่หกรณ์

ปฏิเสธ
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การด าเนินการภายหลงัรบัเป็นสมาชิก หรอืรบัเปิดบญัชีกบัสหกรณ์อืน่

• ทบทวนตามรอบระยะเวลา 

• ทบทวนตามระดบัความเสีย่ง

• เมื่อพบเหตอุนัควรสงสยั (รายงานธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยัไปยงัส านกังาน ปปง.)

การทบทวนข้อมูลและความเส่ียง
ของสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน

• ตรวจสอบแต่ละรายอย่างสม า่เสมอ ตลอดช่วงเวลาที่ยงัสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกจิอยู่

• ตรวจสอบว่ามีธุรกรรมเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนอย่างผิดปกติหรอืไม่

• สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ขอ้มูลทางธุรกจิ ระดบัความเสีย่ง แหลง่ที่มาของรายได้

ที่เคยแจง้ไวห้รอืไม่

การตรวจสอบความเคล่ือนไหวของ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

• ตรวจสอบรายช่ือบคุคลที่ถูกก าหนดทกุคร ัง้ที่ส านกังาน ปปง. ประกาศรายช่ือคร ัง้ใหม่

• ตรวจสอบบคุคลที่เป็นหรอืเคยเป็นสมาชิก

การตรวจสอบรายช่ือบุคคล
ที่ถูกก าหนด
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ตวัอยา่งแบบฟอรม์การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (บุคคลธรรมดำ)

 ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจรงิเกีย่วกบัลูกค้ำ (นิติบุคคล)
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ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 6.1 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (บุคคลธรรมดา).docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 6.2 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (นิติบุคคล).docx


55

การควบคุมภายในของสหกรณ์

1

2

3

4

 ก าหนดโครงสรา้งในการก ากบัดแูล โดยใหมี้ส่วนงานหรือพนักงานผูร้บัผิดชอบท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแล และมีพนักงานระดบั

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย (เช่น ออกค าสัง่มอบหมายหรือก าหนดในแนวปฏิบติั)

 สหกรณค์วรจดัสรรทรพัยากรอยา่งเหมาะสมเพื่อด าเนินการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

การคดัเลือกพนกังานก่อนการว่าจา้งใหป้ฏิบติังานดา้น AML/CTPF ใหมี้ขั้นตอนและวิธีการท่ีมีมาตรฐานในระดบัสูงในการคดัเลือก

บุคคล เช่น การตรวจสอบประวติัอาชญากรรม หรือการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด 

จดัใหมี้การอบรมพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้น AML/CTPF ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจในการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ตั้งแต่ก่อนเร่ิมปฏิบติังานและอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานน้ัน เพ่ือใหป้ฏิบติัหน้าท่ีตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ก าหนดใหมี้ส่วนงานหรือพนักงานผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระจากการปฏิบติังานดา้น AML/CTPF โดยอาจเป็น

บุคลากรภายในหรือภายนอกสหกรณก็์ได ้เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมาย และรายงานผลการตรวจสอบ

ภายในน้ันต่อพนักงานระดบัผูบ้ริหาร 

แต่งตัง้พนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการตดิต่อหรือประสานงานกับส านักงาน ปปง. 

ด าเนินการใหเ้หมาะสมกบัความเสีย่งภายในองคก์รและขนาดธุรกจิ

โดยอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย 4 เรื่องหลกั ดงัน้ี



การคดัเลือกพนกังานก่อนการว่าจา้งและการฝึกอบรม

• ตรวจสอบรายชื่อผูส้มคัรกบัขอ้มลูรายชื่อบคุคลทีถ่กูก าหนดหรอืตรวจสอบ

ประวตัอิาชญากรรม ก่อนรบัท างาน

• จดัจา้งพนกังานทีม่คีวามรูห้รอืประสบการณด์า้น AML/CTPF

• จดัใหพ้นกังานเขา้รบัการฝึกอบรมดา้น AML/CTPF อย่างสม า่เสมอ

การคัดเลือก
พนักงาน

• อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบั AML/CTPF ก่อนเริ่มปฏบิตังิานและต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน

• จดัใหพ้นกังานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมทบทวนความรูอ้ยู่เสมอ เช่น ทบทวนทกุ 2 ปี

