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แนวทางปฏบิัติ 
ด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง  
 

ค าจ ากดัความ 
    การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of 
Weapon of Mass Destruction Financing: AML/CTPF) 

    การฟอกเงนิและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลาย  ล้างสูง 
(Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF) 
              “การฟอกเงิน” หมายความว่า การน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด หรือไดม้าโดยไม่ชอบดว้ย
กฎหมายมาเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าอย ่างถูกตอ้ง 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจดัหา รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงิน
หรือทรัพยสิ์นหรือด าเนินการดว้ยประการใด  ๆเพ่ือการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แลว้วา่ผูรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์น
หรือจากการด าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์น หรือการด าเนินการนั้นถูกน าไปใชเ้พ่ือ
สนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความวา่ ผูใ้ดจดัหา รวบรวม หรือ
ด าเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือด าเนินการดว้ยประการใด  ๆเพ่ือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง หรือโดย
รู้อยู่แลว้ว่าผูไ้ดรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการด าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือโดยเจตนาใหเ้งิน
หรือทรัพยสิ์นหรือการด าเนินการนั้นถูกน าไปใชเ้พ่ือสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือของบุคคล 
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใด ๆ กบัผูอ่ื้นทางการเงิน 
ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น และใหร้วมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และรวมถึงการท าธุรกรรมท่ีต่อเน่ืองจาก
การสร้างความสัมพนัธ์และธุรกรรมท่ีกระท าในคร้ังหน่ึงคร้ังใดของลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ ซ่ึงส าหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหน่ึงกับสหกรณ์อีกฝ่ายหน่ึง โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ อย่างต่อเน่ืองหรือในช่วงระยะเวลาท่ี
ตกลงกนั  

“ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหน่ึงกับสหกรณ์อีกฝ่ายหน่ึง โดยมี
วตัถุประสงค์เพ่ือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายคร้ังโดยไม่ไดมุ่้งหมายท่ีจะ
สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 

“ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทาง
กฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสหกรณ์ ซ่ึงส าหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น 
สหกรณ์อ่ืน เป็นตน้  

 “ลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีมี
การท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ ไดแ้ก่ ผูรั้บผลประโยชน์กรณี



4 
 

สมาชิกถึงแก่กรรม หรือผูท่ี้มาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉันทะหรือมอบอ านาจอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เป็นตน้ 

 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ากระท าข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้ตอ้ง
ตกอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจ
เก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังและให้หมายความ
รวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดว้ย 

“บุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงตกลงกนัทางกฎหมาย
ใหเ้ป็นผูค้รอบครอง ใช ้จ าหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ  เพ่ือประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อีกฝ่ายหน่ึง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงหรือมีอ านาจควบคุม
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสหกรณ์ หรือบุคคลท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคุมนิติบุคคล
หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้ และการด าเนินการเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลการแสดงตน ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้
สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้า” หมายความว่า กระบวนการท่ีก าหนดข้ึน เม่ือเร่ิมมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบัลูกคา้หรือมีการท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีท าธุกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีการท าธุรกรรมถึงเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
โดยการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตน ระบุผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและติดตามความเคล่ือนไหวทางการเงินจากการ
ท าธุรกรรมของลูกคา้ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนัมิใหส้หกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางใน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลาย ลา้งสูง 

“บุคคลที่ถูกก าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือซ่ึงมีมติของหรือ
ประกาศภายใตค้ณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติก าหนดใหเ้ป็นผูท่ี้มีการกระท าอนัเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงและส านกังาน ปปง. ไดป้ระกาศรายช่ือนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องคก์รตามรายช่ือท่ีศาลไดพิ้จารณาและมีค าสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก าหนดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง พ.ศ. 2559 
                “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารงต าแหน่งดงักล่าว ในหรือ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรัฐ ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผูมี้บทบาทส าคญัในพรรคการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัหรือเคยด ารง
ต าแหน่งดงักล่าวในองคก์ารระหวา่งประเทศ และผูท่ี้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าระดบัดงักล่าว ทั้งน้ี ตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                  “ความเส่ียง” หมายความวา่ ความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
                 “แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ” หมายความวา่ แหล่งขอ้มูลท่ีมีการใหข้อ้มูลหรือจดัท าขอ้มูลอยา่งมีเหตุผล มี
หลกัเกณฑ ์หรือมีการอา้งอิง เพ่ือใหป้ระชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบขอ้มูลต่าง ๆ ได ้เช่น แหล่งขอ้มูล
ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีตดัสินใจเก่ียวกบัการเกบ็รวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูล รวมตลอดถึง
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กร  
 

1. การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร 
 1.1  สหกรณ์จะด าเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองคก์ร อย่างสม ่าเสมอปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใหท้ราบ
ว่า สหกรณ์มีความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กรอยู่ในส่วนใดบา้ง โดยในการประเมินและบริหารความเส่ียงดงักล่าว สหกรณ์ได้
ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมในการประเมินความเส่ียงภายในองคก์รของสหกรณ์ โดยพิจารณาตามหลกัการและปัจจยั ดงัน้ี 

     1) ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ ใหพิ้จารณาจากผลการประเมินความเส่ียงของลูกคา้ทั้งหมดภายในองคก์ร  
ตามปัจจยัความเส่ียงท่ีก าหนดในประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยั
ความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง
สูง โดยพิจารณาวา่ลูกคา้ทั้งหมดของสหกรณ์ มีความเส่ียงฯ ในภาพรวมอยา่งไร  

     2) ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ ใหพิ้จารณาจากสถานท่ีตั้ง สาขา พ้ืนท่ีใหบ้ริการหรือแหล่งท่ีมา
ของรายไดข้ององคก์ร ซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงสูงตามประกาศ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และประกาศส านกังานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินเร่ือง พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง ท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้อาจส่งผลใหส้หกรณ์มีความเส่ียงสูงข้ึน หรือไม่ 

     3) ปัจจยัความความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์
ตามปัจจยัความเส่ียงท่ีก าหนดในประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยั
ความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง
สูง โดยพิจารณาวา่ ผลิตภณัฑห์รือบริการ ลกัษณะการท าธุรกรรมหรือช่องทางการใหบ้ริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั มีความเส่ียง
ฯ ในภาพรวมอยา่งไร   

     4) สหกรณ์ถือเอาผลการระบุและประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑ์และบริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเส่ียงภายใน
องคก์รดว้ย 

     5) สหกรณ์จะน าผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ (NRA) 
ท่ีส านกังาน ปปง. จดัท าข้ึนมาพิจารณาประกอบดว้ย  
 1.2 สหกรณ์จะน าผลการประเมินตามขอ้ 1.1 มาพิจารณาก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงให้
เหมาะสมกบัผลการประเมินความเส่ียงดงักล่าว และด าเนินการจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูงภายในองคก์ร เสนอคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงเพ่ือทราบ 
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 1.3 สหกรณ์จะปรับปรุงผลการประเมินความเส่ียงฯ ใหเ้ป็นปัจจุบนั ก่อนการจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียง
ประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองคก์รในแต่ละปี  

ดงัน้ัน สหกรณ์จะด าเนินการประเมนิ บริหาร และบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงนิ หรือการสนับสนุนทาง
การเงนิแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร ดงันี ้ 

1. ปัจจยัความเส่ียงเกีย่วกบัลูกค้า (ลูกค้าที่สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกจิและลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) 
                        หลกัเกณฑ์การพจิารณา 
                        1) หากสหกรณ์ มีลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีระดบัความเส่ียง
ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (ML/TPF) อยู่ใน
ระดบัความเส่ียงต า่ มีจ านวนทั้งหมดมากกวา่ร้อยละ 80 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมดของสหกรณ์ ใหพิ้จารณาวา่ปัจจยัความเส่ียง
เก่ียวกบัลูกคา้ของสหกรณ์ มคีวามเส่ียงต า่ 
                          ตวัอย่างเช่น  
                          (1) ตวัอยา่งกรณีท่ีผลการประเมินความเส่ียงดา้น (ML/TPF) เก่ียวกบัลูกคา้ มีความเส่ียงต ่า 

ประเภท 

ระดบัความเส่ียงด้าน ML/TPF สรุปผล 
ความเส่ียง 

จ านวนทั้งหมด (คน) 
(ร้อยละ) 

สูง ปานกลาง ต า่ 
 

1. ลูกคา้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ (เช่น สมาชิก, สหกรณ์อ่ืน) 

100 
(100 %) 

5 
(5%) 

10 
(10%) 

85 
(85%) 

ต ่า 

2. ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
(เช่น ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิก 
ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท่ี้มาท า
ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การ
มอบฉนัทะหรือมอบอ านาจ) 

50 
(100 %) 

- - 
50 

(100%) 
ต ่า 

รวมทั้งส้ิน 
150 

(100 %) 
5 

(3.33%) 
10 

(6.67%) 
135 

(90%) 
ต า่ 

2) หากสหกรณ์ มีลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีระดบัความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (ML/TPF) 
อยู่ในระดับความเส่ียงสูง มีจ านวนทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมดของสหกรณ์ ใหพิ้จารณาว่าปัจจยั
ความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ของสหกรณ์ มคีวามเส่ียงสูง 
                             ตวัอย่างเช่น 
                             (1) ตวัอยา่งกรณีท่ีผลการประเมินความเส่ียงดา้น (ML/TPF) เก่ียวกบัลูกคา้ มีความเส่ียงสูง 
 

