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แนวทางปฏิบัต ิ
ด�านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง  

คําจํากัดความ 
การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย

และการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and  Proliferation   
of Weapon of Mass Destruction Financing: AML/CTPF) 

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพทําลายล�างสูง 
(Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF) 

“การฟอกเงิน” หมายความว(า การนําเงินหรือทรัพย5สินท่ีได;มาจากการกระทําความผิด หรือได;มาโดยไม(ชอบ       
ด;วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให;เปGนเงินหรือทรัพย5สินท่ีได;มาอย(างถูกต;อง 

“การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพทําลายล�างสูง” หมายความว(า 
บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพย5สิน หรือดําเนินการด;วยประการใด ๆ  เพ่ือการก(อการร;าย โดยรู;อยู(แล;ว           
ว(าผู;รับประโยชน5ทางการเงินหรือทรัพย5สินจากการดําเนินการน้ันเปGนบุคคลท่ีถูกกําหนด โดยเจตนาให;เงินหรือทรัพย5สินถูกใช;ไป
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ  ของบุคคลท่ีถูกกําหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรท่ีเก่ียวข;องกับการก(อการร;าย 

“ธุรกรรม” หมายความว(า กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญา หรือการดําเนินการใด ๆ กับผู; อ่ืนทางการเงิน 
ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย5สิน 

“ลูกค�า” หมายความว(า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ท่ีดําเนินการดังต(อไปน้ี  
(๑) สร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน ซ่ึงสําหรับสหกรณ5 หมายถึง สมาชิกของสหกรณ5 หรือสหกรณ5อ่ืน 

ท่ีมาทําธุรกรรม  
(๒) ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวกับสถาบันการเงิน โดยไม(มีสถานภาพความเปGนสมาชิกกับสหกรณ5 เช(น ผู;รับผลประโยชน5 

กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม หรือผู;ท่ีมาทําธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม(ได;มีการมอบฉันทะหรือมอบอํานาจอย(างเปGนลายลักษณ5อักษร 
 “ผู�ได�รับผลประโยชน-ท่ีแท�จริง” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเปGนเจ;าของท่ีแท;จริงหรือมีอํานาจควบคุมความสัมพันธ5

ทางธุรกิจของลูกค;ากับสหกรณ5 หรือบุคคลท่ีลูกค;าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู;ใช;อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมี 
การตกลงกันทางกฎหมาย 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว(า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได;ว(ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให;ต;องตกอยู(
ภายใต;บังคับแห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเปGนธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข;องกับการกระทําความผิด     
มูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย ท้ังน้ีไม(ว(าจะเปGนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง            
และให;หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมด;วย 

“การรู�จักลูกค�า” หมายความว(า การจัดให;ลูกค;าแสดงตนทุกครั้งก(อนการสร;างความสัมพันธ5หรือทําธุรกรรม          
หรือการจัดให;ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทําธุรกรรมถึงเกณฑ5ท่ีกฎหมายกําหนด 

“การตรวจสอบเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค�า” หมายความว(า กระบวนการท่ีกําหนดข้ึน เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ5
ทางธุรกิจกับลูกค;าหรือมีการทําธุรกรรมกับผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวท่ีมีการทําธุรกรรมถึงเกณฑ5ท่ีกฎหมายกําหนด  
โดยการระบุตัวตนและพิสูจน5ทราบตัวตน ระบุผู;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการ 
ทําธุรกรรมของลูกค;า ว(ามีพฤติการณ5ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม( ท้ังน้ี เพ่ือปYองกันมิให;สถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพ
บางประเภทถูกใช;เปGนช(องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย 

“บุคคลท่ีถูกกําหนด” หมายความว(า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรตามรายช่ือซ่ึงมีมติของหรือประกาศ
ภายใต;คณะมนตรีความมั่นคงแห(งสหประชาชาติกําหนดให;เปGนผู;ท่ีมีการกระทําอันเปGนการก(อการร;ายหรือการแพร(ขยายอาวุธ      
ท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงและสํานักงาน ปปง. ได;ประกาศรายช่ือน้ัน หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค5กรตามรายช่ือ    
ท่ีศาลได;พิจารณาและมีคําสั่งให;เปGนบุคคลท่ีถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน      
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง พ.ศ. 2559 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเส่ียงภายในองค-กร 

1. การบริหารความเสี่ยงด�านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธ             
ท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูงภายในองค-กร 

สหกรณ5จะดําเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย     
และการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงภายในองค5กรของสหกรณ5 อย(างสม่ําเสมอปcละ 1 ครั้ง เพ่ือให;ทราบว(า สหกรณ5 
มีความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง   
อยู( ในส(วนใดบ;าง และกําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสําหรับความเสี่ยงดังกล(าว  
โดยในการประเมินและบริหารความเสี่ยงสหกรณ5จะดําเนินการโดยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยงความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย    
และการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงในการดําเนินธุรกิจท้ังหมดของสหกรณ5 ดังน้ี 

1.1 ปdจจัยความเสี่ยงด;านลูกค;า โดยพิจารณาว(าลูกค;า (สมาชิกของสหกรณ5) ท่ีมีท้ังหมดของสหกรณ5 มีความเสี่ยงฯ       
ในภาพรวมอย(างไร 

1.2 ปdจจัยความเสี่ยงด;านพ้ืนท่ีหรือประเทศ โดยพิจารณาสถานท่ีตั้งสหกรณ5ว(าตั้งอยู(ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงฯ หรือไม( 
1.3 ปdจจัยความความเสี่ยงด;านผลิตภัณฑ5 บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช(องทางการให;บริการของสหกรณ5         

โดยพิจารณาว(า ผลิตภัณฑ5 บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช(องทางการให;บริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอย(างไร 

หลักเกณฑ5ท่ีใช;ในการพิจารณาปdจจัยดังกล(าวข;างต;น ดังน้ี  

1.1 ป5จจัยความเสี่ยงด�านลูกค�า (สมาชิก) 
 หลักเกณฑ5การพิจารณาความเสี่ยงด;านลูกค;า  

ระดับความเสี่ยง
ด�านลูกค�าของ
ของสหกรณ- 

หลักเกณฑ-ในการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงด�านลูกค�า 

สูง สมาชิกท่ีมีความเส่ียงสูง มากกว(า ร;อยละ 20 ของสมาชิกและท้ังหมด 
ปานกลาง สมาชิกท่ีมีความเส่ียงสูง ระหว(าง ร;อยละ 5 - 20  ของสมาชิกท้ังหมด 

ตํ่า สมาชิกท่ีมีความเส่ียงสูง น;อยกว(า ร;อยละ 5 ของสมาชิกท้ังหมด 

ตัวอย(างท่ี 1 กรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ด;านลูกค;าของสหกรณ5 มีความเสี่ยงตํ่า 
 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

จํานวนสมาชกิ 
(ราย) 

 

สัดส�วน 

สูง 18 2.77 % 

ปานกลาง 50 7.69 % 

ต่ํา 582 89.54 % 

รวม 650 100 % 

 

สมาชิกท่ีมีความเส่ียงสูง

น;อยกว(า  5% ของ

สมาชิกท้ังหมด 
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ตัวอย(างท่ี 2 กรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT  ด;านลูกค;าของสหกรณ5  มีความเสี่ยงสูง 

 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

จํานวนสมาชกิ 
(ราย) 

สัดส�วน 

สูง 137 21.08 % 

กลาง 50 7.69 % 

ต่ํา 463 71.23 % 

รวม 650 100 % 

 
 

1.2 ป5จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ 
หลักเกณฑ5การพิจารณา  
หากสหกรณ5 มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพ้ืนท่ี ดังต(อไปน้ี ให;ถือว(ามีความเสี่ยงสูง  
- พ้ืนท่ีท่ีอยู(ภายใต;ประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินตามกฎหมายว(าด;วยการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน เช(น 

จังหวัดนราธิวาส (ยกเว;น อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน) จังหวัดยะลา (ยกเว;น อําเภอเบตง) และจังหวัดปdตตานี (ยกเว;น 
อําเภอแม(ลาน) 

หมายเหตุ: พื้นท่ีเส่ียงตามประกาศ เร่ือง การให�ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ"ฉุกเฉินท่ีมีความร�ายแรงยังคงมีผล
บังคับใช� (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561) 

- พ้ืนท่ีท่ีสํานักงาน ปปง. ประกาศให;เปGนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงด;านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(
การก(อการร;าย รวมถึงการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง หรือการกระทําความผิดมูลฐาน 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีได;รับการประเมินจากองค5กรระหว(างประเทศหรือหน(วยงานท่ีน(าเช่ือถือว(าเปGนพ้ืนท่ีหรือ
ประเทศท่ีไม(มีมาตรการด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต(อต;านการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงอย(างเพียงพอ 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีได;รับการประเมินจากองค5กรระหว(างประเทศหรือหน(วยงานท่ีน(าเช่ือถือว(า เปGนแหล(ง
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย แหล(งก(อการร;าย หรือมีองค5กรผู;ก(อการร;ายปฏิบัติการอยู( 

ตัวอย(างเช(น 
1) ตัวอย(างกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพ้ืนท่ีหรือประเทศ ท่ีตั้งสถานประกอบการของสหกรณ5 

มีความเสี่ยงต่ํา 
- สหกรณ5 A มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพ้ืนท่ี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ซ่ึงสถานประกอบการไม(ได;

ตั้งอยู(ในพ้ืนท่ีท่ีอยู(ภายใต;ประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินตามกฎหมายว(าด;วยการบริหารราชการในสถานการณ5ฉุกเฉิน) จึงถือว(า
สหกรณ5 A มีความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเสี่ยงต่ํา 

2) ตัวอย(างกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพ้ืนท่ีหรือประเทศ ท่ีตั้งสถานประกอบการของสหกรณ5 
มีความเสี่ยงสูง 