• จดัใหพ้นกังานทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมถ่ายทอดหรอืเผยแพร่ความรู ้

ใหแ้ก่พนกังานอืน่

การฝึกอบรม
พนักงาน

AML/

CTPF

สหกรณ์ต้องจัดเก็บหลักฐานการฝึกอบรมไว้ในสถานประกอบการเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

HR
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สรุประเบียบ คกก.ปปง. ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ.pdf
สรุประเบียบ คกก.ปปง. ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมฯ.pdf
แนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF (แยกไฟล์)/3.6 แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร.doc
แนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF (แยกไฟล์)/3.6 แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร.doc


เมื่อสหกรณ์มีเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัการฝึกอบรมแลว้ ตอ้งจดัใหผู้ไ้ดร้บัการฝึกอบรมดงักลา่ว ปฏบิตัหินา้ที่ ดงัน้ี

1)การจดัท ารายงานหรอืควบคมุการรายงาน 2)การจดัใหลู้กคา้แสดงตน และ 3)การตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้

ทัง้น้ี ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง ในหมวดวชิาความรูท้ี่กฎหมายก าหนด (กรณีไดร้บัการฝึกอบรมโดย

ส านกังาน ปปง. หรือนิตบุิคคลที่ไดร้บัอนุญาต ) และผ่านการทดสอบความรู ้จงึจะไดร้บัใบประกาศนียบตัรผ่านการอบรม

 ระบบ ATS : AMLO Training System ฝึกอบรมในรูปแบบ E-learning ไม่มีค่าใชจ้า่ย โดยลงทะเบยีนผ่านระบบ

 จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการจดัท า หรือควบคุมการจดัท าารายงานการท าธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้แสดงตน 
และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ เขา้รับการฝึกอบรมตามระเบียบน้ีภายใน 30 วนั นบัแต่วนัเร่ิมปฏิบติังาน (พนกังานใหม่)
 จดัใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการจดัท าหรือควบคุมการจดัท ารายงานการท าธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้
แสดงตน หรือการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ซ่ึงยงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรมตามขอ้ 13 แต่ปฏิบติังานอยูก่่อนวนัท่ี
ระเบียบน้ีใชบ้งัคบั ตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมใหแ้ลว้เสร็จภายใน 240 วนั นบัแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั (พนกังานเดิม ภายในเดือน ธ.ค. 63)
กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

1.  พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 21/3

2. ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิว่าดว้ยการจดัใหม้กีารฝึกอบรมใหแ้ก่ผูม้ีหนา้ที่รายงานตามมาตรา 13 และ

มาตรา 16 พ.ศ. 2563 (มีผลใชบ้งัคบั 13 เมษายน 2563)

หน้าที่จัดให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏบัิตหิน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด (มาตรา 21/3)

หลกัการ
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การตรวจสอบภายใน ด้าน AML/CTPF

ก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF ที่เป็นอิสระ
ก าหนดให้บุคลากรภายในสหกรณ์หรือบุคลากรภายนอกกไ็ด้ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน

ก าหนดแผนการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF
ก าหนดแผนและหวัขอ้ในการตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงานและการปฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยด าเนินการตรวจสอบภายในดงักลา่ว อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำน AML/CTPF
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ำน AML/CTPF สรุปประเด็นที่ตรวจพบข้อบกพร่องจำกกำรปฏิบัติตำมงำนกฎหมำย

รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำน AML/CTPF ต่อคณะกรรมกำรด ำเนนิกำรสหกรณ์ เพื่อทราบและสัง่การใหส้หกรณ์

ด  าเนินการแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหถู้กตอ้ง

ติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องตำมผลกำรตรวจสอบภำยในด้ำน AML/CTPF
ผู้ตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เป็นระยะ จนกว่ำจะด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย

INTERNAL AUDIT
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PDF File/9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT.pdf
PDF File/9.กระดาษทำการตรวจสอบภายในด้าน AML-CFT.pdf


ตวัอยา่งรายงานผลการตรวจสอบภายในดา้น AML/CTPF สหกรณ์

ตวัอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เรือ่ง การตรวจสอบระบบการด าเนนิงานและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายลา้งสูง
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ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/เอกสาร 7 ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบภายใน (สหกรณ์).docx