ประเภท 
ระดบัความเส่ียงด้าน ML/TPF 

สรุปผล 
ความเส่ียง 

จ านวนทั้งหมด (คน) 
(ร้อยละ) 

สูง ปานกลาง ต า่ 

1. ลูกคา้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ (สมาชิก, สหกรณ์อ่ืน) 

100 
(100%) 

30 
(30%) 

5 
(5%) 

65 
(65%) 

สูง 

2. ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
(ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิก 

50 
(100%) 

15 
(30%) 

5 
(10%) 

30 
(60%) 

สูง 
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ของสหกรณ์ถึงแก่กรรม, ผูท่ี้มาท า
ธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้
การมอบฉนัทะหรือมอบอ านาจ) 

รวมทั้งส้ิน 
150 

(100%) 
45 

(30%) 
10 

(6.67%) 
95 

(63.33%) 
สูง 

 

หมายเหตุ  ผลการประเมินความเส่ียงของลูกคา้สหกรณ์แต่ละราย พิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงท่ีก าหนดในประกาศส านกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ซ่ึงรายละเอียดปรากฏในแนวทางปฏิบติัในเร่ือง การบริหารและ
บรรเทาความเส่ียงของลูกคา้ 

2. ปัจจยัความเส่ียงเกีย่วกบัพ้ืนที่หรือประเทศ  
                       หลกัเกณฑ์การพจิารณา  

หากสหกรณ์ มีสถานท่ีตั้ง สาขา พ้ืนท่ีใหบ้ริการ หรือแหล่งท่ีมาของรายไดข้องสหกรณ์ อยูใ่นพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร์
ขอ้ใดขอ้หน่ึงท่ีอาจท าใหเ้กิดความเส่ียงสูง โดยพ้ืนท่ีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือว่ามคีวามเส่ียงสูง 
                   - พ้ืนท่ีหรือเขตทอ้งท่ีท่ีอยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อนัเก่ียวเน่ืองกบัปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
                      หมายเหตุ พืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน อันเก่ียวเน่ืองกับปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงด้านการฟอก
เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย ณ วันท่ี 17 มีนาคม 2564 พื้นท่ีดังกล่าว ได้แก่ เขตท้องท่ีจังหวัด
นราธิวาส ยกเว้นอ าเภอ ศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี ยกเว้น
อ าเภอไม้แก่น และอ าเภอแม่ลาน 
                     - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง ตามประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ีหรือ
ประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้
ไดแ้ก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน  
                    - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินหรือก าหนดจากองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศ เช่น 
คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF)  ว่า เป็นพ้ืนท่ี
หรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกตใ์ช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
ต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งเพียงพอ 
                   - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามคา้ขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่าง
ประเทศ 
                   - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหว่างประเทศ หรือองคก์รระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูล 
ท่ีน่าเช่ือถือวา่ มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดบัสูงมาก 
                   -พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหว่างประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศหรือแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือวา่ เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบติัการอยู ่

ตวัอย่างเช่น 
1) กรณีท่ีผลการประเมินความเส่ียงดา้น (ML/TPF) เก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเส่ียงต ่า 
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- สหกรณ์ A มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา (ซ่ึงสถานประกอบการ
ไม่ไดต้ั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ภายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน) จึงถือวา่สหกรณ์ A มีความเส่ียงเก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเส่ียงต ่า 

2) กรณีท่ีผลการประเมินความเส่ียงดา้น (ML/TPF) เก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเส่ียงสูง 
- สหกรณ์ B มีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี อ  าเภอบนันงัสตา จงัหวดัยะลา (ซ่ึงมีสถานประกอบการ

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงตามกฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน) จึงถือวา่สหกรณ์ B มีความเส่ียงเก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเส่ียงสูง 

3. ปัจจยัความความเส่ียงเกีย่วกบัผลติภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์  
                           หลกัเกณฑ์การพจิารณา  

        3.1 ใหป้ระเมินความเส่ียงโดย พิจารณาจากลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวน 

เงินสดท่ีผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นสามารถรองรับได ้
(ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถโอนหรือเปล่ียนมือให้แก่บุคคลอ่ืนได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตาม

มูลค่า ความถ่ี ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปล่ียนมือ 
(ค) ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถใช้หรือน าไปใช้ไดใ้นต่างประเทศ ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนหาก

ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นสามารถใชข้า้มประเทศได ้
                    3.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีอาจมีความเส่ียงสูง 
              (ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าสูง 
            (ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีลกัษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินท่ีไม่จ าเป็นตอ้งระบุผูโ้อนหรือผูรั้บโอน 
              (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีการท าธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
           ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ อาจก าหนดใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ดงัต่อไปน้ี หากมูลค่าในการท าธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ 
(ค) เม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน เป็นผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า 

(ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นระยะเวลา
อนัสั้น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าต ่า 

(ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่ใช่บริการขา้มประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือเป็นผลิตภณัฑ์
หรือบริการขา้มประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีท่ีเป็นการช าระหน้ี หรือค่าสินคา้หรือบริการท่ีมีมูลค่าต ่า 

(ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินไดใ้นจ านวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่
ผูอ่ื้นไดห้รือโอนไดใ้นมูลค่าต ่า 

3.3 ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ ให้พิจารณาธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ
ของสหกรณ์ในปัจจุบนั 

         - ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาลกัษณะการท าธุรกรรมของสหกรณ์ วา่เป็นการท าธุรกรรมท่ีไม่ใชเ้งินสด 
หรือใชเ้งินสด หากมีลกัษณะใชเ้งินสด ให้ถือว่ามคีวามเส่ียงสูง 

         - ช่องทางในการใหบ้ริการ พิจารณาการใหบ้ริการเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม
แบบไม่พบหนา้ลูกคา้ (Non-face-to-face) และแบบพบหนา้ลูกคา้(face-to-face) หากมีลกัษณะไม่พบหนา้ลูกคา้ (Non-face-
to-face) ให้ถือว่ามคีวามเส่ียงสูง 
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 3.4  ในกรณีท่ีสหกรณ์มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ หรือช่องทาง
หรือกลไกใหม่ในการใหบ้ริการ  หรือน าเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีท่ีก าลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ี
จะมีข้ึนใหม่ สหกรณ์ตอ้งระบุและประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดข้ึนใหแ้ลว้เสร็จก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ และก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมโดยใหค้ านึงถึง
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี ทั้งน้ี สหกรณ์จะน าผลการระบุและประเมินความเส่ียง
ดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาประเมินความเส่ียงภายในองคก์รดว้ย 
ตวัอย่างผลการประเมนิความเส่ียงด้าน (ML/TPF) เกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ ดงัน้ี 
เกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนความเส่ียง 
ค่าคะแนนความเส่ียงในแต่ละปัจจยัจากความเส่ียงต ่าสุดไปความเส่ียงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน 

ค่าคะแนนการประเมนิความเส่ียงโดยรวม 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงสูง  10 - 12  คะแนน 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงปานกลาง   6 – 9    คะแนน 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงต ่า   3 – 5    คะแนน 

 

ผลติภณัฑ์และบริการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 

คะแนน

รวม 

ผลการ

ประเมิน

ความ

เส่ียง

เบ้ืองต้น 

ความ

สอดคล้องกบั

ลกัษณะ

ผลติภณัฑ์ 

เส่ียงสูง  

ตามกฎหมายฯ 

 

ความ

สอดคล้องกับ 

ลกัษณะ

ผลติภัณฑ์

เส่ียงต ่า 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ

ประเมิน

ความเส่ียง 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่

สามารถให้ รับ 

หรือเปลีย่นเป็น

เงนิสดได้ 

 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่

สามารถโอน

หรือเปลีย่นมือ

ให้แก่บุคคลอ่ืน

ได้ และสะสม

มูลค่าได้ 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่

สามารถใช้

หรือน าไปใช้

ได้ใน

ต่างประเทศ 

 

 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 4 4 4 12 สูง สอดคล้อง 

(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคลอ้ง สูง 

สินเช่ือ 1 1 1 3 ต ่า ไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ต ่า 

หุ้น 4 3 1 8 กลาง ไม่สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง กลาง 
 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 

(1) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ 
หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้

ไม่ใชเ้งินสดเลย ใช ้แต่จ ากดัวงเงินไม่สูง ใช ้แต่มีการก าหนด
วงเงินค่อนขา้งสูง 

ใชเ้งินสดไดโ้ดยไม่
จ ากดัวงเงิน 

(2) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถโอนหรือ
เปล่ียนมือใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้และสะสมมูลค่าได ้

ไม่ได ้ ได ้แต่ก าหนดเง่ือนไข
ยุง่ยากหรือวงเงินไม่สูง 

ได ้แต่ก าหนดเง่ือนไข
หรือวงเงินค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่ก าหนด
เง่ือนไขหรือวงเงิน 

(3) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใชห้รือ
น าไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ 

ไม่ได ้ ได ้แต่จ ากดัวงเงินไม่สูง ได ้แต่มีการก าหนด
วงเงินค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่จ ากดั
วงเงิน 
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สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ ผลิตภัณฑ์และบริการ ของสหกรณ์ ท าให้ทราบว่า สหกรณ์ มี
ผลิตภณัฑแ์ละบริการอะไรบา้งท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการ
บรรเทาความเส่ียงฯ ของแต่ละผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