- สหกรณ5 B มีสถานประกอบการตั้งอยู(ในพ้ืนท่ี อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยู( 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การให;ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดตามประกาศสถานการณ5ฉุกเฉินท่ีมีความร;ายแรงยังคง 
มีผลบังคับใช;) จึงถือว(าสหกรณ5 B มีความเสี่ยงด;าน ML/FT ในด;านพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเสี่ยงสูง 

 
 

สมาชิกท่ีมีความเส่ียงสูง

มากกว(า 20% ของ

สมาชิกท้ังหมด 
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1.3 ป5จจัยความเสี่ยงด�านผลิตภัณฑ- บริการ และช�องทางการให�บริการ 
1.3.1 ปdจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับผลิตภัณฑ5 บริการ จะนําผลลัพภ5มาจากการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการ 

ตามข้ันตอนวิธีการท่ีอยู(ในหัวข;อ “การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5/บริการ ช(องทางบริการ” ของแนวทางปฏิบัติมาพิจารณา  
ตัวอย(างเช(น 

ผลิตภัณฑ- 
และบริการ 

ป5จจัยที่ใช�ในการประเมินความเสีย่งฯ 
คะแนน
รวม 

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและวธิีการ 
บรรเทาความเสีย่ง การโอน  

เปล่ียนมือ 
การเปล่ียน 
เปGนเงินสด 

การจํากัดวงเงิน
หรือจํานวนคร้ัง 

เงินฝาก 
   1. เงินฝากออมทรัพย5 3 3 3 9 สูง -จํากัดวงเงินในการทําธุรกรรม    

ผ( านช( องทางบริการแบบไม(       
พบหน;า ไม(เกิน …… บาท ต(อคร้ัง 
และไม(เกิน ……… บาท ต(อเดือน  
-กําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข;มข;น 

   2.  เงินฝากออมทรัพย5พิเศษ 1 3 1 5 ปานกลาง 

    3. เงินฝากประจํา 1 1 1 3 ต่ํา  
สินเชื่อ 
    4. กู;สามัญ 1 1 1 3 ต่ํา  

    5. กู;ฉุกเฉิน 1 3 1 5 ปานกลาง  

    6. จดจํานอง 1 1 1 3 ต่ํา  

หุ�น 

   7. หุ;น 1 1 1 3 ต่ํา  

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

 

หมายเหตุ รายละเอียดการประเมินแต(ละผลิตภัณฑ5/บริการ อยู(ในหัวข;อการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5/บริการ ช(องทางบริการ 
ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ5และบริการ ของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5 มีผลิตภัณฑ5และบริการ

อะไรบ;างท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ            
ท่ีเหมาะสมสําหรับแต(ละผลิตภัณฑ5และบริการ 

1.3.2 ป5จจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับช�องทางการให�บริการ 
 ช(องทางการให;บริการ หมายถึง วิธีการหรือช(องทางท่ีสหกรณ5จะนําผลิตภัณฑ5หรือบริการไปสู(สมาชิกของ

สหกรณ5 (ลูกค;า) และผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว)  
 หลักเกณฑ5การพิจารณา 
- ช(องทางการให;บริการ แบบพบหน�า คือ ช(องทางการให;บริการผ(านพนักงานของสหกรณ5 ถือว(าเปGน

ช(องทางบริการท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 
- ช(องทางการให;บริการ แบบไม�พบหน�า คือ ช(องทางการให;บริการผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 หรือการสื่อสาร

ด;วยวิธีอ่ืนท่ีไม(ใช(การพบหน;า เช(น การติดต(อทําธุรกรรมผ(านโทรศัพท5 หรือผ(านแอปพลิเคชัน LINE, Facebook เปGนต;น ถือว(า
เปGนช(องทางบริการท่ีมีความเสี่ยงสูง  

ตัวอย(างเช(น 
 ช(องทางการให;บริการของสหกรณ5ส(วนใหญ(เปGนแบบพบหน;า ดังน้ันความเสี่ยงด;านช(องทางการให;บริการ   

ของสหกรณ5จึงถือว(ามีความเสี่ยงตํ่า 
ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช(องทางบริการของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5มีช(องทางบริการใดบ;าง 

ท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละ
ช(องทางบริการดังกล(าว 
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2. สรุปผลการประเมินความเสี่ยง 

ผลของการประเมินความเสี่ยงภายในองค5กรท้ัง 3 ด;าน จะทําให;สหกรณ5ทราบว(ามีความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและ     
การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงในภาพรวมอยู(ในระดับใด เพ่ือจะนํา
ผลดังกล(าวมากําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยง โดยเฉพาะอย(างยิ่งด;านท่ีมีผลการประเมินเปGนความเสี่ยงสูง 
สหกรณ5จะต;องกําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงเข;มข;น 

ตัวอย(าง สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม 

 

 

 

 

 
 

ท้ังน้ี ในการประเมินและบริหารความเส่ียงในแต(ละครั้ง สหกรณ5จะใช;ข;อมูลท่ีเปGนปdจจุบัน เพ่ือให;ผลการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงมีความถูกต;องและครบถ;วน และหากสํานักงาน ปปง. ร;องขอผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงิน และการ
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายภายในองค5กรของสหกรณ5 สหกรณ5จะดําเนินการจัดส(งให;สํานักงาน ปปง. ทันที 

3. กําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยง 
เมื่อสหกรณ5ทราบผลลัพธ5ของการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 

แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงภายในองค5กรแล;ว สหกรณ5จะกําหนดมาตรการและวิธีการ 
ในการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล;างสูงภายในองค5กร  

ตัวอย(าง การกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยง 
1. สหกรณ5จัดให;สมาชิกของสหกรณ5 (ลูกค;า) ทุกราย ต;องแสดงข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค;าสถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยให;ผู;สมัครขอเปGนสมาชิก
ของสหกรณ5แสดงตนก(อนอนุมัติรับเปGนสมาชิกของสหกรณ5 

2. สหกรณ5ดําเนินการตรวจสอบรายช่ือลูกค;าและผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ทุกรายกับฐานข;อมูลรายช่ือบุคคล               
ท่ีถูกกําหนด ตามพระราชบัญญัตปิYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทําลายล;างสูง พ.ศ. 2559 ทุกครั้งก(อน อนุมัติรับเปGนสมาชิกของสหกรณ5/รับทําธุรกรรม รวมท้ังตรวจสอบรายช่ือลูกค;าทุกครั้งท่ี
สํานักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดครั้งใหม( 

3. สหกรณ5กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงสําหรับช(องทางบริการแบบไม(พบหน;า โดยกําหนดวงเงินในการทํา
ธุรกรรมผ(านช(องทางดังกล(าว ไม(เกิน 5,000 บาทต(อครั้ง และไม(เกิน 20,0000 บาทต(อวัน 

หมายเหตุ กฎหมายท่ีเกี่ยวข;องในเร่ืองการประเมินและบริหารความเส่ียงภายในองค5กร ได;แก(  

1. พระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก;ไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1  
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค;า พ.ศ. 2556 และท่ีแก;ไขเพิ่มเติม ข;อ 4  
3. ประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหาร

ความเส่ียงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายภายในสถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 (1) และ (9) 
4. ประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการกําหนดปdจจัยเพื่อพิจารณาความเส่ียงของลูกค;าเกี่ยวกับ

พื้นท่ีหรือประเทศ 
5. ประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการกําหนดปdจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค;าท่ีมี      

ความเส่ียงตํ่า  

ป5จจัยท่ีใช�ในการประเมินความเส่ียงฯ  ผลการประเมิน/ระดับความเส่ียง 

1. ปdจจัยความเส่ียงด;านลูกค;า (สมาชิก) ต่ํา 

2. ปdจจัยความเส่ียงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ  ต่ํา 

3. ปdจจัยความความเส่ียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางการให;บริการ ปานกลาง 

สรุปผลประเมินความเส่ียงฯ ในภาพรวม ปานกลางค�อนข�างต่ํา 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรับลูกค�า 

1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด 

ในข้ันตอนแรกของกระบวนการรับลูกค;า สหกรณ5จะนําข;อมูลช่ือเต็มและเลขประจําตัวประชาชนของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก 
หรือผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว และช่ือสหกรณ5 อ่ืนท่ีมาทําธุรกรรม มาตรวจสอบกับข;อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด              
เพ่ือปYองกันไม(ให;สหกรณ5ดําเนินการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรือทําธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกําหนด ซ่ึงเปGนบุคคลท่ีสหกรณ5
ห;ามรับเปGนสมาชิกหรือห;ามทําธุรกรรมด;วย โดยหากตรวจสอบแล;วพบว(า รายช่ือท่ีตรวจสอบตรงกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด 
สหกรณ5จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรือไม(รับเปGนสมาชิก หรือไม(รับทําธุรกรรม พร;อมกับพิจารณารายงานเปGน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) ให;กับสํานักงาน ปปง. ต(อไป  

2. การจัดให�ลูกค�าแสดงตน 

เมื่อผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน แจ;งความประสงค5จะสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ขอสมัครเปGนสมาชิกสหกรณ5 
ขอฝากเงิน หรือขอทําธุรกรรมกับสหกรณ5 สหกรณ5จะจัดให;ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีขอทําธุรกรรม แสดงตนด;วย
การแจ;งข;อมูลและหลักฐานการแสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค;าสถาบันการเงิน         
และผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

สหกรณ5จะจัดให;ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกแสดงตนทุกครั้งก(อนอนุมัติรับเปGนสมาชิก จัดให;สหกรณ5อ่ืนแสดงตนทุกครั้ง
ก(อนรับเปzดบัญชีเงินฝาก/สินเช่ือ หรือก(อนทําธุรกรรมครั้งแรก และจัดให;บุคคลท่ัวไปท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตนทุกครั้ง
ก(อนการทําธุรกรรมท่ีมีมูลค(าตั้งแต( 100,000 บาทข้ึนไป โดยอย(างน;อยต;องแสดงข;อมูลและหลักฐาน ดังน้ี 