รวมกฎหมายที่เก่ียวข้องในเร่ืองการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริง (CDD)
1. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า พ.ศ. 2563
3. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง บคุคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ยงัไมป่ระกาศใช้) 
4. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหารและบรรเทา

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลายล้างสงูภายในองค์กร
5. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  เร่ือง การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเก่ียวกบัการควบคมุภายใน
6. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ
7. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการระบตุวัตนและพิสจูน์ทราบตวัตนของลกูค้าฯ
8. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง ลกูค้าที่สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไมต้่องระบผุู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
9. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินฯ ที่อาจ

เกิดข น้ก่อนการออกผลิตภณัฑ์ใหม ่การให้บริการใหม ่หรือการใช้เทคโนโลยีใหมท่ี่เก่ียวข้องกบัการออกผลิตภณัฑ์และบริการ
10. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พืน้ที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสงูที่ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบั

ลกูค้าในระดบัเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ 
11. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 และสาขา

หรือบริษัทในเครือที่อยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั
12. ประกาศส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พืน้ที่ที่ส านกังาน ปปง. พิจารณาให้มีความเสี่ยงสงูด้านการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย 60



“ธุรกรรมที่ใชเ้งนิสด” หมายถงึ ธุรกรรมทีลู่กคา้ถอืเงนิสดมาท าธุรกรรม ด าเนินการต่อสหกรณห์รอื ธุรกรรมทีลู่กคา้ไดร้บัเงนิสดจากสหกรณ์

อนัเป็นผลจากการด าเนินกจิกรรมทีเ่กดิมลูค่าต่างๆ เช่น การน าเงนิสดมาฝากกบัสหกรณ ์การน าเงนิสดมาซื้อหุน้สหกรณ์  การรบัเงนิสด

อนัเป็นเงนิปนัผลจากการถอืหุน้ การรบัเงนิกูย้มืจากสหกรณ ์เป็นตน้ 

“ธุรกรรมที่เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ” หมายถงึ ธุรกรรมทีลู่กคา้ด าเนินการกบัสหกรณโ์ดยมกีารน าอสงัหารมิทรพัยห์รือสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่า 

เป็นวตัถสุ  าคญัในการท าธุรกรรมนัน้ๆ ซึง่หากปราศจากทรพัยส์นิดงักลา่ว ธุรกรรมทีลู่กคา้ประสงคจ์ะด าเนินการกบัสหกรณย่์อมไม่อาจเกดิขึ้นได ้

“ธุรกรรมที่มีเหตอุนัควรสงสยั” หมายถงึ ธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรเชื่อไดว้า่กระท าขึ้นเพือ่หลกีเลีย่งมใิหต้อ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญตัิ

ฉบบันี้หรอืธุรกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งหรอือาจเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าความผดิมลูฐานหรอืการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยาย

อาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง ท ัง้นี้ไม่วา่จะเป็นการท าธุรกรรมเพยีงคร ัง้เดยีวหรอืหลายครัง้และใหห้มายความรวมถงึการพยายามกระท าธุรกรรม

ดงักลา่วดว้ย

การรายงานการท าธุรกรรม

หมายเหต ุ: การรายงานการท าธุรกรรมโดยสจุรติ หากก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บคุคลใด ผูร้ายงานไม่ตอ้งรบัผดิตามมาตรา 19

แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
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หลักเกณฑ์ธุรกรรมที่ต้องรายงาน
 ธุรกรรมที่ใช้เงนิสด เมื่อมีการท าธุรกรรมที่ใช้เงนิสด ตัง้แต่ สองล้านบาท ขึน้ไป
 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เม่ือมีการท าธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สนิที่มีมูลค่า ตัง้แต่ ห้าล้านบาท ขึน้ไป
 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เมื่อพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามหลักเกณฑ์ (ไม่จ ากัดจ านวนเงนิ)

- แบบในการรายงานการท าธุรกรรม
 ธุรกรรมที่ใช้เงนิสด ใช้ แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด (แบบ ปปง. 1-01)
 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ใช้ แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02)
 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ใช้ แบบรายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)

ข้อควรระวังและข้อห้ำม ในกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
1) เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมด้วยตนเอง 