  ตวัอย่างเช่น  
        ผลการประเมนิความเส่ียงด้าน (ML/TPF) เกีย่วกบัธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ ดงันี ้
       ความเส่ียงเกีย่วกบัธุรกรรม พจิารณาจากลกัษณะการท าธุรกรรม 

ธุรกรรม 
ผลการประเมิน/ 
ระดบัความเส่ียง 

1. การท าธุรกรรมท่ีไม่ใชเ้งินสด  
(การท าธุรกรรมผ่านบญัชีธนาคารและเช็คหรือแคชเชียร์เชค็ของธนาคาร)  

ต า่ 

2. การท าธุรกรรมท่ีใชเ้งินสด  สูง 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
                   ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาจากลกัษณะการท าธุรกรรมของสหกรณ์ ว่าเป็นการท าธุรกรรมท่ีไม่ใชเ้งินสด 
หรือใชเ้งินสด หากมีลกัษณะใชเ้งินสด ให้ถือว่ามคีวามเส่ียงสูง หากไม่ใชเ้งินสด ให้ถือว่ามคีวามเส่ียงต า่ 

 สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ ธุรกรรมของสหกรณ์ฯ  ท าใหท้ราบว่า  มีธุรกรรมใดบา้งท่ีมีความเส่ียง
สูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียงฯ ใหเ้หมาะสมในแต่ละธุรกรรม
ดงักล่าว 

                ความเส่ียงเกีย่วกบัช่องทางในการให้บริการ 

ช่องทางบริการ 
 

ผลการประเมิน/ 
ระดบัความเส่ียง 

1. แบบพบหนา้ 
(การสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมตอ้งติดต่อเจา้หน้าท่ีสหกรณ์  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ์) 

ต ่า 

2. แบบไม่พบหนา้ 
(ท าธุรกรรมโดยติดต่อเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผา่นช่องทางบริการ เช่น โทรศพัท,์ E-mail, LINE, 
Facebook เป็นตน้) 

สูง 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา ดงัน้ี 
- ช่องทางการใหบ้ริการแบบพบหน้า (face-to-face) คือ ช่องทางการใหบ้ริการผ่านพนกังานของสหกรณ์ ถือว่า

เป็นช่องทางบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า 
- ช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้า (Non-face-to-face) คือ ช่องทางการให้บริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือการส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่การพบหน้า เช่น การติดต่อท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท์ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น LINE, 
Facebook เป็นตน้ ถือวา่เป็นช่องทางบริการท่ีมีความเส่ียงสูง  

สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ ช่องทางในการใหบ้ริการของสหกรณ์  ท าใหท้ราบว่า สหกรณ์  มีช่องทางใน
การใหบ้ริการใดบา้งท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียงฯ 
ใหเ้หมาะสมในแต่ละช่องทางในการใหบ้ริการดงักล่าว 

4. ผลการประเมนิและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมนิความเส่ียงระดบัชาต ิ(NRA) ที่ส านักงาน ปปง. 
จดัท าขึน้ 
                       จากผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดบัชาติ ปี พ.ศ. 2559 ปรากฏผลการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินวา่ สหกรณ์มีความเส่ียงต ่า
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ท่ีจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน เน่ืองจาก สหกรณ์มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด าเนินกิจการร่วมกนัและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือและการออมทรัพยใ์นกลุ่มองคก์รหรือชุมชนเดียวกนั ประกอบกบัอยูใ่นการก ากบัดูแล
ตามกฎหมายและมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งผลการประเมินความเส่ียงดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายกไ็ม่ปรากฏขอ้มูลวา่สหกรณ์เป็นแหล่งเงินทุนหรือช่องทางท่ีมีความเส่ียงในการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย 

ดงันั้น จากรายงานผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดบัชาติ จึงพิจารณาวา่ สหกรณ์ มีความเส่ียงต ่าท่ีจะถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หมายเหตุ: หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
1) หากมีปรากฏขอ้มูลว่าภาคการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ และจุดผ่านแดน เป็นช่องทางท่ีเผชิญความเส่ียงตามรายงาน 

การประเมินความเส่ียงระดบัชาติ ใหพิ้จารณาวา่ มคีวามเส่ียงสูง 
2) หากไม่มีปรากฏขอ้มูลว่าภาคการเงิน ภาคธุรกิจต่าง ๆ และจุดผ่านแดน เป็นช่องทางท่ีเผชิญความเส่ียงตามรายงาน 

การประเมินความเส่ียงระดบัชาติ ใหพิ้จารณาวา่ มคีวามเส่ียงต า่ 

5. ผลการระบุและประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้ก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่เกีย่วข้องกบัการออกผลติภัณฑ์และบริการ 

กรณีสหกรณ์จะมีการออกออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ และสหกรณ์ไดด้ าเนินการประเมินความเส่ียงฯ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนดไวใ้นแนว
ปฏิบติัในเร่ือง การประเมินและบริหารความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการใหบ้ริการ แลว้ ใหส้หกรณ์น า
ผลการระบุและประเมินความเส่ียงฯ ดงักล่าวมาประกอบการพิจารณาประเมินความเส่ียงภายในองคก์รดว้ย 

ตัวอย่าง สรุปผลการประเมนิความเส่ียงภายในองค์กร ในภาพรวม  

ปัจจยัทีใ่ช้ในการประเมนิความเส่ียงฯ  
ผลการประเมนิ/ 
ระดบัความเส่ียง 

1. ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ สูง 
2. ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือประเทศ ต า่ 
3. ปัจจยัความความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการใหบ้ริการ ปานกลาง 
4. ผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงระดบัชาติ (NRA) ต า่ 
5. ผลการระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการออกผลิตภณัฑใ์หม่ฯ (ถา้มี) ต า่ 

สรุปผลประเมินความเส่ียงฯ ในภาพรวม ปานกลางค่อนข้างต ่า 

ทั้งน้ี ในการประเมินและบริหารความเส่ียงในแต่ละคร้ัง สหกรณ์ฯ จะใชข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั เพ่ือใหผ้ลการ
ประเมินและบริหารความเส่ียงมีความถูกตอ้งและครบถว้น ซ่ึงหลงัจากประเมินความเส่ียงและบริหารความเส่ียงแลว้ 
สหกรณ์ฯ จะก าหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายหรือการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และหากส านกังาน ปปง. ร้องขอรายงานการประเมินความเส่ียง
ภายในองคก์รของสหกรณ์ สหกรณ์ฯ จะด าเนินการจดัส่งใหส้ านกังาน ปปง. ทนัที 
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หมายเหตุ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ือง การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองคก์ร ไดแ้ก่  
1. พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 20/1  
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 ขอ้ 8 และขอ้ 9 
3. ประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร  

และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง
ภายในองคก์รของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 

4. ประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

5. ประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูงท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการออกผลิตภณัฑ์ใหม่  
การให้บริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

6. ประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้

7. ประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ีท่ีส านกังาน ปปง. พิจารณาให้มีความเส่ียงสูงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การรับลูกค้า 

1. การตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับลูกคา้ สหกรณ์จะน าขอ้มูลช่ือเต็มและเลขประจ าตวัประชาชนของผูข้อสมคัร

เป็นสมาชิก หรือผูท่ี้มาท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว หรือช่ือลูกคา้นิติบุคคล และน าขอ้มูลช่ือเต็มและเลขประจ าตวัประชาชน
ของกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืนท่ีมาท าธุรกรรม รวมถึงผูไ้ดรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของ
ลูกคา้ มาตรวจสอบกบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดเพ่ือป้องกนัไม่ให้สหกรณ์ด าเนินการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีถูกก าหนด ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสหกรณ์หา้มรับเป็นสมาชิกหรือหา้มรับสร้างความสัมพนัธ์หรือหา้ม
ท าธุรกรรมดว้ย โดยหากตรวจสอบแลว้พบว่า รายช่ือท่ีตรวจสอบตรงกบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด สหกรณ์จะปฏิเสธการ
สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือไม่รับเป็นสมาชิก หรือไม่รับท าธุรกรรม พร้อมกบัพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยั (แบบ ปปง.1-03) ใหก้บัส านกังาน ปปง. ต่อไป  
2. การจดัให้ลูกค้าแสดงตน 

สหกรณ์ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตน ดงัน้ี 
1) กรณีลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ เม่ือผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น 

สหกรณ์อ่ืนแจง้ความประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ ขอฝากเงิน หรือขอท าธุรกรรม
คร้ังแรก สหกรณ์ตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม เวน้แต่ลูกคา้ไดแ้สดงตนไวก่้อนแลว้ กรณีน้ี สหกรณ์
จะจดัใหลู้กคา้แสดงตนในตอนท่ีลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์ในคร้ังแรก และหากลูกคา้มาท าธุรกรรมคร้ังต่อไป สหกรณ์
อาจขอทบทวนขอ้มูลของลูกคา้วา่ยงัเป็นปัจจุบนัอยูห่รือไม่ 

2) กรณีลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกบัสหกรณ์ เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจทางการคา้ หรือทาง
วิชาชีพของสหกรณ์ ใหส้หกรณ์จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุกคร้ังก่อนการท าธุรกรรม ในกรณีการท าธุรกรรมไม่วา่คร้ังเดียวซ่ึงมี
มูลค่าตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไปหรือหลายคร้ังท่ีมีความต่อเน่ืองซ่ึงมีมูลค่ารวมกนัตั้งแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป โดยในการท า
ธุรกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองดงักล่าว สหกรณ์ก าหนดระยะเวลาของการท าธุรกรรมท่ีต่อเน่ืองไวอ้ยา่งนอ้ย 1 วนัท าการ  

สหกรณ์จะจดัใหผู้ข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
แสดงตนดว้ยการแจง้ขอ้มูลและหลกัฐานอยา่งนอ้ยตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนั
การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  

2.1 กรณีลูกคา้ประเภทบุคคลธรรมดา 
สหกรณ์ตอ้งด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ

หรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว สหกรณ์ตอ้งด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ีไม่วา่จะเป็นกรณีพบหนา้หรือไม่พบ
หนา้ โดยพิจารณาถึงความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูงของบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
นั้น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 

ล าดบั ข้อมูลทีต้่องจดัให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์
เส่ียงไม่ต ่า 
(เส่ียงกลาง 
หรือสูง) 

ผลติภณัฑ์ 
เส่ียงต ่า 

ค าอธิบาย 

1 ช่ือเตม็   - 
2 วนั เดือน ปีเกิด   - 
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ล าดบั ข้อมูลทีต้่องจดัให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์
เส่ียงไม่ต ่า 
(เส่ียงกลาง 
หรือสูง) 

ผลติภณัฑ์ 
เส่ียงต ่า 

ค าอธิบาย 

3 - เลขประจ าตวัประชาชน 
- และในกรณีท่ีเป็นคนต่างดา้ว ให้แสดงเลขหนังสือ
เดินทางหรือเลขประจ าตัวท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจา้ของสญัชาติออกให ้
- หรือเลขประจ าตัวในเอกสารส าคัญประจ าตัวท่ี
รัฐบาลไทยออกให ้(ในกรณีท่ีมี) 

  กรณีต่างด้าว เอกสารส าคัญประจ าตัวท่ี
รัฐบาลไทยออกให้ เช่น บตัรประจ าตวัคน
ซ่ึงไม่มีสัญชาติไทย ซ่ึงออกโดยกระทรวง
แรงงาน เป็นตน้ 

4 - ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน หรือท่ีอยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน และท่ีอยู่ปัจจุบันกรณีท่ีไม่ได้อาศัย  
ณ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
- และในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าวให้แสดงประเทศ
เจา้ของสญัชาติและท่ีอยูปั่จจุบนัในประเทศไทย 
- เวน้แต่กรณีคนต่างดา้วท่ีไม่มีท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ใหใ้ชท่ี้อยูปั่จจุบนั 

  หากท่ีอยู่ปัจจุบันต่างจากท่ีอยู่ตามบัตร
ประชาชนหรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
ตอ้งระบุทั้งสองแห่ง แต่หากเป็นท่ีเดียวกนั
ควรมีการบนัทึกไวด้ว้ยวา่เป็นท่ีอยูเ่ดียวกนั 
 

5 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ 
ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 

  กรณีท่ีลูกคา้แจง้วา่ไ ม่มีหมายเลขโทรศพัท ์
ใหใ้ชท่ี้อยูต่ามทะเบียนบา้นหรือท่ีอยู่
ปัจจุบนัเป็นขอ้มูลการติดต่อไดโ้ดยอนุโลม 

6 หลกัฐานของเลขประจ าตวัประชาชนและในกรณีท่ี
เป็นคนต่างดา้ว ให้แสดงหลกัฐานหนงัสือเดินทาง 
หรือหลกัฐานเลขประจ าตวัท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงาน 
ของรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้ หรือเอกสารส าคญั
ประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออกให ้(ในกรณีท่ีมี) 

  
 

- การเก็บหลักฐานดังกล่าวอาจเก็บเป็น
ส าเนาเอกสาร หรือ เก็บโดยวิ ธี อ่ืนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงขอ้มูล
จากหน่วยเก็บขอ้มูลบนบตัร (IC Chip/NFC) 
ก็ได ้ 

หมายเหตุ: กรณีผลิตภณัฑ์ความเส่ียงต ่า สหกรณ์
จดัให้มีกระบวนการท่ีสามารถพิสูจน์ทราบตวัตน
ของลูกค้า เพ่ืตรวจสอบความถูกต้องและความ
แทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดง
ตนของลูกค้า หากสหกรณ์ยงัไม่มีกระบวนการ 
อ่ืนใดท่ี น่ าเ ช่ือถือเพียงพอ สหกรณ์ต้องขอ
หลักฐานจากลูกค้าเพ่ือใช้ในการด าเนินการตาม
กระบวนการดงักล่าว 

7 ขอ้มูลอาชีพ/เงินเดือน รวมทั้ งช่ือและสถานท่ีตั้ ง
ของท่ีท างาน 

     ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ อตัรา
เงินเดือน  ซ่ึงควรมีรายละเอียดหรือ
ต าแหน่งท่ีชดัเจน เช่น รับจา้ง (พนกังานท า
ความสะอาด ขบัรถรับจา้งท า เกษตร ตดัต่อ
วดีิโอ ออกแบบอิสระ โปรแกรมเมอร์อิสระ) 
หรือ ข้าราชการ (เช่น นิ ติกรระดับ. . .
ผูอ้  านวยการส่วนพสัดุ ปลดั...) เป็นตน้ 
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ล าดบั ข้อมูลทีต้่องจดัให้ลูกค้าแสดงตน ผลิตภัณฑ์
เส่ียงไม่ต ่า 
(เส่ียงกลาง 
หรือสูง) 

ผลติภณัฑ์ 
เส่ียงต ่า 

ค าอธิบาย 

    ในส่วนสถานท่ีท างานให้ระบุช่ือสถาน
ประกอบการงานของลูกคา้รวมถึงท่ีตั้งของ
สถานท่ีท างานโดยอยา่งนอ้ยควรระบุอ าเภอ
และจงัหวดั ทั้งน้ี หากปรากฏวา่ ลูกคา้ไม่ได้
ประกอบอาชีพใดๆ (ด ารงชีพได้ด้วยเงิน
มรดก หรือมีผูเ้ล้ียงดู เช่น แม่บ้านดูแลลูก 
หรือกรณีอ่ืนๆ) หรือลูกคา้ประกอบอาชีพท่ี
ไม่มี ท่ีท างานเป็นหลักแหล่ง สามารถ
ก าหนดให้ใชท่ี้อยู่ตามทะเบียนบา้นหรือท่ี
อยูปั่จจุบนัเป็นท่ีอยูท่ี่ท างานไดโ้ดยอนุโลม 
กรณี นกัเรียนนกัศึกษาสามารถระบุไดท้ั้ งท่ี
อยูต่ามทะเบียนบา้น และสถานศึกษา 

8 ลายมือช่ือผูท้  าธุรกรรม   หมายความรวมถึง รูปถ่ายของลายมือช่ือ 
ลายมือช่ือเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล 
Biometric ของลูกคา้ 

2.2 กรณีลูกคา้นิติบุคคล 
สหกรณ์ตอ้งด าเนินการใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะสร้างความสมัพนัธ์หรือท าธุรกรรม 

คร้ังคราวไม่วา่จะเป็นกรณีพบหนา้หรือไม่พบหนา้ สหกรณ์ตอ้งด าเนินการเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
     1) ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ท่ีปรากฏในเอกสารส าคญัต่างๆ) 
     2) ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการด าเนินกิจการ 
     3) เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายท่ีรัฐก าหนดให้

ตอ้งเสียภาษีอากร) 
    4) สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออ่ืน เช่น ท่ีอยูอิ่เลก็ทรอนิกส์ 
    5) ช่ือเตม็ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    6) ขอ้มูลของ “บุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ยให้สร้างความสัมพนัธ์และท าธุรกรรมกบัสหกรณ์” อนั

ไดแ้ก่ 
   ก. ช่ือเตม็ ไดแ้ก่ ช่ือตวั ช่ือกลาง(ถา้มี) และช่ือสกลุ 
   ข. วนัเดือนปีเกิด 
   ค. เลขประจ าตวั 
       - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจ าตวัประชาชน 
       - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางท่ีปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือเลขประจ าตวัท่ี

รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกใหเ้พ่ือรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลขประจ าตวัท่ีรัฐบาลไทยออกให้
ตามเอกสารส าคญัประจ าตวั 
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  ง. ท่ีอยู ่
     - กรณีคนไทย ท่ีอยู่ตามบตัรประจ าตวัประชาชน หรือท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้น และท่ีอยู่ปัจจุบนั กรณีท่ีไม่ได้

อาศยั ณ ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น 
     - กรณีท่ีเป็นคนต่างดา้วให้แสดงประเทศเจา้ของสัญชาติและท่ีอยู่ปัจจุบนัในประเทศไทย เวน้แต่กรณีคน

ต่างดา้วท่ีไม่มีท่ีอยูใ่นประเทศไทย ใหใ้ชท่ี้อยูปั่จจุบนั 
7) ลายมือช่ือผูรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ย 
8) หลกัฐานท่ีแสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ท่ี

น่าเช่ือถือ 
ก. ลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลทัว่ไป ใหข้อหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนออกใหไ้ม่เกินหกเดือน ส่วน