บุคคลธรรมดา สหกรณ-อ่ืน 

1. ช่ือเต็ม 
2. วัน เดือน ปcเกิด 
3. เลขประจําตัวประชาชน และในกรณี ท่ีเปGนคนต(างด;าว      
ให;แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือ
หน(วยงานของรัฐเจ;าของสัญชาติออกให; หรือเลขประจําตัว    
ในเอกสารสําคัญประจําตัวท่ีรัฐบาลไทยออกให;  
4. ท่ีอยู(ตามบัตรประจําตัวประชาชนหรือท่ีอยู(ตามทะเบียนบ;าน
และท่ีอยู(ปdจจุบัน กรณีท่ีเปGนคนต(างด;าวให;แสดงช่ือประเทศ
เจ;าของสัญชาติและท่ีอยู(ปdจจุบันในประเทศไทย หากคนต(างด;าว
ไม(มีท่ีอยู(ในประเทศไทย ให;ใช;ท่ีอยู(ปdจจุบัน 
5. ข;อมูลการติดต(อ เช(น หมายเลขโทรศัพท5 ท่ีอยู(อิเล็กทรอนิกส5 
6. ข;อมูลอาชีพ รวมท้ังช่ือและท่ีตั้งของท่ีทํางาน 
7. ลายมือช่ือผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/ผู;ทําธุรกรรม 
8. หลักฐานตามข;อ 4. ได;แก( บัตรประจําตัวประชาชน ในกรณี
ท่ีเปGนคนต(างด;าวให;แสดงหลักฐาน ได;แก( หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารสําคัญประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือหน(วยงานของรัฐเจ;าของ
สัญชาติออกให; หรือเอกสารสําคัญประจําตัวท่ีรัฐบาลไทยออกให;  

1. ช่ือสหกรณ5 
2. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค5ในการดําเนินกิจการ 
3. สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท5 
4. เลขประจําตัวผู;เสียภาษีอากร (ถ;ามี) 
5. ช่ือเต็มของผู;มีอํานาจลงนามแทนสหกรณ5 
6. ข;อมูลของบุคคลท่ีได;รับมอบอํานาจทอดสุดท;ายให;สร;าง
ความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม ดังน้ี 

6.1 ช่ือเต็ม 
6.2 วัน เดือน ปcเกิด 
6.3 เลขประจําตัวประชาชน  
6.4 ท่ีอยู(ตามบัตรประชาชนหรือท่ีอยู(ตามทะเบียนบ;าน 

และท่ีอยู(ปdจจุบัน 
6.5 ลายมือช่ือผู;รับมอบอํานาจทอดสุดท;าย 

7. หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ5 หนังสือแสดงความประสงค5 
ในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน(วยงาน
ท่ีเก่ียวข;อง หนังสือแต(งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทํา
ธุรกรรม 
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3. การระบุตัวตนและพิสูจน-ทราบตัวตนของลูกค�า 
3.1 ข;อมูลการระบุตัวตน 

ในการระบุตัวตนของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว สหกรณ5จะต;องมีข;อมูล
เพ่ือระบุตัวตนให;ครบถ;วนสมบูรณ5เพียงพอท่ีจะพิสูจน5ได;ว(าผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGน 
ครั้งคราว มีตัวตนอยู(จริงตามกฎหมาย โดยใช;ข;อมูลท่ีได;ในข้ันตอนการแสดงตน รวมท้ังสหกรณ5จะคํานึงถึงระดับความเสี่ยงของ  
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแต(ละรายประกอบด;วย ซ่ึงหากประเมินความเสี่ยงแล;วพบว(า 
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง สหกรณ5จะขอข;อมูลการระบุตัวตนเพ่ิมเติม 
โดยข;อมูลการระบุตัวตนท่ีสหกรณ5จะพิจารณาขอเพ่ิมจากข;อมูลการแสดงตนเบ้ืองต;น มีดังน้ี 

บุคคลธรรมดา สหกรณ- 
1. แหล(งท่ีมาของเงินหรือรายได; 
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  
 

1. แหล(งท่ีมาของเงินหรือรายได; 
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข;อมูลท่ีสามารถ
พิสูจน5ได;ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู(จริงของสหกรณ5 
5. ข;อมูลเก่ียวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพัน 
รวมท้ังให;ระบุบุคคลท่ีเก่ียวข;องซ่ึงมีตําแหน(งบริหารระดับสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ( 

  
3.2 การระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  

แนวทางในการระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง ซ่ึงเปGนข;อมูลการระบุตัวตนท่ีสหกรณ5จะพิจารณาขอเพ่ิมเติมจาก
ข;อมูลการแสดงตน มีดังน้ี 

3.2.1 สําหรับผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกท่ีเปGนบุคคลธรรมดา ให;ระบุว(าผู;ขอสมัครเปGนสมาชิกแต(ละรายน้ันเปGนผู;ได;รับ
ผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  

3.2.2 สําหรับลูกค;าท่ีเปGนสหกรณ5 ให;พิจารณาระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง โดยระบุบุคคลธรรมดาท่ีมีตําแหน(ง
เปGนเจ;าหน;าท่ีบริหารระดับสูงหรือมีอํานาจในการบริหารของของสหกรณ5 

โดยหลังจากท่ีระบุผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงแล;ว สหกรณ5จะขอข;อมูลของผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง ได;แก( 
ช่ือเต็ม และเลขประจําตัวประชาชน ซ่ึงเปGนข;อมูลจําเปGนท่ีสหกรณ5จะต;องได;รับ นอกจากน้ี สหกรณ5อาจพิจารณาให;มีการระบุ
ข;อมูลอ่ืนท่ีเปGนประโยชน5เพ่ิมเติมได; เช(น ข;อมูลท่ีอยู( ข;อมูลการติดต(อ ข;อมูลอาชีพ เปGนต;น 

ท้ังน้ี สหกรณ5จะขอข;อมูลผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงให;เพียงพอท่ีจะสามารถ
นําไปตรวจสอบกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด และเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค;าได; 

4. การตรวจสอบความถูกต�องและความแท�จริงของข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน 

 เมื่อสหกรณ5ได;รับข;อมูลและหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตนจากผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทํา
ธุรกรรมเปGนครั้งคราวแล;ว สหกรณ5จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต;องและความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบ       
การแสดงตนดังกล(าว เพ่ือพิสูจน5ว(าเปGนข;อมูลและหลักฐานท่ีแท;จริง โดยมีแนวทางในการพิสูจน5ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกต;อง    
และความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตัวตน ดังน้ี 

4.1 ตรวจสอบข;อมูลในเอกสารการสมัครเปGนสมาชิก เช(น ใบสมัครสมาชิกสหกรณ5 แบบแสดงข;อมูลสมาชิก  
แบบคําขอต(าง ๆ เปGนต;น ให;ครบถ;วนถูกต;องตรงกับเอกสารข;อมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน 

4.2 ตรวจสอบรูปถ(ายในเอกสารการแสดงตน เช(น รูปถ(ายในบัตรประจําตัวประชาชน จะต;องเปGนบุคคลคนเดียวกันกับ
ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/ลูกค;า 
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4.3 ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารต;นฉบับ โดยผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และผู;ท่ีทําธุรกรรม
เปGนครั้งคราวจะต;องแสดงเอกสารต;นฉบับท่ียังไม(หมดอายุเท(าน้ัน หรือตรวจสอบจากข;อมูลอ่ืนท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ืออ;างอิง หรือ
ตรวจสอบจากแหล(งข;อมูลท่ีน(าเช่ือถือ หรือตรวจสอบโดยใช;ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด;วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส5 

4.4 ตรวจสอบข;อมูลการระบุตัวตน แหล(งท่ีมาของเงินหรือรายได; วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ  
ผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง โดยคํานึงถึงความสอดคล;องกันของข;อมูลต(าง ๆ 

5. การประเมินความเสี่ยงของลูกค�า 
หลังจากข้ันตอนการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด การจัดให;ลูกค;าแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน5ทราบตัวตน

ของลูกค;า การตรวจสอบความถูกต;องและความแท;จริงของข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน สหกรณ5จะดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายของผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน และ  
ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว เพ่ือใช;เปGนข;อมูลสําหรับพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
กับสหกรณ5 ดังน้ี 

5.1 กรณีผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน  
สหกรณ5ได;จัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไว; 3 ระดับ ดังน้ี 
5.1.1 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 3 (High Risk) ได;แก( สมาชิกท่ีมี

ลักษณะอย(างใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 
1) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงมีรายช่ือตรงกับข;อมูลท่ีสํานักงานแจ;งว(าเปGนรายช่ือท่ีต;องกําหนดให;

เปGนสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรได;รับการเฝYาระวังอย(างใกล;ชิด โดยตรวจสอบข;อมูลจากระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีมีความเสี่ยงสูง
ด;านการฟอกเงินและรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด (AMLO Person Screening System หรือเรียกช่ือย(อว(า ระบบ APS ผ(านเว็บไซต5 

https://aps.amlo.go.th/aps/public/ หรือผา่น QR Code 
 
 
2) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงเปGนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง  
3) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามท่ีเลขาธิการกําหนด  
4) สมาชิกมีถ่ินท่ีอยู(ช่ัวคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหล(งท่ีมาของรายได; ทําธุรกรรมในพ้ืนท่ีเชิงภมูิศาสตร5หรอื

ประเทศซ่ึงเลขาธิการกําหนดว(าเปGนพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงด;านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

5) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงถูกพิจารณาโดยนัยอ่ืนว(ามีความเสี่ยงสูงไม(ว(าทางด;านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะว(า
เก่ียวข;องกับการกระทําความผิดมูลฐาน  

6) สมาชิกหรือผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงมีความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของสมาชิกดําเนินไป
อย(างผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ5 รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง.)    