ห้ำมให้สมำชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้ำที่ท ำธุรกรรมเป็นครัง้ครำว เป็นผู้บันทึกข้อเทจ็จริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
2) ห้ำมเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท ำกำรใด ๆ อันอำจมีผลท ำให้ สมำชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้ำที่ท ำธุรกรรม

เป็นครั้งครำว ทรำบว่ำ ตนเองถูกรำยงำนกำรท ำธุรกรรมต่อส ำนักงำน ปปง.
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- ระยะเวลาในการรายงานการท าธุรกรรม
 รายงานธุรกรรมที่ใช้เงนิสด และรายงานธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน 

รายงานที่ท าขึน้ในระหว่างวันที่ 1 ถงึวันที่ 15 ให้รายงานภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และรายงาน
ที่ท าขึน้ในระหว่างวันที่ 16 ถงึสิน้เดือน ให้รายงานภายใน 7 วันนับแต่วันสิน้เดือนของเดือนที่มีการท าธุรกรรมนัน้

 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ส่งไปยังส านักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
หมายเหตุ การรายงานข้อเทจ็จริงที่เก่ียวข้องหรืออาจเป็นประโยชน์ในการยืนยันหรือยกเลิกข้อเทจ็จริงเก่ียวกับธุรกรรมที่ได้รายงานไป
ให้รายงานให้ส านักงาน ปปง. ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ปรากฏข้อเทจ็จริงนัน้ และกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าธุรกรรมใดที่ได้กระท าไปแล้ว โดยมไิด้มีการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้รายงานให้ส านักงานทราบโดยไม่ชักช้า

การส่งเป็นแบบรายงาน หรือส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ AERS (ไม่ใช่การส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)

วิธีการส่งแบบรายงานไปยังส านักงาน ปปง. มี 3 วิธี
1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ปปง.
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือ EMS ลงทะเบียนตอบรับ 
3. ส่งเป็นข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

ระบบ AERS

ปปง.

63

ขั้นตอนการสมัครใช้งานและติดตั้งระบบ AERS-info.pdf
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ตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์การรายงานการท าธุรกรรม

แบบ ปปง. 1-01 แบบรายงานธุรกรรมทีใ่ชเ้งินสด

แบบ ปปง. 1-02 แบบรายงานธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์ิน 

แบบ ปปง. 1-03 แบบรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรสงสยั 
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แนวปฏบิัตเิร่ือง การรายงานธุรกรรมส าหรับสถาบันการเงนิประเภทสหกรณ์
(https://ses6.amlo.go.th หวัข้อ เอกสารเผยแพร่ /แนวทางปฏิบตัิและคูมื่ออ่ืนๆ เก่ียวกบัสหกรณ์)

ศึกษา
เพิม่เตมิ

ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานธุรกรรม ปปง 1-01.docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานธุรกรรม ปปง 1-02.docx
ตัวอย่างนโยบาย คู่มือ และแบบฟอร์ม 2565/ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานธุรกรรม ปปง 1-03.docx
แนวปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรมสำหรับสหกรณ์.pdf


กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเร่ืองรายงานการท าธุรกรรม ได้แก่

1. พระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (แบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑ์ และวิธีการรายงานการท าธุรกรรม)

3. กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2543) ออกตามพระราชบญัญตัิปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ธุรกรรมท่ีได้รับยกเว้นไมต้่องรายงาน)

4. กฎกระทรวงก าหนดจ านวนเงินสดและมลูค่าทรัพย์สินในการท าธุรกรรมท่ีสถาบนัการเงินต้องรายงานต่อส านกังาน
ปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559

5.     กฎกระทรวง ก าหนดแบบ รายการ หลกัเกณฑ์ และวิธีการบนัท กข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัธุรกรรม พ.ศ. 2559

6.     แนวปฏิบตัิเร่ือง การรายงานธุรกรรมส าหรับสถาบนัการเงินประเภทสหกรณ์
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(มาตรา 22, มาตรา 22/1)
สหกรณ์ต้องเกบ็รักษารายละเอียดข้อมูล/เอกสาร ดังนี ้

ล าดับ ประเภทข้อมูล ระยะเวลา

1 เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงตน 5 ปี นบัแตว่นัท่ียตุิความสมัพนัธ์กบัลกูค้า

2 เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการท าธุรกรรมและบนัท ก
ข้อเท็จจริง