กรณีท่ีไม่ใช่นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลกัฐานการเป็นนิติบุคคลท่ีหน่วยงานหรือองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ
รับรองหรือออกใหไ้ม่เกินหกเดือน 

ข. ลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล ให้ขอ
หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม หนงัสือแต่งตั้ง หรือหนงัสือมอบอ านาจ 

ค. ลูกคา้ท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืนในลกัษณะเดียวกนั ใหข้อ
หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการท าธุรกรรม หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือแต่งตั้ง หรือ
หนงัสือมอบอ านาจ 

2.3 กรณีลูกคา้ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
     (1) กรณีเป็นการตกลงกนัระหวา่งบุคคลธรรมดา อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลเช่นเดียวกบับุคคลธรรมดาแลว้แต่

กรณี โดยจดัใหผู้ท่ี้ไดรั้บมอบอ านาจมาสร้างความสมัพนัธ์หรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแสดงตน 
     (2) กรณีเป็นการตกลงกนัระหวา่งนิติบุคคล อยา่งนอ้ยตอ้งแสดงขอ้มูลตามท่ีเช่นเดียวกบันิติบุคคลโดยจดัให้

นิติบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจมาสร้างความสมัพนัธ์หรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแสดงตน 
     ในการน้ี สหกรณ์ตอ้งขอส าเนาหนงัสือหรือเอกสารส าคญัท่ีแสดงวา่ไดมี้การตกลงกนัใหบุ้คคลนั้นเป็นบุคคลท่ี

มีการตกลงกนัทางกฎหมายดว้ย 

2.4 กรณีลูกคา้มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนมาสร้างความสมัพนัธ์แทน หรือท าธุรกรรมแทน 
      ก. กรณีที่ลูกค้ามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนมาสร้างความสัมพนัธ์แทน 
           กรณีท่ีลูกคา้นิติบุคคล มอบอ านาจหรือมอบหมายให้ผูอ่ื้นมาสร้างความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์แทน สหกรณ์

ตอ้งพิจารณาถึงหลกัการต่อไปน้ี 
          (1) สหกรณ์ตอ้งรู้จกัลูกคา้ของตนเสมอ 
          (2) สหกรณ์ต้องรู้จักบุคคลท่ีลูกค้ามอบหมายหรือมอบอ านาจหรือไวว้างใจให้สร้างความสัมพนัธ์กับ

สหกรณ์ เน่ืองจาก อาจเก่ียวขอ้งกบักรณีท่ี ผูรั้บมอบหมายหรือมอบอ านาจหรือไวว้างใจใหส้ร้างความสัมพนัธ์ดงักล่าว เป็น
ผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงจากการท าธุรกรรมก็ได ้แต่สหกรณ์ไม่จ าตอ้งรู้จกัผูรั้บมอบหมายหรือมอบอ านาจหรือไวว้างใจให้
สร้างความสมัพนัธ์มากเท่ากบัลูกคา้ 

       ข. กรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาท าธุรกรรมแทน 
             การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนเป็นคร้ังคราว ตอ้งมีการมอบอ านาจ หรือมอบฉันทะมาเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ใหถื้อว่าบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายในแต่ละคร้ังนั้น กระท าการในนามของลูกคา้ ไม่เป็นลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ัง
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คราว แต่หากไม่มีการมอบอ านาจหรือมอบฉันทะอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งถือว่าเป็นผูท้  าธุรกรรมคร้ังคราว เช่น การฝาก
เงินเขา้บญัชีบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการมอบอ านาจหรือมอบฉนัทะอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตอ้งถือวา่เป็นการท าธุรกรรมคร้ังคราว 

2.5 ขอ้มูลการระบุตวัตนเพ่ิมเติม  
         สหกรณ์ด าเนินการระบุตวัตนของลูกคา้ โดยจดัใหมี้ขอ้มูลเพ่ือระบุตวัตนของผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้

นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ใหค้รบถว้นสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะพิสูจน์ไดว้่า ผูข้อสมคัร
เป็นสมาชิก/สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว มีตวัตนอยูจ่ริงตามกฎหมาย โดยใชข้อ้มูลท่ีไดใ้นขั้นตอนการ
แสดงตน รวมทั้งสหกรณ์จะค านึงถึงระดบัความเส่ียงของผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก/สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราวแต่ละรายประกอบดว้ย ซ่ึงหากประเมินความเส่ียงแลว้พบว่า มีความเส่ียงสูง สหกรณ์จะขอขอ้มูลการระบุตวัตน
เพ่ิมเติม โดยขอ้มูลการระบุตวัตนท่ีสหกรณ์จะพิจารณาขอเพ่ิมจากขอ้มูลการแสดงตนเบ้ืองตน้ มีดงัน้ี 

บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล 
1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได ้
2. วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  
 

1. แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได ้
2. วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ 
3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอ้มูลท่ีสามารถ
พิสูจน์ไดถึ้งสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูจ่ริงของนิติบุคคล
หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัอ านาจในการควบคุม ก ากบัดูแล และผูกพนั
นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดบัสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 

3. การตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตน 
 เม่ือสหกรณ์ไดรั้บขอ้มูลและหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตวัตนจากผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกหรือ ลูกคา้นิติ
บุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวแลว้ สหกรณ์จะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
แทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนดงักล่าว เพ่ือพิสูจนว์า่เป็นขอ้มูลและหลกัฐานท่ีแทจ้ริง โดยมีแนวทาง
ในการพิสูจนท์ราบเพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนและการระบุ
ตวัตน ดงัน้ี 

3.1 ตรวจสอบขอ้มูลในเอกสารการสมคัรเป็นสมาชิก เช่น ใบสมคัรสมาชิกสหกรณ์ แบบแสดงขอ้มูลสมาชิก  
แบบค าขอต่าง ๆ เป็นตน้ ใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงกบัเอกสารขอ้มูลหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตวัตน และตรวจทาน
ขอ้มูลท่ีควรจะมี เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากลูกคา้ ในท่ีน้ี ไดแ้ก่ขอ้มูลท่ีลูกคา้อาจจะมีและยงัแจง้ไม่
ครบถว้น อาทิ สถานท่ีสะดวกติดต่อท่ีไม่ใช่ท่ีอยู่ตามทะเบียนบา้นหรือสถานท่ีประกอบการหลกัท่ีนอกเหนือไปจากสถาน
ท่ีตั้งตามหนงัสือรับรองทางทะเบียน แลว้แต่กรณี อาชีพท่ีสองหรืออาชีพเสริม หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อท่ีอาจมีมากกว่า
หน่ึงหมายเลข เป็นตน้ หรือกรณีลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน ตรวจสอบขอ้มูลในเอกสารท่ีประสงคส์ร้างความสัมพนัธ์
หรือท าธุรกรรม  แบบค าขอต่าง ๆ หลกัฐานการมอบอ านาจ เป็นตน้ ใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงกบัเอกสารขอ้มูลหลกัฐานการ
แสดงตนและการระบุตวัตน และตรวจทานขอ้มูลท่ีควรจะมี เพ่ือประโยชนใ์นการติดต่อขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากลูกคา้ 

3.2 ตรวจสอบรูปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น รูปถ่ายในบตัรประจ าตัวประชาชน จะตอ้งเป็นบุคคลคน
เดียวกนักบัผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก/ลูกคา้ เพ่ือพิสูจนท์ราบตวัตนของลูกคา้วา่เป็นเจา้ของขอ้มูลและหลกัฐานจริง 
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3.3 สหกรณ์มีหนา้ท่ีตรวจสอบความแทจ้ริงของหลกัฐานตามวิสยัของวิญญูชน โดยตรวจสอบหลกัฐานการแสดง
ตนจากเอกสารต้นฉบับท่ียงัไม่หมดอายุ หรือตรวจสอบจากข้อมูลอ่ืนท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ืออ้างอิง หรือตรวจสอบจาก
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ หรือตรวจสอบโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์  

3.4 ตรวจสอบขอ้มูลการระบุตวัตน แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได ้วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจ ผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง รวมถึงการตรวจสอบจากลายมือช่ือของลูกคา้โดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกนัของ
ขอ้มูลต่าง ๆ  

4. การระบุตวัตนและพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้า 
 4.1 แนวทางในการระบุตวัตนของลูกค้า 
 ในการประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑแ์ละบริการ เพ่ือน าไปใชก้ าหนดแนวทางในการระบุตวัตน สหกรณ์ใช้
ปัจจยัตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการก าหนดนโยบายและ
ระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเ งิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กรของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 เท่านั้น โดยมีปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวนเงินสดท่ี
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นสามารถรองรับได ้

(ข) ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีสามารถโอนหรือเปล่ียนมือให้แก่บุคคลอ่ืนได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตามมูลค่า 
ความถ่ี ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปล่ียนมือ 

(ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใชห้รือน าไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึน หากผลิตภณัฑห์รือ
บริการนั้นสามารถใชข้า้มประเทศได ้
 สหกรณ์ก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงผลิตภณัฑโ์ดยน าแนวทางตามขอ้ 22 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบ
เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ มาใชใ้นการบรรเทาความเส่ียงของผลิตภณัฑ ์โดยตอ้งก าหนดให้มีมาตรการในการ
บริหารและบรรเทาความเส่ียงตามขอ้หน่ึงขอ้ใด ดงัต่อไปน้ี 
 (1) จ ากดัจ านวนคร้ังของการท าธุรกรรม 
 (2) จ ากดัประเภทของธุรกรรม เช่น จ ากดัไม่ให้ท าธุรกรรมโดยใชเ้งินสด หรือจ ากดัให้ใช้ไดเ้ฉพาะธุรกรรมท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ส่ียงต ่าเท่านั้น เป็นตน้ 
 (3) จ ากดัจ านวนเงินของการท าธุรกรรมท่ีสามารถท าได ้ 
 ทั้งน้ี ผลการประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑห์รือบริการจะมีความเส่ียงต ่าได ้ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นตอ้งมี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ส่ียงต ่าตามประกาศส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง 
แนวทางในการพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงดว้ย จึงจะสามารถใชแ้นวทางระบุตวัตนของลูกคา้ในแบบผลิตภณัฑเ์ส่ียงต ่าได้ 

 4.2 กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา 
เม่ือสหกรณ์ไดด้ าเนินการจดัให้ลูกคา้แสดงตนตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้

สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แลว้ สหกรณ์ด าเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าให้
เหมาะสมกบัความเส่ียงของผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไดจ้ากผลการประเมินความเส่ียงภายในองคก์รและผลการประเมินความ
เส่ียงก่อนการออกผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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(1) กรณีท่ีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนของลูกคา้และพิสูจนท์ราบตวัตน
ของลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้น และด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความเป็นปัจจุบนัของขอ้มูลการ
แสดงตนจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกคา้เป็นเจา้ของขอ้มูลหรือหลกัฐานดงักล่าวจริงโดยการพิสูจน์
ทราบตวัตนของลูกคา้ทั้งแบบพบเห็นลูกคา้ต่อหนา้และแบบไม่พบเห็นลูกคา้ต่อหนา้ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียง
ผลติภัณฑ์/บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน การพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้า 

(1) ความเส่ียงต ่า กรณีใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  
พิจารณาด าเนินการตามวธีิการหน่ึงวธีิการใดหรือใชว้ธีิการอ่ืนใด
ท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 
1) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบัตรประจ าตวัประชาชน
แบบอเนกประสงคผ์า่นระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐ 
2) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบัตรประจ าตวัประชาชน
แบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มูลบนบตัรประจ าตวัประชาชน
ของลูกคา้ 
3) ตรวจสอบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลอ่ืนใดของหน่วยงานภาครัฐ 
เช่น สหกรณ์ท่ีตั้งข้ึนโดยสมาชิกท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน
รัฐ สามารถตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัรสมาชิกจากหน่วยงาน
ท่ีตวัเองสงักดัอยูไ่ด ้
4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
โดยเจา้หนา้ท่ีวา่ลูกคา้นั้นเป็นเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวจริง  

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน พิจารณา
ด าเนินการตามวิธีการหน่ึงวิธีการใดหรือใชว้ิธีการอ่ืนใดท่ีมี
ระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 
1) น าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น 
ขอ้มูลจากเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะใกล ้(NFC : Near 
Field Communication) มาตรวจสอบเ ทียบกับข้อ มูลบน
หนงัสือเดินทาง  
2) ตรวจสอบหลกัฐานและรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
โดยเจา้หนา้ท่ีวา่ลูกคา้นั้นเป็นเจา้ของขอ้มูลดงักล่าวจริง  

แบบพบหนา้ 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ 
แบบไม่พบหนา้ 
- ตอ้งถ่ายภาพและบนัทึกภาพลูกคา้เพ่ือใช้
ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของ
ลูกคา้กบัภาพของลูกคา้จากบตัรประจ าตวั
ประชาชน หนังสือเดินทาง หรือข้อมูล 
หรือหลกัฐานท่ีน่าเช่ือถืออ่ืน เพ่ือพิสูจน์วา่
เป็นลูกคา้รายนั้นจริงแทนการพบเห็นลูกคา้
ต่อหนา้ 
 

(2) กรณีท่ีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงสูง สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้
จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นและจดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 โดยอยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
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ความเส่ียง
ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ช่องทาง
บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน การพสูิจน์ทราบตวัตน 
ของลูกค้า 

(2) ความ
เส่ียงสูง 

แบบพบหนา้ กรณีใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  ใหต้รวจสอบ
ขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค ์
ผา่นระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
หรือใชว้ธีิการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 
กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้น าข้อมูล
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มูลจากเทคโนโลยี
ส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near Field Communication : NFC)  
มาตรวจสอบเทียบกบัขอ้มูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบ
เอกสารส าคญัประจ าตวัอ่ืนท่ีรัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงาน
ของรัฐเจา้ของสญัชาติออกให ้หรือใชว้ธีิการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความ
น่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 

ให้เจา้หน้าท่ีเป็นผูต้รวจสอบ 
หรืออาจพิจารณาน าเทคโนโลยี
เปรียบเทียบขอ้มูลชีวมิติของ
ลูกค้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกคา้ได ้
 
 

แบบไม่พบหนา้ กรณีใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตน  ให้
ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานของรัฐ หรือใชว้ิธีการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือ
เทียบเคียงกนั 
กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน ให้น าข้อมูล
อิ เล็กทรอนิกส์ท่ีได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก
เทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายระยะใกล ้(Near Field Communication : 
NFC) เทียบกบัขอ้มูลบนหนงัสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสาร
ส าคญัประจ าตวัอ่ืนท่ีรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้ หรือใช้วิธีการอ่ืนใดท่ีมีระดับความน่าเช่ือถือ
เทียบเคียงกนั 

ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ
ลูกคา้และใชเ้ทคโนโลยีขั้นสูง
ท่ี ได้มาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานท่ียอมรับโดยทั่วไป 
เพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบ
ภาพใบหน้าของลู กค้ากับ
ขอ้มูลชีวมิติจากบตัรประจ าตวั
ประชาชนแบบอเนกประสงค์
หรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้
จากหนงัสือเดินทาง เพื่อพิสูจน์
ว่าเป็นลูกค้ารายนั้ นจริงแทน
การพบเห็นลูกคา้ต่อหนา้ หรือ
ใชว้ิธีการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความ
น่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 

(3) กรณีท่ีลูกคา้ใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่ใช่ระดบัความเส่ียงตาม (1) และ (2) สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์
ทราบตวัตนของลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นและจดัใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียง
ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ช่องทาง
บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน การพสูิจน์ทราบตวัตน 
ของลูกค้า 

ไม่ใช่ความเส่ียง 
(1) และ (2) 

แบบพบหนา้ กรณีใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน  
 1) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบ
อเนกประสงคแ์ละตรวจสอบสถานะของบตัรประจ าตวัประชาชน 
ผา่นระบบการตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ 
หรืออาจพิจารณาน าเทคโนโลยี
เปรียบเทียบขอ้มูลชีวมิติของ
ลูกคา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ 
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ความเส่ียง
ผลติภัณฑ์/
บริการ 

ช่องทาง
บริการ 

การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน การพสูิจน์ทราบตวัตน 
ของลูกค้า 

2) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบ
อเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มูลบนบตัรประจ าตวัประชาชนของลูกคา้ 
3) ตรวจสอบขอ้มูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบ
สถานะของบตัรประจ าตวัประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
4) ตรวจสอบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลอ่ืนใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 
สหกรณ์ท่ีตั้ งข้ึนโดยสมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐ 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลของผูส้มคัรสมาชิกจากหน่วยงานท่ีตวัเอง
สงักดัอยูไ่ด ้ 
กรณีใชห้นงัสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน  
ใหน้ าขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มูลจาก
เทคโนโลยส่ืีอสารไร้สายระยะใกล ้(Near Field Communication : 
NFC) มาตรวจสอบเทียบกบัขอ้มูลบนหนงัสือเดินทาง  โดยหาก 
ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากหนงัสือ
เดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอ่ืนท่ีรัฐบาลไทย
หรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสญัชาติออกใหท้ดแทนได ้หรือใช้
วธีิการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 

ในการพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกคา้ได ้
 

แบบไม่พบ
หนา้ 

กรณีใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชนเป็นหลกัฐานแสดงตน 
1) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบ
อเนกประสงคเ์ทียบกบัขอ้มูลของลูกคา้บนบตัรประจ าตวัประชาชน 
2) ตรวจสอบขอ้มูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบ
สถานะของบตัรประจ าตวัประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 
กรณีใชห้นงัสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 
ใหน้ าขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีไดจ้ากหนงัสือเดินทาง เช่น ขอ้มูลจาก
เทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะใกล้ (Near FieldCommunication : 
NFC) มาตรวจสอบเทียบกับขอ้มูลบนหนังสือเดินทาง โดยหาก 
ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย
ระยะใกล ้อาจตรวจสอบเอกสารส าคญัประจ าตวัอ่ืนท่ีรัฐบาล
ไทยหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสญัชาติออกใหท้ดแทนได ้หรือใช้
วธีิการอ่ืนใดท่ีมีระดบัความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 