7) กรณีสมาชิกท่ีเปGนนิติบุคคลให;พิจารณาโครงสร;างการถือหุ;นว(ามีความผิดปกติหรือมีความซับซ;อนเกินกว(า
การดําเนินธุรกิจตามปกติหรือไม( โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสร;างการถือหุ;นว(ามีความซับซ;อนเกินกว(า
ลักษณะธุรกิจปกติหรือไม( เช(น ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม(สูง แต(มีโครงสร;างการถือหุ;นท่ีซับซ;อน หรือประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม(สูง แต(การแสวงหาผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงท่ีเปGนบุคคลธรรมดาน้ัน ต;องดําเนินการ
จนกว(าจะถึงบุคคลธรรมดาท่ีเปGนผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงเกินกว(า 3 ช้ัน ข้ึนไป 

ถ;าสมาชิกหรือผู;ท่ีได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริงของสมาชิกเข;าลักษณะข;างต;นข;อใดข;อหน่ึงให;ถือว(าเปGนสมาชิก
ท่ีมีความเสี่ยงสูง และต;องดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกในระดับเข;มข;นท่ีสุด 
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5.1.2 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 2 (Medium Risk) ได;แก( 
1) สมาชิกอยู(นอกเขตท;องท่ีการดําเนินงานของสหกรณ5 เช(น สมาชิกท่ีย;ายภูมิลําเนา หรือประกอบอาชีพอยู(

นอกเขตบริการของสหกรณ5 
2) สมาชิกชาวต(างประเทศท่ีไม(มีสัญชาติและแหล(งรายได;จากประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงด;านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง และไม(ได;ประกอบอาชีพท่ีมีความ
เสี่ยงสูงตามท่ีเลขาธิการกําหนด 

3) สมาชิกท่ีมีจํานวนเงินฝากตั้งแต(.........................ล;านบาทข้ึนไป 
5.1.3 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ํา หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปGนระดับ 1 (Low Risk) ได;แก( 

1) สมาชิกบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทยท่ีไม(ได;จัดอยู(ในระดับ 
ความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3 

2) สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงในระดับต่ําตามประกาศสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง 
การกําหนดปdจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค;าท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 

ขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก/ผู�ท่ีทําธุรกรรมเปFนคร้ังคราวในระดับเข�มข�นท่ีสุด   

บุคคลธรรมดา สหกรณ- 
1. แหล(งท่ีมาของเงินหรือรายได; เช(น หนังสือรับรองเงินเดือน 
หนังสือสัญญาว(าจ;าง หลักฐานการเสียภาษี เปGนต;น 
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  
4. ข;อมูลการอ;างถึงความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ท่ีมีความน(าเช่ือถือด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ได;แก( สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  
 
 

1. แหล(งท่ีมาของเงินหรือรายได; เช(น หลักฐานงบการเงิน 
2. วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 
3. ผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข;อมูลท่ีสามารถ
พิสูจน5ได;ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู(จริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
5. ข;อมูลเก่ียวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมท้ัง 
ให;ระบุบุคคลท่ีเก่ียวข;องซ่ึงมีตําแหน(งบริหารระดับสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งสํานักงาน
ใหญ( 
7. ข;อมูลการอ;างถึงความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ท่ีมีความน(าเช่ือถือด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ได;แก( สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  

ท้ังน้ี เมื่อสหกรณ5ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แล;วพบว(า ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน ผู;ท่ีได;รับผลประโยชน5    
ท่ีแท;จริง หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง ผู;บริหารระดับสูงของสหกรณ5หรือเจ;าหน;าท่ีผู;รับมอบอํานาจจากผู;บริหาร    
จะเปGนผู;อนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับทําธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปGนสมาชิกเท(าน้ัน ส(วนกรณีท่ีผู;ขอสมัครเปGน
สมาชิก/สหกรณ5อ่ืน ผู;ท่ีได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5       
ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย สหกรณ5จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ
หรือไม(รับทําธุรกรรมกับบุคคลดังกล(าว และจะรายงานเปGนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง. ต(อไป 



10 
 

 

6. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสร�างความสัมพันธ-ทางธุรกิจ 
 เมื่อสหกรณ5จัดให;ลูกค;าแสดงตน ระบุตัวตน ตรวจสอบพิสูจน5ทราบตัวตน และประเมินความเสี่ยงของลูกค;าแล;ว 
ในข้ันตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจให;พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
 6.1 กรณีปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 

ให;ปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ไม(รับทําธุรกรรม หรือไม(รับเปGนสมาชิก และให;พิจารณารายงานเปGน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบข;อเท็จเท็จจริงอย(างใดอย(างหน่ึง ดังต(อไปน้ี 

6.1.1 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน ผู; ท่ีได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง หรือผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว         
เปGนบุคคลท่ีถูกกําหนด  

6.1.2 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ใช;ช่ือปลอม ปกปzดช่ือจริง หรือใช;ช่ือแฝง  
6.1.3 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว แจ;งข;อมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ 
6.1.4 สหกรณ5ได;รับข;อมูลการแสดงตนไม(ครบถ;วนตามตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค;า

สถาบันการเงินและผู;ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือได;รับข;อมูลการแสดงตนและการระบุตัวตนไม(ครบถ;วนเพียงพอท่ีจะสามารถ
นําไปตรวจสอบกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนด และไม(เพียงพอท่ีจะสามารถนําไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกค;าได; 

6.1.5 ผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5 อ่ืน ผู; ท่ี ได;รับผลประโยชน5 ท่ีแท;จริง หรือผู; ท่ี ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 
มีความเสี่ยงสูงมากจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย     
และการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

6.2 กรณีอนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ 
หากผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5อ่ืน ผู;ท่ีได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวไม(อยู(ในเกณฑ5

ท่ีต;องปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ ให;สหกรณ5พิจารณาอนุมัติสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ รับทําธุรกรรม หรือรับเปGน
สมาชิก โดยเจ;าหน;าท่ีผู; ท่ี ได;รับมอบหมาย ยกเว;นในกรณีผู;ขอสมัครเปGนสมาชิก/สหกรณ5 อ่ืน ผู; ท่ี ได;รับผลประโยชน5 
ท่ีแท;จริง หรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ให;ผู;บริหารระดับสูงของสหกรณ5 หรือเจ;าหน;าท่ีผู;รับมอบอํานาจ       
จากผู;บริหารเปGนผู;อนุมัติการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ อนุมัติรับทําธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปGนสมาชิกเท(าน้ัน   
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แนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเส่ียงด�านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย 
และการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูงของสมาชิกสหกรณ-อย�างต�อเนื่อง 

1. การบริหารความเสี่ยงด�านการฟอกเงินฯ และการทบทวนข�อมูลของสมาชิก 

สหกรณ5ต;องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ 
การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงของสมาชิกตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิกรายน้ัน ๆ 
โดยการทบทวนข;อมูลสมาชิก ทบทวนระดับความเสี่ยง และการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ดังน้ี 

2.1 การทบทวนข;อมูลสมาชิก ให;สหกรณ5ตรวจทานและปรับปรุงข;อมูลการแสดงตน การระบุตัวตน และการพิสูจน5ทราบ
ตัวตนเพ่ือให;เปGนปdจจุบันและดําเนินอย(างสม่ําเสมอจนกว(าจะยุติความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก และทบทวนระดับความเสี่ยง    
ของสมาชิกเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือเมื่อสมาชิกมาสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเพ่ิมเติม หรือครบรอบระยะเวลา 
รวมถึงทบทวนและติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินและข;อมูลสมาชิกอย(างต(อเน่ือง (Periodic Reviews) ว(ายังเปGนไปตามท่ีเคยแจ;งไว; 
หรือเปGนไปตามพฤติกรรมปกติหรือไม(  

2.2 รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงข;อมูลและระดับความเสี่ยงของสมาชิก มีดังน้ี 

 
 

 
 
 

 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว(าสมาชิกที่มีความเส่ียงตํ่า มีส(วนร(วมในการกระทําหรือมีการทําธุรกรรมหรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข;องกับการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย หรือการแพร(ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สหกรณ5 จะดําเนินการปรับปรุงความเส่ียงของสมาชิกดังกล(าว
ให;เปGนสมาชิกที่มีความเส่ียงสูงและดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับที่เข;มข;นที่สุดทันที   
2. ในกรณีที่สมาชิกมีความเส่ียงสูงจนอาจเปGนเหตุให;สหกรณ5 ถูกใช;เปGนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายหรือการแพร(
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล;างสูง สหกรณ5 จะปฏิเสธการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือไม(ทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก
ดังกล(าว และรายงานเปGนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง. ต(อไป  

3. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
สหกรณ5ต;องดําเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข;อมูลต(าง ๆ ท่ีเก่ียวข;องกับการ

ดําเนินความสัมพันธ5ทางธุรกิจของสมาชิกแต(ละรายตลอดช(วงเวลาท่ีความสัมพันธ5ทางธุรกิจยังดําเนินอยู(ว(ายังคงสอดคล;องกับ
วัตถุประสงค5ในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมท่ีสมาชิกแจ;งไว; รวมถึงข;อมูลทางเศรษฐกิจของสมาชิก   
ระดับความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 
ของสมาชิกท่ีได;ประเมินไว;และข;อมูลอ่ืน ๆ ของสมาชิกท่ีมีอยู( โดยพิจารณาหลักเกณฑ5 ดังน้ี 