5 ปี นบัแตไ่ด้มีการท าธุรกรรมหรือบนัท ก
ข้อเท็จจริงนัน้

3 เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้า (รวมถ งนโยบาย /แนวปฏิบตัิและเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบั CDD)

10 ปี นบัแตว่นัท่ียตุิสมัพนัธ์กบัลกูค้า 

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่

1. พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 22 และมาตรา 22/1

2. ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารเก็บรกัษารายละเอยีดเกี่ยวกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2559

 ต้องเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในสภาพที่พร้อมตรวจสอบ
 สามารถน าส่งข้อมูลเพื่อด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องได้

ในทนัท ีเม่ือได้รับการแจ้งจากส านักงาน ปปง.

เอกสำรกระดำษ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วิธีกำรเก็บรักษำเอกสำร

ขอ้แนะน า ควรเก็บรกัษา

ขอ้มลูอย่างต า่ 10 ปี
การเก็บรักษาข้อมูล /เอกสาร
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แนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF (แยกไฟล์)/3.6 แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร.doc
แนวทางปฏิบัติด้าน AML-CTPF (แยกไฟล์)/3.6 แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร.doc


 ก าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงและก าหนดแนวทางปฏบิติัหรือมาตรการอื่นใดเพื่อป้องกนัมิใหม้ีการสนับสนุนทางการเงินแกก่าร

ก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง

 ตรวจสอบรายชื่อลูกคา้ท่ีขอสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว กบัรายชื่อบุคคลท่ีถูกก าหนด

 ด าเนินการใหข้อ้มูลรายชื่อของบุคคลท่ีถูกก าหนดเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกก าหนดจากเวบ็ไซต์ของส านักงาน ปปง. 

ทุกวนั หรือตรวจสอบจากระบบ APS และน ารายชื่อของบุคคลท่ีถูกก าหนดดงักล่าวมาปรบัปรุงในฐานขอ้มูลของลูกคา้เพื่อท าการตรวจสอบลูกคา้

 หากตรวจสอบพบรายชื่อบุคคลท่ีถูกก าหนดภายหลงั สหกรณต์อ้งระงบัการด าเนินการกบัทรพัยส์ินของบุคคลท่ีถูกก าหนด/ของผูก้ระท าการแทน

หรือตามค าสัง่ของบุคคลท่ีถูกก าหนดหรือของกจิการภายใตก้ารครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลท่ีถูกก าหนด

 แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยส์ินท่ีถูกระงบั ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้ะงบัทรพัยส์ิน ดว้ยแบบ ปกร 03 ใหส้ านักงานทราบตามวธีิการท่ีก าหนด

 แจง้ขอ้มูลใหส้ านักงานทราบเกี่ยวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ซ่ึงอยูใ่นรายชื่อบุคคลท่ีถูกก าหนดหรือผูท่ี้มีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกบับุคคล

ท่ีถูกก าหนด ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัพบขอ้มูลน้ัน ดว้ยแบบ ปกร 04 ทั้งน้ี ตอ้งตรวจสอบยอ้นหลงัไม่เกินสองปีก่อนวนัท่ีมีประกาศ

หรือมีค าสัง่ใหบุ้คคลใดเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด 

 รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านักงาน ปปง. ดว้ยแบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง. 1-03)

การปฏิบตัติามกฎหมาย ปกอ.
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 หนา้ที่หา้มเปิดเผยขอ้มูลแกลู่กคา้หรอืบคุคลภายนอก (มาตรา 21/1)

หา้มมิใหผู้ม้ีหนา้ที่รายงานเปิดเผยขอ้มูลหรือกระท าดว้ยประการใดๆ อนัอาจท าใหลู้กคา้หรือบคุคลภายนอกทราบ

เกี่ยวกบัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ การรายงานธุรกรรมหรือการสง่ขอ้มูลอืน่ใดไปยงัส านักงาน ปปง.