ตอ้งถ่ายภาพและบนัทึกภาพ
ลูกค้าและใช้เทคโนโลยีขั้น
สูงท่ีได้มาตรฐานสากลหรือ
มาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป 
หรือใหเ้จา้หนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบ
เปรียบเทียบภาพใบหน้าของ
ลูกค้ากับภาพของลูกค้าจาก
บตัรประจ าตวัประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทาง เพ่ือพิสูจน์วา่
เป็นลูกคา้รายนั้นจริงแทนการ
พบเห็นลูกคา้ต่อหน้า หรือใช้
วิธีการอ่ืนใดท่ีมีระดับความ
น่าเช่ือถือเทียบเคียงกนั 
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      4.2.1 มาตรการช่ัวคราวในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
ในกรณีผลติภัณฑ์เส่ียงกลางและเส่ียงสูง  
  1) กรณีท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชน
แบบอเนกประสงค์ได ้อนัเน่ืองจากชิพท่ีอยู่ในบตัรประจ าตวัประชาชนเสียหายช ารุด หรือไม่สามารถอ่านไดเ้น่ืองจาก
ขอ้จ ากดัของบตัรใหด้ าเนินการดงัน้ี   
     (1) แจง้ใหลู้กคา้ท าบตัรประจ าตวัประชาชนใบใหม่ หรือ 
     (2) ใหน้ าขอ้มูลบนบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อม Laser Code ตรวจสอบกบัระบบการตรวจสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ และหากเป็นกรณีผลิตภณัฑเ์ส่ียงสูงตอ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม 1 ประเภท โดยเอกสารท่ี
ขอตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบา้น หรือ ใบขบัข่ี เป็นตน้ 
     (3) กรณีไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ (1) และ (2) ได ้ให้สามารถระบุตวัตนโดยขอเอกสารเพ่ิมเติม 
โดยเอกสารท่ีขอตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานทางการ 1 ประเภท ส าหรับผลิตภณัฑ์เส่ียงกลาง และเอกสาร 2 
ประเภท ส าหรับผลิตภณัฑเ์ส่ียงสูง และน ามาพิจารณาประกอบกนั 

 ทั้งน้ี ในการใชม้าตรการในขอ้ (3) สหกรณ์ตอ้งมีมาตรการท่ีแน่ใจไดว้า่เป็นกรณีความเสียหายจากชิพท่ีอยู่บนบตัร
ท่ีแท้จริง ไม่ได้เกิดจากการใช้บัตรปลอมหรือชิพปลอม หากไม่สามารถท าให้แน่ใจได้ควรพิจารณาให้ลูกคา้ท าบตัร
ประจ าตวัประชาชนใบใหม่ตาม (1)  
  2) กรณีท่ีบตัรประจ าตวัประชาชนไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชน
แบบอเนกประสงคไ์ด ้เน่ืองจากเป็นบตัรประจ าตวัประชาชนรุ่นเก่า ใหด้ าเนินการดงัน้ี   
     (1) แจง้ใหลู้กคา้ท าบตัรประจ าตวัประชาชนใบใหม่ หรือ 
     (2) ขอเอกสารเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ประเภท ส าหรับผลิตภัณฑ์เส่ียงกลาง และ 2 ประเภท ส าหรับ
ผลิตภณัฑเ์ส่ียงสูง โดยเอกสารท่ีขอตอ้งเป็นเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบา้น หรือ ใบขบัข่ี เป็นตน้ 
  3) กรณีท่ีไม่สามารถตรวจสอบบตัรประจ าตวัประชาชนกบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐได ้เน่ืองจากระบบมีปัญหา ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
     (1) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัใบหนา้ลูกคา้ 
(Offline) และเปิดบญัชีแต่ยงัไม่อนุมติัให้ท าธุรกรรม (เปิดบญัชีในจ านวนเงินศูนยบ์าท) โดยให้ตรวจสอบขอ้มูลบนบตัร
ประจ าตวัประชาชนกบัระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในภายหลงั ซ่ึงบญัชีท่ีเปิดนั้นจะไม่
สามารถท าธุรกรรมไดจ้นกวา่การตรวจสอบจะเสร็จส้ิน หรือ 
     (2) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงคเ์ทียบกบัใบหนา้ลูกคา้ 
(Offline) และตอ้งขอเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพ่ิมอีกหน่ึงรายการ (เอกสารเพ่ิมเติมไม่จ าเป็นตอ้งมีรูปของลูกคา้) 
เพ่ือตรวจสอบซ ้ า โดยไม่ตอ้งจ ากดัจ านวนเงินในการเปิดบญัชี และควรตรวจสอบบตัรประจ าตวัประชาชนกบัระบบการ
ตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงบญัชีท่ีเปิดนั้นสามารถท าธุรกรรมได้ทันที แต่หากตรวจสอบ
ภายหลงัพบวา่ผลการตรวจสอบไม่ผา่น สหกรณ์ตอ้งมีกระบวนการด าเนินการ เช่น มาตรการระงบัการใชบ้ญัชี เป็นตน้ หรือ 
     (3) ตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Offline) และตอ้ง
ถ่ายภาพและบนัทึกภาพลูกคา้ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีไดม้าตรฐานสากลหรือมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป เพ่ือใช้
ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหนา้ของลูกคา้กบัภาพของลูกคา้จากบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง เพ่ือพิสูจน์
วา่เป็นลูกคา้รายนั้นจริง  
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      4.2.2 การพสูิจน์ตวัตนลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มบัีตรประจ าตวัประชาชน  
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี ในการระบุตวัตนและพิสูจน์ตวัตนให้ด าเนินการโดยขอบตัรประจ าตวัประชาชน

ผูป้กครองและตรวจสอบขอ้มูลจากเคร่ืองอ่านบตัรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์กบัระบบการตรวจสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งขอส าเนาสูติบตัรผูเ้ยาว ์
      4.2.3 การแสดงตนและการพิสูจน์ตวัตนลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้พกิารหรือผู้ทุพพลภาพที่ไม่มีบัตรประจ าตัว
ประชาชน 

ในการระบุตวัตนของผูพิ้การหรือผูทุ้พพลภาพท่ีไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนใหด้ าเนินการขอบตัรประจ าตวั
คนพิการ และเอกสารท่ีออกจากหน่วยงานของรัฐอยา่งนอ้ย 1 รายการ เช่น ทะเบียนบา้น ใบขบัข่ี หนงัสือเดินทาง (Passport) 
บตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ บตัรประจ าตวัขา้ราชการ บตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจท่ีระบุเลขประจ าตวัประชาชน 
เป็นตน้ โดยมาตรฐานในการพิสูจนท์ราบตวัตนของลูกคา้นั้นใหใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามความเส่ียงของผลิตภณัฑแ์ละ
ช่องทางการใหบ้ริการตามตารางท่ี 1 สรุปแนวทางในการระบุตวัตนของลูกคา้แบบบุคคลธรรมดา  

ทั้งน้ี มาตรการดงักล่าวขา้งตน้เป็นมาตรการเฉพาะเพ่ือขจดัอุปสรรคในการแสดงตนของผูพิ้การหรือผูทุ้พพล
ภาพเท่านั้น สหกรณ์จะตอ้งก าหนดกระบวนการตรวจสอบความเคล่ือนไหวให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ และแหล่งท่ีมาของรายได ้เพ่ือป้องกนัไม่ให้บุคคลอ่ืนน าบญัชีของผู ้
พิการหรือผูทุ้พพลภาพไปใชใ้นการกระท าความผิด เพราะหากเกิดความบกพร่องในกระบวนดงักล่าว สหกรณ์อาจมีความ
เส่ียงจะปฏิบติัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายอนัอาจน าไปสู่การถูกด าเนินคดีได ้
      4.2.4 แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มกลาง National Digital ID (NDID) (ระบบพิสูจน์และ
ยืนยนัตวัตน) 

กรณีการใชแ้พลตฟอร์มกลาง NDID ถือวา่เป็นการพ่ึงพาบุคคลท่ีสามด าเนินการแทน โดยใหอ้งคก์รท่ีเคยรู้จกั
ลูกคา้รายนั้นมาแลว้ เป็นผูย้ืนยนัตวัตนลูกคา้กบัองคก์รท่ีลูกคา้ก าลงัท าธุรกรรมอยู่  ซ่ึงรูปแบบการให้บริการยืนยนัตวัตน 
คือ ใหลู้กคา้ท าการยืนยนัตวัตนจาก Authenticator ท่ีทางองคก์รท่ีเคยรู้จกัลูกคา้รายนั้นแลว้ออกให ้หลงัจากลูกคา้รายนั้นท า
การยืนยนัตวัตนส าเร็จแลว้ องคก์รท่ีเคยรู้จกัลูกคา้จะท าการยืนยนักลบัไปท่ีองคก์รท่ีลูกคา้รายนั้นก าลงัท าธุรกรรมอยู่ว่าเป็น
ลูกคา้รายนั้นจริง ลูกคา้จึงจะสามารถท าธุรกรรมท่ีองคก์รนั้น ๆ ไดส้ าเร็จ  

กรณีลูกคา้จะใชบ้ริการดงักล่าว ลูกคา้ตอ้งท าการลงทะเบียนเพ่ือขอใชบ้ริการบนช่องทางท่ีก าหนด โดยตอ้ง
ผา่นการพิสูจนต์วัตนตามมาตรฐานทางการ (Identity Assurance Level: IAL) ไดแ้ก่  