3.1 ตรวจทานข;อมูลการแสดงตนหรือข;อมูลการระบุตัวตน เพ่ือให;ทราบว(าสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข;อมูลท่ีสําคัญ     
ต(อการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก เช(น ข;อมูลอาชีพ ข;อมูลแหล(งท่ีมาของรายได; ข;อมูลรายได; ข;อมูล
สถานภาพทางการเมือง เปGนต;น 

3.2 ตรวจทานข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในระยะเวลาสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจจนถึงในขณะท่ีดําเนินการตรวจทาน 
โดยสรุปมูลค(าหรือสถิติการทําธุรกรรมโดยเฉลี่ยของสมาชิกในรอบระยะเวลาหน่ึงของสมาชิกรายน้ัน ๆ (เช(น รอบระยะเวลา 6 เดือน 
หรือรอบระยะเวลา 1 ปc เปGนต;น) เพ่ือท่ีจะใช;เปGนข;อมูลหลักในการพิจารณาความสอดคล;องในการทําธุรกรรม ดังน้ี 

3.2.1 พิจารณาความสอดคล;องกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยพิจารณาข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิก 
ตามข;อ 3.2 ว(าสอดคล;องกับอาชีพหรือรายได;ของสมาชิกตามข;อ 3.1 หรือไม( เช(น กรณีสมาชิกแจ;งข;อมูลว(ามีอาชีพรับจ;างท่ัวไป 
และมีรายได;เดือนละ 10,000 บาท แต(จากข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปc ท่ีผ(านมา มีค(าเฉลี่ยการฝากเงินและ     

ระดับความเสี่ยง 
ของสมาชิก 

รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุง
ข�อมูลต�าง ๆ ของสมาชิก 

ความเสีย่งสูง 1 ปc 

ความเสีย่งปานกลาง 2 ปc 

ความเสีย่งต่ํา 3 ปc 
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ซ้ือหุ;นประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมีบางเดือนท่ีนําเงินมาฝากเปGนจํานวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือ
กรณีสมาชิกมีการทําธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปdจจุบันท่ีตรวจทานสูงกว(ารอบระยะเวลาท่ีผ(านมา เช(น ในรอบระยะเวลา 1 ปc 
ท่ีผ(านมา สมาชิกรายหน่ึงมีมูลค(าการทําธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แต(มีมูลค(าการทําธุรกรรมในรอบปcปdจจุบันเพ่ิมข้ึนเปGน 
500,00 บาท โดยท่ีสมาชิกรายดังกล(าวไม(มีการแจ;งเปลี่ยนแปลงข;อมูลอาชีพ รายได; หรือแหล(งท่ีมาของรายได; เปGนต;น ซ่ึงหาก
พิจารณาตามตัวอย(างดังกล(าวข;างต;นแล;วจะพบว(าการทําธุรกรรมของสมาชิกรายดังกล(าว ไม(สอดคล;องกับฐานะทางเศรษฐกิจ
ของสมาชิก 

3.2.2 พิจารณาความสอดคล;องกับวัตถุประสงค5 โดยพิจารณาข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกตามข;อ 3.2 ว(า
สอดคล;องกับวัตถุประสงค5ท่ีสมาชิกได;แจ;งไว;ในข้ันตอนการสมัครสมาชิกหรือไม( ตัวอย(างเช(น กรณีสมาชิกได;แจ;งวัตถุประสงค5ใน
ข้ันตอนการสมัครเปGนสมาชิกสหกรณ5ว(า เพ่ือออมเงิน แต(จากข;อมูลการทําธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปcท่ีผ(านมา พบว(า 
สมาชิกรายน้ีได;มีการฝากเงินเข;าบัญชีสมาชิกท่ีเปzดไว;กับสหกรณ5เปGนเงินจํานวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ต(อครั้ง 
และภายในเดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจากบัญชีในจํานวนเงินเท(ากับท่ีได;ฝากเงินเข;าบัญชี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี
เพียงเล็กน;อย ซ่ึงการทําธุรกรรมของสมาชิกรายน้ีมีลักษณะเปGนการฝากเงินเข;าและถอนเงินออกจากบัญชีอย(างรวดเร็ว ซ่ึงหาก
พิจารณาตามตัวอย(างน้ีแล;วจะพบว(าการทําธุรกรรมของสมาชิกรายดังกล(าว ไม(สอดคล;องกับกับวัตถุประสงค5ท่ีสมาชิกได;แจ;งไว;  

3.3 เมื่อเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแต(ละรายตามหลักเกณฑ5 ข;อ 3.1 และข;อ 
3.2 แล;ว จะต;องดําเนินการปรับปรุงหรือทบทวนข;อมูลของสมาชิก เน่ืองจากสมาชิกอาจมีข;อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไป และข;อมูล
ดังกล(าวอาจส(งผลกระทบต(อการปรับปรุงระดับความเสี่ยงของสมาชิกด;วย  

3.4 กรณีท่ีเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแต(ละรายตามหลักเกณฑ5 ข;อ 3.1 และ
ข;อ 3.2 แล;วพบว(า มีสมาชิกรายใดท่ีมีการทําธุรกรรมท่ีผิดปกติท่ีไม(สามารถช้ีแจงเหตุผลได;และพิจารณาประกอบข;อมูลต(าง ๆ 
แล;วพบว(ามีเหตุอันควรสงสัย ให;รายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ไปยังสํานักงาน ปปง. และ
ปรับปรุงระดับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล(าวเปGนความเสี่ยงสูง 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเส่ียงด�านการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก�การก�อการร�าย 
และการแพร�ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล�างสูง สําหรับผลิตภัณฑ- บริการ และช�องทางบริการ 

 

1. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ- บริการ และช�องทางบริการ ของสหกรณ- 

ข้ันตอนท่ี 1  รวบรวมผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการ ท่ีสหกรณ5 ให;บริการแก(ลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว หรือ

ในกรณีท่ีสหกรณ5มีการออกผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการใหม( ๆ หรือท่ีใช;เทคโนโลยีใหม( 

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย 

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง สําหรับผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการของสหกรณ5 ตามข้ันตอนท่ี 1 

ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย 

อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการของสหกรณ5 

ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย     

และการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน        

และช(องทางบริการอย(างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ5 มีผลิตภัณฑ5ใหม( หรือบริการทางการเงินใหม( หรือช(องทางบริการใหม( 

2. กําหนดป5จจัยท่ีใช�ในการประเมินความเสี่ยงฯ 

ปdจจัยท่ีใช;ในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการ ได;แก( 

1) การโอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ5/บริการให;แก(ผู;อ่ืน 

หมายถึง ผลิตภัณฑ5หรือบริการท่ีเปลี่ยนมือได;โดยลูกค;าเปGนผู;ดําเนินข้ันตอนการโอนหรือเปลี่ยนมือได;เอง          

หรือข้ันตอนการเปลี่ยนมือหรือโอน กระทําได;โดยง(าย และเสร็จสิ้นอย(างรวดเร็ว จะมีความเสี่ยงต(อการฟอกเงินหรือสนับสนุน       

ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง สูงกว(าผลิตภัณฑ5หรือบริการท่ีเปลี่ยนมือท่ีไม(สามารถ

โอนเปลี่ยนมือได;  

2) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ5/บริการเปลี่ยนเปGนเงินสด 

หมายถึง ผลิตภัณฑ5หรือบริการท่ีเปลี่ยนเปGนเงินสดได;โดยง(ายและเสร็จสิ้นอย(างรวดเร็ว จะมีความเสี่ยง    

ต(อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

3) การจํากัดวงเงินหรือจํานวนครั้งในการใช;บริการ 

หมายถึง ผลิตภัณฑ5หรือบริการท่ีไม(มีการจํากัดวงเงิน ย(อมมีความเสี่ยงต(อการเปGนช(องทางหมุนเวียนเงิน

ในครั้งละจํานวนมาก และหากไม(มีการจํากัดจํานวนครั้งในการใช;บริการด;วยแล;ว ยิ่งทําให;เกิดความเสี่ยงต(อการฟอกเงินหรือ

สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยาย อาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงท่ีสูงข้ึน  

3. การประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ- บริการ และช�องทางบริการของสหกรณ- 

สหกรณ5 จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ      

การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง สําหรับผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการของสหกรณ5            

โดยรวบรวมผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน และช(องทางบริการ ท่ีมีอยู(ท้ังหมดของสหกรณ5  
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3.1 การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ-/บริการ  
 การประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ5 บริการทางการเงิน จะพิจารณาจากปdจจัยความเสี่ยงตามข;อ 2.  
ตัวอย(างเช(น 

 

ผลิตภัณฑ- 
และบริการ 

ป5จจัยท่ีใช�ในการประเมินความเส่ียงฯ 
คะแนน
รวม 

ผลการ
ประเมิน/ระดับ 

ความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการ
บรรเทาความเส่ียง การโอน 

เปล่ียนมือ 
การแลกเปล่ียน 

เปGนเงินสด 
การจํากัดวงเงิน
หรือจํานวนครั้ง 

1. เงินฝาก 
1.1 เงินฝากออมทรัพย5 3 3 3 9 สูง -จํากัดวงเงินในการทํ าธุรกรรม    

ผ(านช(องทางบริการแบบไม(พบหน;า 
ไม(เกิน ……………… บาท ต(อครั้ง 
และไม(เกิน ……… บาท ต(อเดือน  
-กําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ 
(Monitor) ธุรกรรมแบบเข;มข;น 

1.2 เงินฝากออมทรัพย5
พิเศษ 

1 3 1 5 ปานกลาง  

    1.3 เงินฝากประจํา 1 1 1 3 ต่ํา  
2. สินเช่ือ  
    2.1 กู;สามัญ 1 1 1 3 ต่ํา  

    2.2 กู;ฉุกเฉิน 1 3 1 5 ปานกลาง  

    2.3 จดจํานอง 1 1 1 3 ต่ํา  

3. หุ;น 1 1 1 3 ต่ํา  

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

 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ5และบริการ ของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5 มีผลิตภัณฑ5และบริการ
อะไรบ;างท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละ
ผลิตภัณฑ5และบริการดังกล(าว 