เวน้แต่ เป็นการปฏิบตัิตามกฎหมายหรือตามค าส ัง่ศาลหรือเป็นการเปิดเผยขอ้มูลระหว่างส านักงานใหญ่กบัสาขาของ

ผูมี้หนา้ที่รายงานที่ต ัง้อยู่ในหรอืต่างประเทศ เพื่อด าเนินการอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิน้ี 

 หนา้ที่รายงานใหส้ านกังาน ปปง. ทราบ กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิ

เกี่ยวกบัลูกคา้ได ้(มาตรา 21/2)

กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคา้ได ้ ใหผู้ม้ีหนา้ที่รายงานด าเนินการรายงาน

ใหส้ านกังาน ปปง. ทราบโดยทนัที

ทัง้น้ี หากส านักงานตรวจสอบรายงานดงักล่าวแลว้ เห็นว่ามีหลกัฐานอนัควรเช่ือไดว่้ามีการกระท าความผิดมูลฐานหรือ

ความผิดฐานฟอกเงนิ ส านักงาน ปปง. มีอ านาจส ัง่ใหผู้ม้ีหนา้ที่รายงานระงบัการท าธุรกรรมไวก้่อนไดไ้ม่เกนิ 10 วนัท าการ 
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มาตรา 62, 63, 64 และมาตรา 66

ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1 มาตรา 21 มาตรา 21/2 วรรคหน่ึง มาตรา 22

มาตรา 22/1 หรอืไม่ปฏบิตัติามค าส ัง่ตามมาตรา 21/2 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท และปรบัอกีไม่เกนิ

วนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่หรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง

ผูมี้หนา้ที่รายงาน ไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21/3 วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท

หมายเหตุ 
มาตรา 13 การรายงานการท าธุรกรรม  มาตรา 14 รายงานใหส้  านกังานทราบไมช่กัชา้ หากเชื่อไดว้า่ธุรกรรมทีท่  าไปไม่ไดร้ายงานธุรกรรมสงสยั 

มาตรา 16  การรายงานการท าธุรกรรม  มาตรา 20  การจดัใหลู้กคา้แสดงตน

มาตรา 20/1 การก าหนดนโยบายและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้

มาตรา 21 บนัทกึขอ้เทจ็จรงิตามแบบ รายการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่  าหนด 

มาตรา 21/2 วรรคหน่ึง รายงานใหส้  านกังาน ปปง. ทราบ กรณีทีไ่ม่สามารถตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกคา้ได ้

มาตรา 22 และมาตรา 22/1 การเก็บรกัษารายละเอยีดขอ้มลูหรอืเอกสาร 

มาตรา 21/2 วรรคสอง การส ัง่ใหส้ถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีระงบัการท าธุรกรรมไวก่้อนไดไ้ม่เกนิสบิวนัท าการ

มาตรา 21/3 วรรคสอง การจดัใหผู้ไ้ดร้บัการฝึกอบรมปฏบิตัหินา้ทีต่ามทีก่ฎหมายก าหนด 

บทก าหนดโทษ

มาตรา 62
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ผูใ้ดรายงานหรอืแจง้ตามมาตรา 14 มาตรา 16 โดยแสดงขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิที่ตอ้งแจง้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่ทราบ

ตอ้งระวางโทษจ าคกุไม่เกนิสองปี หรอืปรบัต ัง้แต่หา้หม่ืนบาทถงึหา้แสนบาท หรอืทัง้จ าท ัง้ปรบั 

หมายเหต ุ

มาตรา 14   รายงานใหส้  านกังานทราบไมช่กัชา้ หากเชื่อไดว้า่ธุรกรรมทีท่  าไปไม่ไดร้ายงานธุรกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั

มาตรา 16   การรายงานการท าธุรกรรม

ผู้ใดไมม่าให้ถ้อยค า ไมส่ง่ค าชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือไมส่ง่บญัชีเอกสารหรือหลกัฐานตามมาตรา 38 (1) หรือ (2) 
หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 38 (3)
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

หมายเหต ุ

มาตรา 38 (1) การมีหนงัสือสอบถามหรือเรียกให้สหกรณ์สง่เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องมาเพื่อให้ถ้อยค า สง่ค าชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือสง่บญัชี เอกสาร 
หรือหลกัฐานใดๆ
มาตรา 38 (2) การมีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบคุคลใดๆ มาเพื่อให้ถ้อยค า  ส่งค าชีแ้จงเป็นหนงัสือ หรือสง่บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ
มาตรา 38 (3) เขา้ไปในเคหสถาน สถานที ่หรอืยานพาหนะใดๆ 