เกณฑ-คะแนการประเมินความเสี่ยงฯ 

ป5จจัยท่ีใช�ในการประเมินความเสี่ยงฯ 
เกณฑ-การให�คะแนน 

ใช� ไม�ใช� 
1. โอนเปลี่ยนมือผลิตภัณฑ5/บริการให;แก(ผู;อ่ืนได;โดยง(าย 3 1 
2. เปลี่ยนผลิตภัณฑ5/บริการเปลี่ยนเปGนเงินสดได;ในระยะเวลาอันสั้น 3 1 
3. ไม(จํากัดวงเงินหรือจํานวนครั้งในการใช;บริการ 3 1 

ช�วงคะแนนการประเมินความเสีย่ง 

 

 

 

 

ช�วงคะแนน ผลการประเมินความเสี่ยง 

1 – 3 คะแนน ความเสีย่งต่ํา 

4 – 5 คะแนน ความเสีย่งปานกลาง 

7 – 9 คะแนน ความเสีย่งสูง 
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3.2 ช�องทางบริการ  
ช(องทางการให;บริการ หมายถึง วิธีการหรือช(องทาง ท่ีสหกรณ5 จะนําผลิตภัณฑ5หรอืบริการไปสู(สมาชิกของสหกรณ5 

(ลูกค;า) และผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) ซ่ึงช(องทางบริการ 
หลักเกณฑ5ในการพิจารณาความเสี่ยงช(องทางการให;บริการ 
- ช(องทางการให;บริการแบบพบหน�า คือ ช(องทางการให;บริการผ(านพนักงานของสหกรณ5 ถือว(าเปGนช(องทาง

บริการท่ีมีความเสี่ยงต่ํา 
- ช(องทางการให;บริการแบบไม�พบหน�า คือ ช(องทางการให;บริการผ(านสื่ออิเล็กทรอนิกส5 หรือการสื่อสารด;วยวิธีอ่ืนท่ี

ไม(ใช(การพบหน;า เช(น การติดต(อทําธุรกรรมผ(านโทรศัพท5 หรือผ(านแอปพลิเคชัน LINE, Facebook เปGนต;น ถือว(าเปGนช(องทาง
บริการท่ีมีความเสี่ยงสูง  
 

ตัวอย(างเช(น 

ช�องทางบริการ 
ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและวธิีการบรรเทาความเสีย่ง 

1. แบบพบหน;า 
(การสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกจิหรือ 
การทําธุรกรรมต;องติดต(อเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ5) ต่ํา 

- กําหนดให;การสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจและการทําธุรกรรม    
แบบพบหน;า และในกรณีท่ีสหกรณ5อื่นใช;ผลิตภัณฑ5หรือบริการท่ีมี    
ความเส่ียงสูง  
- การสมัครขอเปGนสมาชิกของสหกรณ5จะต;องสมัครผ(านเจ;าหน;าท่ี
ของสหกรณ5 ณ สถานประกอบการของสหกรณ5เท(าน้ัน 
- ต;องมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดทุกคร้ังก(อนท่ีจะรับ
ทําธุรกรรม 

2. แบบไม(พบหน;า 
(ทําธุรกรรมโดยติดต(อเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5 
ผ(านช(องทางบริการ เช(น E-mail/LINE/ 
Facebook เปGนต;น) 

สูง 

- กําหนดให;การทําธุรกรรมแบบไม(พบหน;า ทําได;เฉพาะผลิตภัณฑ5
หรือบริการท่ีมีความเส่ียงตํ่า 
- การทําธุรกรรมแบบไม(พบหน;า สมาชิกต;องเคยแสดงตนกับ
เจ; าหน; า ท่ีของสหกรณ5 แบบพบหน; า ณ  สถานประกอบการ 
มาก(อนแล;ว 
- จํากัดวงเงินในการทําธุรกรรมผ(านช(องทางบริการแบบไม(พบหน;า  
ไม(เกิน .................. บาท ต(อคร้ัง และไม(เกิน ................ บาท ต(อเดือน เปGนต;น 
- ต;องมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดทุกคร้ังก(อนท่ีจะรับ
ทําธุรกรรม 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ช(องทางบริการของสหกรณ5 ทําให;ทราบว(า สหกรณ5 มีช(องทางบริการใดบ;างท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแต(ละช(องทางบริการดังกล(าว 

 

4. กําหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ-/บริการ 
หลังจากท่ีสหกรณ5 ได;ประเมินความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ 

การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง สําหรับผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการของสหกรณ5 พบว(า สหกรณ5  

มีผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการใดบ;าง ท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ํา เพ่ือกําหนดมาตรการ

และวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงของแต(ละผลิตภัณฑ5 บริการ และช(องทางบริการดังกล(าว 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรายงานการทําธุรกรรม 

สหกรณ5 มีหน;าท่ีต;องรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย
ว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

1. การรายงานการทําธุรกรรม 
“ธุรกรรมท่ีใช�เงินสด” หมายความว(า ธุรกรรมท่ีสมาชิกถือเงินสดมาทําธุรกรรม ดําเนินการต(อสหกรณ5 หรือธุรกรรม 

ท่ีลูกค;าได;รับเงินสดจากสหกรณ5อันเปGนผลจากการดําเนินกิจกรรมท่ีเกิดมูลค(าต(าง ๆ อาทิ การนําเงินสดมาซ้ือหุ;นสหกรณ5  
การรับเงินสดอันเปGนเงินปdนผลจากการถือหุ;น การรับเงินกู;ยืมจากสหกรณ5 เปGนต;น 

“ธุรกรรมท่ีเกี่ยวทรัพย-สิน” หมายถึง ธุรกรรมท่ีลูกค;าดําเนินการกับสหกรณ5 โดยมีการนําอสังหาริมทรัพย5หรือ
สังหาริมทรัพย5ท่ีมีราคาประเมิน เปGนวัตถุสําคัญในการทําธุรกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงหากปราศจากทรัพย5สินดังกล(าว ธุรกรรมท่ีลูกค;า
ประสงค5จะดําเนินการกับสหกรณ5 ย(อมไม(อาจเกิดข้ึนได; 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว(า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได;ว(ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให;ต;องตกอยู(
ภายใต;บังคับแห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 หรือเปGนธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข;องกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย ท้ังน้ีไม(ว(าจะเปGนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 
และให;หมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมด;วย 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย 
ว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข;อง เช(น ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับการค;ามนุษย5 ความผิดเก่ียวกับการฉ;อโกง
ประชาชน ความผิดเก่ียวกับตําแหน(งหน;าท่ีราชการ เปGนต;น 

2. หลักเกณฑ-ในการรายงานการทําธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธีการส�งการรายงานการทําธุรกรรม) ดังนี้ 

ธุรกรรมท่ีต�องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในส�งแบบรายงาน 
การทําธุรกรรม 

วิธีการส�งแบบรายงาน 
ผู�กรอกแบบรายงาน/

ผู�ส�งรายงาน 
1. ธุรกรรมท่ีใช�เงินสด 

( ธุ ร ก ร ร ม ท่ี ใ ช; เ งิ น ส ด 
ต้ังแต(สองล;านบาทขึ้นไป 

แบบ 
ปปง. 1- 01 

 

- ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว(างวันท่ี 1-15 
จัดส(งภายใน 7 วัน นับแต(วันถัดจาก
วันท่ี 15 ของเดือนน้ัน 

- ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว(างวันท่ี 16 - ส้ินเดือน 
จัดส(งภายใน 7 วัน นับแต(วันถัดจากวัน
ส้ินเดือน 

สหกรณ5 สามารถส(งรายงาน
ธุรกรรมทุกประเภทได;  
โดยใช;วิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  

1) ยื่ นรายงานธุรกรรมต(อ
เจ;าหน;าท่ี ณ สํานักงาน ปปง. 
โดยมีหลักฐานการส(งท่ีชัดเจน  

2 ) ส( ง ท า ง ไ ป ร ษ ณี ย5
ล งท ะ เบี ยน ตอบ รับ โด ย มี
หลักฐานการส(งท่ีชัดเจน  

3 ) ส( ง เ ปG น ข; อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส5 ตามกฎหมาย 
ว( า ด; ว ย ธุ ร ก ร ร ม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส5 ซ่ึงมีลายมือช่ือ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส5 กํ า กั บ          
(ผ(านระบบ AERS)  

1) ผู�กรอกแบบรายงาน 
เจ;าหน;าท่ีของสหกรณ5

เปGนผู; บันทึกข;อเท็จจริง     
ในแบบรายงาน โดยให; 
ผู; บั น ทึ ก ข; อ เท็ จ จ ริ ง 
ลงลายมือช่ือ และเขียน
ช่ือและนามสกุลด;วย
ลายมือบรรจงกํากับไว; 
พร;อมกับระบุวัน เดือน ปc 
ท่ี บั น ทึ ก ข; อ เท็ จ จ ริ ง 
ไว;ด;านบนขวาของช(อง 
แบบฟอร5ม  

2) ผู�ส�งรายงาน 
ส ห ก ร ณ5 ท่ี รั บ ทํ า

ธุรกรรม 

2. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย-สิน 
ทรัพย5สินท่ีมีราคาประเมิน/
ราคาขายต้ังแต(ห;าล;านบาท
ขึ้นไป  

(ราคาป ระ เมิ น ท่ี สู ง ท่ี สุ ด   
โด ย พิ จ า รณ าจ าก ร าค า
ประเมินของสํานักงานท่ีดิน
หรือของสหกรณ5 หรือราคา
ซ้ือขาย อย(างใดอย(างหน่ึง) 

หมายเหตุ: เฉพาะอสังหา- 
ริมทรัพย5และสังหาริมทรัพย5 
ท่ีไม(ได;รับยกเว;นตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 16 (พ.ศ. 2562) 

แบบ 
ปปง. 1- 02 

 

- ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว(างวันท่ี 1-15 
จัดส(งภายใน 7 วัน นับแต(วันถัดจาก
วันท่ี 15 ของเดือนน้ัน 

- ธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นระหว(างวันท่ี 16 - ส้ินเดือน 
จัดส(งภายใน 7 วัน นับแต(วันถัดจาก 
วันส้ินเดือน 
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ข�อควรระวังและข�อห�าม 
1) เจ�าหน�าท่ีของสหกรณ-ผู�รับผิดชอบ ต�องเปFนผู�บันทึกข�อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรมด�วย

ตนเอง ห�ามให;สมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) เปGนผู;บันทึก
ข;อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทําธุรกรรม 

2) ห�ามเจ;าหน;าท่ีของสหกรณ5เปzดเผยข;อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ อันอาจมีผลทําให;สมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5
กรณีสมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) ทราบว(า ตนเองถูกรายงานการทําธุรกรรมต(อสํานักงาน ปปง. 
 

3. การบริหารความเสี่ยงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

สหกรณ5ดําเนินการตรวจสอบธุรกรรมท้ังหมดของสมาชิก (ลูกค;า) หรือผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรม (ผู;ท่ี
ทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) แต(ละราย เพ่ือพิจารณาว(า ในการทําธุรกรรมแต(ละครั้ง หรือแต(ละกลุ(มธุรกรรมของลูกค;าหรือ 
ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเข;าข(ายเปGนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึงต;องรายงานต(อสํานักงาน ปปง. หรือไม( 
โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส(งรายงานต(อสํานักงาน ปปง. ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทําธุรกรรมท่ีผิดปกติของสมาชิก (ลูกค;า) หรือ ผู;รับผลประโยชน5กรณี
สมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) รายหน่ึงรายใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ดําเนินการตรวจสอบข;อมูลเบ้ืองต;นท่ีเก่ียวข;องกับทรัพย5สินของลูกค;าหรือผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGน 
ครั้งคราว ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ (รายได;และอาชีพ) หรือข;อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมครั้งอ่ืน ๆ ของลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGน
ครั้งคราว ท่ีอาจเก่ียวข;องกับธุรกรรมท่ีพบว(าผิดปกติ (ในกรณีท่ีตรวจสอบได;) เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคล;องในการทําธุรกรรม
และวัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรมกับข;อมูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 

ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห5 จากข้ันตอนท่ี 2 ให;แก(ผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารท่ี
มีอํานาจในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยของลูกค;า 

ข้ันตอนท่ี 4 กรณีท่ีผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นว(าควรรายงานต(อสํานักงาน ปปง. 
ผู;บริหารหรือคณะกรรมการบริหารท่ีมีอํานาจดังกล(าว ลงนามอนุมัติเพ่ือส(งรายงานธุรกรรมของลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 
เปGนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต(อสํานักงาน ปปง. 

 

ธุรกรรมท่ีต�องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในส�งแบบรายงาน 

การทําธุรกรรม 
วิธีการส�งแบบรายงาน 

ผู�กรอกแบบรายงาน/
ผู�ส�งรายงาน 

3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
รายงานเม่ือพบเหตุอันควร

สงสัยตามคํานิยามของธุรกรรมท่ี
มี เห ตุ อั น ค วรส ง สั ย ไม( ว( า 
ทําธุรกรรมท่ีมีมูลค(าเท( าไร 
ก็ตาม ให;พนักงานแจ;งผู;บริหาร
ทราบทันที โดยให; ผู;บริหาร
พิจารณาอย(างถี่ถ;วนก(อนส(ง
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัยต(อสํานักงาน ปปง. 

แบบ 
ปปง. 1- 03 

 

-  รายงานภายใน 7 วันนับแต(วันท่ีพบ
เหตุอันควรสงสัย 

-  รายงานโดยไม(ชักช;าสําหรับธุรกรรม    
ท่ี มี เห ตุ อั น ค วรส ง สั ย ท่ี ต รวจพ บ            
ในภายหลัง 

หมายเหตุ: “วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” 
หมายถึง วันท่ีสหกรณ5ทราบถึงธุรกรรมท่ีมี
เหตุ อั นควรสงสั ย ดั งน้ั น การเริ่ มนั บ
ระยะเวลา 7 วัน ให; เริ่มนับต้ั งแต( วัน ท่ี
ผู;บริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม ท่ีมี
เหตุอันควรสงสัย ซ่ึงก็คือวันท่ีผู;บริหาร
ระดับสูงได;ตรวจสอบวินิจฉัยและอนุมัติ
การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
ไปยังสํานักงาน ปปง. 
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3.2 การพิจารณาธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยในเบ้ืองต�น 

กรณีท่ีสหกรณ5พิจารณาอนุมัติสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจกับสมาชิก (ลูกค;า) หรือรับทําธุรกรรมกับ (ลูกค;า) หรือ 
ผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิกถึงแก(กรรรม (ผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว) หากสหกรณ5พบเหตุดังต(อไปน้ี สหกรณ5จําเปGนจะต;อง
ดําเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเบ้ืองต;น เมื่อลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว แจ;งความประสงค5ขอสร;างความสัมพันธ5
ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมหรือได;ทําธุรกรรมท่ีมีลักษณะดังต(อไปน้ี 

- ธุรกรรมท่ีมี เหตุ อันควรเช่ือได;ว(ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให;ต;องตกอยู(ภายใต;บังคับแห(งกฎหมายว(าด;วย 
การปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช(น กรณีท่ีเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5ใช;ดุลยพินิจพิจารณาได;ว(า ลูกค;าหรือผู; ท่ีทําธุรกรรม 
เปGนครั้งคราวเจตนาแจ;งความประสงค5ขอทําธุรกรรมในวงเงินท่ีใกล;เคียงกับวงเงินท่ีกฎหมายกําหนดให;ต;องรายงานการทํา
ธุรกรรมต(อสํานักงาน ปปง. เพ่ือหลีกเลี่ยงมิให;สหกรณ5ต;องรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอ;างเปGนผู;อ่ืนเพ่ือมาทําธุรกรรม
กับสหกรณ5 เปGนต;น  

- ธุรกรรมท่ีเก่ียวข;องกับการกระทําความผิดมูลฐาน เช(น กรณี ท่ีลูกค;าหรือผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 
แจ;งความประสงค5ขอทําธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข;องกับบุคคลอ่ืนท่ีอยู(ในรายช่ือผู;กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
หรือลูกค;าเปGนบุคคลท่ีอยู(ในฐานรายช่ือผู;ท่ีกระทําความผิดหรือมีประวัติกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือ
ลูกค;าท่ีมีคําสั่งยึดอายัดทรัพย5สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดจากหน(วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน;าท่ีในการดําเนินคดี 
ท่ีเก่ียวข;องกับความผิดมูลฐาน  

- ธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข;องกับการกระทําความผิดมูลฐาน เช(น ธุรกรรมท่ีสหกรณ5ใช;ดุลยพินิจแล;วเห็นว(าเปGน
ธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข;องกับความผิดมูลฐาน  

- ตรวจสอบพบว(าลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวท่ีมาขอสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือขอทําธุรกรรมกับ
สหกรณ5 มีรายช่ือตรงกับข;อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุน 
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

- จํานวนเงินท่ีลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว มาทําธุรกรรมกับสหกรณ5 ไม(สอดคล;องหรือไม(เหมาะสมกับ
วัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรม ข;อมูลการแสดงตน และข;อมูลการระบุตัวตน ตามท่ีลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวได;แจ;ง
ข;อมูลต(อสหกรณ5 
 
หมายเหตุ: ธุรกรรมท่ีได;รับยกเว;นไม(ต;องรายงาน ไม(รวมถึง ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ดังน้ัน สหกรณ5ยังคงมีหน;าท่ีรายงาน 
“ธุรกรรมท่ีได;รับยกเว;นไม(ต;องรายงาน” หากพบว(า ธุรกรรมดังกล(าวเปGน “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร 

1. ประเภทของข�อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน และระยะเวลาท่ีต�องเก็บรักษา 
สหกรณ5ต;องดําเนินการจัดเก็บเอกสารข;อมูลและเอกสารของลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว เก่ียวกับการแสดงตน 

การทําธุรกรรม และการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;า รวมถึงรายงานการทําธุรกรรม เพ่ือให;เปGนไปตามมาตรา 22 
และมาตรา 22/1 แห(งพระราชบัญญัติปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

(1) เอกสารเก่ียวกับการแสดงตนต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 5 ปc นับแต(วันท่ีมีการปzดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ5กับลูกค;า 
(สมาชิกของสหกรณ5) หรือนับแต(วันท่ีได;มีการทําธุรกรรมสําหรับกรณีผู; ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว (ผู;รับผลประโยชน5กรณีสมาชิก 
ถึงแก(กรรรม) 

(2) เอกสารเก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข;อเท็จจรงิต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 5 ปc นับแต(ได;มีการทําธุรกรรม
หรือบันทึกข;อเท็จจริงน้ัน 

(3) เอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;า ต;องเก็บรักษาเอกสารเปGนเวลา 10 ปc นับแต(วันท่ีมี
การปzดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ5กับลูกค;า หรือนับแต(วันท่ีได;มีการทําธุรกรรมสําหรับกรณีผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว (ผู;รับผลประโยชน5กรณี
สมาชิกถึงแก(กรรรม) อย(างน;อยดังต(อไปน้ี  