มาตรา 63

มาตรา 64
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ผู้ใด
(1) ฝ่าฝืน มาตรา 21/1 หรือ
(2) รู้หรืออาจรู้ความลบัในราชการเก่ียวกบัการด าเนินการตามพระราชบญัญตัินี ้
กระท าด้วยประการใดๆ ให้ผู้ อ่ืนรู้หรืออาจรู้ความลบัดงักลา่ว เว้นแตเ่ป็นการปฏิบตัิตามหน้าท่ีหรือตาม
กฎหมายต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ
หมายเหตุ 

มาตรา 21/1 เปิดเผยข้อมลูหรือกระท าด้วยประการใดๆ อนัอาจท าให้ลกูค้าหรือบคุคลภายนอกทราบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า การรายงานธุรกรรมหรือการสง่ข้อมลูอ่ืนใดไปยงั ส านักงาน ปปง. เว้นแต ่
เป็นการปฏิบติัตามกฎหมายหรือตามค าสัง่ศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างส านกังานใหญ่กบัสาขาของผูมี้หนา้ที่
รายงาน

มาตรา 66
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 ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงบัการด าเนินการกบัทรพัยส์นิฯ หรอืไม่แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรพัยส์นิที่ถูกระงบั

การด าเนินการ

กรณีผูม้หีนา้ทีร่ายงานเป็นผูก้ระท าความผดิ

 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหน่ึงลา้นบาท และปรบัอกีวนัละหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่ หรอื

จนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง

 กรณีผูม้ีหนา้ที่รายงานไม่แจง้ใหส้ านกังานทราบเกี่ยวกบัผูท้ี่เป็นหรอืเคยเป็นลูกคา้ซึ่งอยู่ในรายช่ือบคุคลที่ถกูก าหนด

หรอืผูท้ี่มีหรอืเคยมีการท าธุรกรรมกบัผูน้ั้น

 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้แสนบาท และปรบัอกีวนัละหา้พนับาทตลอดเวลา

ที่ยงัฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง

บทก ำหนดโทษ ปกอ.

 ถา้การกระท าผิดของนิติบคุคลนั้นเกดิจากการส ัง่การหรอืการกระท าของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืผูท้ี่รบัผิดชอบ

ในการด าเนินงานของนิตบิคุคลนั้น หรอืในกรณีที่บคุคลดงักล่าวมีหนา้ที่ตอ้งส ัง่การหรอืกระท าการและละเวน้ไม่ส ัง่การ

หรอืไม่กระท าการจนเป็นเหตใุหนิ้ติบคุคลนั้นกระท าความผิด 

 ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษจ าคกุ หรอืปรบั หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั 72
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ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัติามกฎหมายฯ

ระบบ AMLO Electronic Reporting System
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรรำยงำนธุรกรรมผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ส ำหรับสถำบันกำรเงิน  https://aers.amlo.go.th
ระบบ Risk Assessment and Case Management for Reporting Entities System 
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรบริหำรจัดกำรคดี
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำน https://amrac.amlo.go.th/AMRAC/

ระบบ AMLO Person Screening System ระบบตรวจสอบรำยชื่อบุคคลที่มีควำมเสี่ยงสูง
ด้ำนกำรฟอกเงินและรำยชื่อบุคคลที่ถูกก ำหนด https://aps.amlo.go.th/aps/public/

ระบบ AMLO Financial Information Cooperation System
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อประสำนข้อมูลระหว่ำง ส ำนักงำน ปปง. 
และผู้มีหน้ำที่รำยงำน https://amfics.amlo.go.th/AMFICS/

AERS

AMRAC

APS

AMFICS

ATS
ระบบ AMLO Training System ระบบบริหำรจัดกำรกำรฝึกอบรมและกำรประเมินควำมรู้
ในเรื่องกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน https://ats.amlo.go.th
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กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ปปง. กฎหมำย ปกอ. / กำรรำยงำนธุรกรรม 
ระบบสำรสนเทศ / ตัวอย่ำงแบบฟอร์มกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ฯลฯ

Website : ส่วนก ำกับและตรวจสอบ 6 : https://ses6.amlo.go.th

Website : กองก ำกับและตรวจสอบ  : https://sed.amlo.go.th 

หำกมีข้อสงสัย สำมำรถติดต่อได้ที่ ส่วนก ากับและตรวจสอบ 6
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