(3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

(3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง  

(3.3) หลักเกณฑ5ภายในองค5กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(
การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงท่ีอาจเกิดข้ึนก(อนการนําเสนอผลิตภัณฑ5ใหม( บริการใหม( หรือ
การใช;เทคโนโลยีใหม( 

(3.4) การทําธุรกรรมของลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมท่ีลูกค;าและผู;ท่ีทํา
ธุรกรรมเปGนครั้งคราว ได;ทําข้ึนเพ่ือบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมท่ีสงสัยว(าอาจเก่ียวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

(3.5) การปรับปรุงข;อมูลต(าง ๆ ของลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ท่ีใช;ในการแสดงตน การระบุตัวตนและ
ข;อมูลท่ีนํามาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงด;านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายให;เปGนปdจจุบัน  

(3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 
(3.7) การดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ได;แก(  

(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน5ทราบตัวตนของลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว บุคคลท่ีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย และผู;ได;รับผลประโยชน5ท่ีแท;จริง  

(ข) การตรวจสอบข;อมูลของลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายและผู;
ได;รับ ผลประโยชน5ท่ีแท;จริงของลูกค;ากับข;อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;าย  

(ค) วัตถุประสงค5ตามเจตจํานงในการสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจ  
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ในการทําธุรกรรม

ตลอดระยะเวลาการสร;างความสัมพันธ5ของลูกค;า และผลการตรวจสอบข;อเท็จจริงเก่ียวกับการทeธุรกรรมเพ่ือพิจารณาถึงความ
สอดคล;องกับวัตถุประสงค5ในการทําธุรกรรมของผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว 
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(3.8) การตรวจสอบการมอบอํานาจสร;างความสัมพันธ5ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนามของลูกค;า 
(3.9) ผลการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;าของลูกค;าปdจจุบัน  
(3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
(3.11) การดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว  
(3.12) รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;าอ่ืนตามท่ีเลขาธิการ ปปง. ประกาศกําหนด 

เว�นแต� จะได;รับแจ;งเปGนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ให;ปฏิบัติเปGนอย(างอ่ืน 

2. วิธีการเก็บรักษาข�อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน  

วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน การทําธุรกรรมและบันทึกข;อเท็จจริง และการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;า สหกรณ5จัดเก็บไว;เปGนเอกสารหรือข;อมูลอิเล็กทรอนิกส5 โดยเก็บรักษาไว;อย(างถูกต;องครบถ;วน ตามวิธีการท่ี
ปลอดภัย น(าเช่ือถือ รักษาให;อยู(ในสภาพท่ีพร;อมใช;ในการตรวจสอบและเพ่ือเปGนหลักฐานอ;างอิงตามกฎหมาย รวมท้ังสามารถเรียกดู
หรือส(งมอบรายละเอียดดังกล(าวได;ตามท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนด  
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การตรวจสอบภายใน 

สหกรณ5มีหน;าท่ีตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทําลายล;างสูง โดยกําหนดให;มีกลไกในการตรวจสอบภายในท่ีเปGนอิสระเพ่ือตรวจสอบภายในดังกล(าว และกําหนดผู;ท่ีทําหน;าท่ี
ตรวจสอบภายในท่ีเปGนอิสระข้ึนตรงต(อผู;บริหารสูงสุดของสหกรณ5 โดยกําหนดให; นาย/นาง/นางสาว........................................... 
ตําแหน(ง กรรมการบริหารสหกรณ5 หรือ ผู;ตรวจสอบกิจการ ทําหน;าท่ีในการตรวจสอบภายในดังกล(าว (หรือกรณีท่ีสหกรณ5มีส(วนงาน
ตรวจสอบภายในอยู(แล;ว ก็ให;กําหนดหน;าท่ีของส(วนตรวจสอบภายในเพ่ิมเติม โดยให;มีการตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงด;วย) 

การตรวจสอบภายในระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 
ทําลายล;างสูงน้ัน กําหนดให;ดําเนินการตรวจสอบอย(างน;อยปcละ 1 ครั้ง โดยมีหัวข;อในการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

1) การกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู(มือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติต(าง ๆ สอดคล;องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ5
ของทางการท่ีมีผลบังคับใช;ในปdจจุบัน 

2) การจัดให;ลูกค;าและผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวแสดงตน โดยแสดงข;อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ครบถ;วนตามท่ีกําหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสหกรณ5 โดยดําเนินการสุ(มตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอย(างน;อย ร;อย
ละ 10 ของลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราว ท่ีต;องจัดให;แสดงตนในตลอดท้ังปcน้ัน (เช(น สหกรณ5 มีลูกค;าท้ังปc 100 ราย ให;สุ(ม
ตรวจอย(างน;อย 10 ราย ท้ังน้ี สหกรณ5 จะกระจายการสุ(มตรวจให;ครอบคลุมทุกเดือนให;ได;มากท่ีสุด) 

3) การตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค;า และการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงสําหรับผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGน
ครั้งคราวให;สอดคล;องกับท่ีกําหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ5 โดยดําเนินการสุ(มตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอย(าง
น;อย ร;อยละ 10 ของลูกค;าหรือผู;ท่ีทําธุรกรรมเปGนครั้งคราวท่ีต;องดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข;อเท็จจริงในตลอดท้ังปcน้ัน (เช(น มี
ลูกค;าท้ังปc 100 ราย ให;สุ(มตรวจอย(างน;อย 10 ราย ท้ังน้ี จะกระจายการสุ(มตรวจให;ครอบคลุมทุกเดือนให;ได;มากท่ีสุด) 

4) การรายงานการทําธุรกรรมทุกประเภทท่ีสหกรณ5 ส(งไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือตรวจสอบการรายงานว(า สหกรณ5 รายงาน
การทําธุรกรรมถูกต;องตามหลักเกณฑ5ท่ีกฎหมายกําหนดหรือไม( และกรอกข;อมูลในการแบบรายงานการทําธุรกรรมครบถ;วน
หรือไม( โดยสุ(มตรวจอย(างน;อยร;อยละ 10 ของรายงานการทําธุรกรรมแต(ละประเภท (รายงานการทําธุรกรรมท่ีใช;เงินสด รายงานการ
ทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย5สิน และรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย) ท่ีเกิดข้ึนในปcน้ัน 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

สหกรณ5 กําหนดให;พนักงานในระดับบริหารทําหน;าท่ีในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ5และเจ;าหน;าท่ีของ
สหกรณ5ให;สอดคล;องและเปGนไปตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว(าด;วยการสนับสนุนทาง
การเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล; างสู ง โดยกําหนดให;  ผู; จัดการสหกรณ5  
ทําหน;าท่ีดังกล(าว รวมถึงเปGนตัวแทนของสหกรณ5ในการติดต(อประสานงานกับสํานักงาน ปปง. กรณีท่ีมีความจําเปGนต;องติดต(อ
กับสํานักงานปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือสอบถาม ขอคําแนะนํา ช้ีแจง หรือประสานงานในเรื่องอ่ืน ๆ 
 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การจัดจ�างและการฝLกอบรม 

1. การจัดจ�างบุคลากร 
สหกรณ5กําหนดกระบวนการในการจัดจ;างบุคลากรท่ีมีความรู;เก่ียวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง และต;องไม(
เปGนบุคคลท่ีเก่ียวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 
โดยต;องตรวจสอบรายช่ือผู;ท่ีสมัครเปGนเจ;าหน;าท่ีสหกรณ5กับข;อมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามกฎหมายว(าด;วยการปYองกัน 
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก( การก( อการร; ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมี อานุภาพทําลายล; างสู ง 
ก(อนรับเข;าทํางาน เพ่ือให;มั่นใจว(าเจ;าหน;าท่ีของสหกรณ5ทุกคนไม(มีความเก่ียวข;องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

2. การฝLกอบรมบุคลากร 
2.1 สหกรณ5จัดให;เจ;าหน;าท่ีของสหกรณ5ท่ีปฏิบัติงานด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปYองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงเข;ารับการฝ�กอบรม
เก่ียวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและ
การแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงอย(างอย(างต(อเน่ืองตามท่ีกฎหมายกําหนด  

2.2 สหกรณ5ต;องจัดให;เจ;าหน;าท่ีของสหกรณ5ท่ีปฏิบัติงานด;านการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปYองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงเข;ารับการฝ�กอบรมเพ่ือ
ทบทวนความรู;ทุก ๆ 2 ปc 

2.3 สหกรณ5 จัดให;มีการจัดเก็บหลักฐานการฝ�กอบรม ได;แก( ทะเบียนรายช่ือพนักงานผู;ได;รับการฝ�กอบรม วัน เวลา 
และสถานท่ีอบรม พร;อมลายมือช่ือรับรองของวิทยากรหรือเจ;าของหลักสูตรฝ�กอบรม รวมท้ังหลักฐานท่ีแสดงว(าเจ;าหน;าท่ีดังกล(าว
ได;เข;ารับการฝ�กอบรมทบทวนความรู; ท้ังน้ีหลักฐานดังกล(าวจะต;องเก็บไว;ในสถานท่ีประกอบการเพ่ือสามารถตรวจสอบได; 

2.4 สหกรณ5 จัดให;พนักงานท่ีได;รับการฝ�กอบรมเก่ียวกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูงจากสํานักงาน ปปง. 
หรือกรมส(งเสริมสหกรณ5 หรือหน(วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข;อง ดําเนินการถ(ายทอดหรือเผยแพร(ให;ความรู;ท่ีได;รับจากการฝ�กอบรมให;แก(
เจ;าหน;าท่ีสหกรณ5ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข;องเพ่ือเสริมสร;างความรู; ความเข;าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทาง
การปฏิบัติงานในส(วนท่ีเก่ียวข;องกับการปYองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปYองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก(การก(อการร;ายและการแพร(ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล;างสูง 

 

 