- ตอ้งผา่นการตรวจสอบความถูกตอ้งของบตัรประจ าตวัประชาชน (Dip Chip) 
- น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก Chip ในบตัรประจ าตวัประชาชนไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (Online to DOPA) 
- ถ่ายรูป 
- เปรียบเทียบรูปถ่ายกบัรูปจาก Trusted Source ผา่นระบบเปรียบเทียบใบหนา้ 

      4.2.5 การพสูิจน์ตวัตนลูกค้า ที่ผ่านการพสูิจน์ตวัตนมาแล้ว 
ในกรณีท่ีสหกรณ์ไดท้ าการพิสูจน์ตวัตนตามประกาศของส านกังาน ปปง. มาแลว้ สหกรณ์สามารถบริหาร

ความเส่ียงโดยใหพิ้จารณาดงัน้ี  
(1) ใหส้หกรณ์ บริหารความเส่ียงโดยตอ้งพิจารณาวิธีการยืนยนัตวัตนท่ีน่าเช่ือถือ (Authentication)  
(2) สหกรณ์ ตอ้งพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการสมคัรตอ้งเป็นปัจจุบนั ซ่ึงอาจด าเนินการโดยอยา่งหน่ึงอย่างใด 

ดงัน้ี  



24 
 

 - ตรวจสอบขอ้มูลกบัระบบการตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถน าขอ้มูล
เดิมท่ีเคยให้ไว้กับสถาบันการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไปตรวจสอบกับระบบการตรวจสอบทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐได ้หรือ 

 - ใหลู้กคา้ตรวจสอบและยืนยนัขอ้มูล KYC/CDD ของตนเอง แลว้ตรวจสอบเทียบกบัหลกัฐานท่ีลูกคา้ได้
แสดงตนไวแ้ลว้ โดยกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลควรขอหลกัฐานในการยืนยนัขอ้มูลดงักล่าว หรือตรวจสอบขอ้มูลกบั
ระบบการตรวจสอบทางอิเลก็ทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  

(3) สหกรณ์ตอ้งพิจารณาวา่ในการพิสูจนต์วัตนในคร้ังก่อนมีความเขม้ขน้เพียงพอต่อการพิสูจนต์วัตนในคร้ัง
ถดัไปโดยพิจารณาตามระดบัความเส่ียงของผลิตภณัฑ ์
 4.3 กรณีลูกค้านิตบุิคคล 
 เม่ือสหกรณ์ไดด้ าเนินการจดัใหลู้กคา้แสดงตนตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้
สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 แลว้ ให้ด าเนินการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ อย่าง
นอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ความเส่ียง
ผลติภัณฑ์/บริการ 

การระบุตวัตนและพสูิจน์ทราบตวัตนของลูกค้า การตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน** 

(1) ความเส่ียงต ่า สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นและจดัให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
พ.ศ. 2563  
 

(1) กรณีนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้
ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีนาย
ทะเบียนออกใหไ้ม่เกินหกเดือน 
(2) กรณีท่ีไม่ใช่นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศ
ไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็นนิติบุคคลท่ี
หน่วยงานหรือองคก์รท่ีน่าเช่ือถือรับรองหรือออกให้
ไม่เกินหกเดือน 
 (3) กรณีลูกคา้ท่ีเป็นส่วนราชการ องคก์รของรัฐบาล 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล 
ให้ตรวจสอบหนงัสือแสดงความประสงค์ในการท า
ธุรกรรม หนงัสือแต่งตั้งหรือหนงัสือมอบอ านาจ 
(4) กรณีลูกคา้ท่ีเป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร 
ว ัด มัสยิด ศาลเจ้าและนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะ
เดียวกนั ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์
ในการท าธุรกรรม หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หนังสือแต่งตั้ ง หรือหนังสือ
มอบอ านาจ 
 

(2) ความเส่ียงสูง สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นและจดัให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
พ.ศ. 2563 และต้องตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานกบั
ฐานขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ 
 

ไม่ใช่ความเส่ียง 
(1) และ (2) 

สหกรณ์ตอ้งระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกคา้จากขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นและจดัให้
ไดม้าซ่ึงขอ้มูลอ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ 
พ.ศ. 2563 และอาจตอ้งตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐาน
กบัฐานขอ้มูลของหน่วยงานของรัฐ 

 
หมายเหตุ:  

1) ในการตรวจสอบตรวจสอบขอ้มูลและหลกัฐานกบัฐานขอ้มูลของหน่วยงานภาครัฐ ตามขอ้ (2) – (4) ส าหรับนิติบุคคลท่ีไม่มี
ฐานขอ้มูลในการตรวจสอบของภาครัฐ สหกรณ์อาจตรวจสอบจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานรัฐท่ีเป็นนายทะเบียนขององคก์รนั้น ขอตรวจสอบ
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จากหน่วยงานรัฐดงักล่าวโดยตรง หรือตรวจสอบเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถใชใ้นการยืนยนัตวัตนของลูกคา้ได้
เพ่ิมเติม 

2) กรณีการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของผูรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ยของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล ใหด้ าเนินการตาม ขอ้ 18 
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2563 กล่าวคือในกรณีท่ีมีการมอบอ านาจใหส้ร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวในนามของลูกคา้ ใหส้หกรณ์ตรวจสอบเพือ่ทราบวา่ลูกคา้ไดมี้การมอบอ านาจใหส้ร้างความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวในนามของลูกคา้จริงและตอ้งตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงของบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจดงักล่าวตาม
ขอ้ 17 วรรคหน่ึง (1) และ (3) ดว้ย อย่างไรก็ตามในการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกตามขอ้ 17 (1) สหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งใช้
มาตรการท่ีเทียบเท่ากบัลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา เน่ืองจากมาตรการดงักล่าวก าหนดข้ึนเพ่ือใชก้บัลูกคา้ของสหกรณ์เท่านั้น แต่บุคคล
ดงักล่าวไม่ใชลู้กคา้ของสหกรณ์โดยตรง เป็นเพียงผูรั้บมอบอ านาจมาท าธุรกรรมแทนลูกคา้ ดงันั้นสหกรณ์ตอ้งด าเนินการระบุตวัตนและ
พิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นหลกัว่ามีตวัตนและประกอบกิจการจริง ในส่วนของผูรั้บมอบอ านาจทอดสุดทา้ยให้
สหกรณ์สามารถด าเนินการตรวจสอบตามนโยบายและระเบียบวธีิการของสหกรณ์เองได ้

3) ในกรณีท่ีสหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุตวัตนของลูกคา้และการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงของลูกคา้ ท่ีมีความเขม้งวดแตกต่างจากคู่มือฉบบัน้ี ใหส้หกรณ์ถือปฏิบติัตามมาตรการทางกฎหมายท่ีมีความเขม้งวดมากกวา่ 

5. การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
แนวทางในการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเป็นขอ้มูลการระบุตวัตนท่ีสหกรณ์จะพิจารณาขอเพ่ิมเติมจากขอ้มูลการ

แสดงตน มีดงัน้ี 
5.1 ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา กรณีผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก ใหร้ะบุวา่ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิกแต่ละรายนั้น

เป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  
5.2 ส าหรับลูกคา้ท่ีเป็นนิติบุคคล ใหพิ้จารณาระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง ดงัน้ี 

(1) ระบุบุคคลธรรมดาผูใ้ชอ้  านาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการไดรั้บผลประโยชนห์รือการถือ
สิทธิเป็นเจา้ของ เช่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ร้อยละ 25 ข้ึนไปตามท่ีปรากฏในหลกัฐานหรือเอกสารอา้งอิง กรณีไม่พบในการถือ
หุน้ทอดแรกใหเ้รียกขอ้มูลในทอดถดัไปจากลูกคา้จนกวา่จะพบผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

(2) ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบับุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจควบคุมนิติบุคคลตาม (1) หรือในกรณีท่ีไม่พบ
บุคคลธรรมดาตาม (1) ใหร้ะบุบุคคลธรรมดาซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีอ่ืน เช่น ผูมี้อ  านาจครอบง ากิจการหรือ
ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคล เป็นตน้ โดยอาจแสวงหาขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 

(3) ในกรณีท่ีไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม (2) ได ้ใหส้หกรณ์ใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ
บุคคลธรรมดาท่ีมีต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงของนิติบุคคลนั้น เช่น สหกรณ์อ่ืนท่ีมาใชบ้ริการเงินฝากหรือสินเช่ือ ใหร้ะบุ
รายช่ือคณะกรรมการของสหกรณ์อ่ืนเป็นผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง เป็นตน้ 

โดยหลงัจากท่ีระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแลว้ สหกรณ์จะขอขอ้มูลของผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง ไดแ้ก่  
ช่ือเต็ม และเลขประจ าตวัประชาชน ซ่ึงเป็นขอ้มูลจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งไดรั้บ นอกจากน้ี สหกรณ์อาจพิจารณาให้มีการ
ระบุขอ้มูลอ่ืนท่ีเป็นประโยชนเ์พ่ิมเติมได ้เช่น วนัเดือนปีเกิด ขอ้มูลท่ีอยู ่ขอ้มูลการติดต่อ ขอ้มูลอาชีพ ขอ้มูลสถานท่ีท างาน 
เป็นตน้ 

ทั้งน้ี สหกรณ์จะขอขอ้มูล ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริง และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ใหเ้พียงพอท่ีจะสามารถน าไปตรวจสอบกบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด และเพียง
พอท่ีจะสามารถน าไปประเมินและบริหารความเส่ียงของลูกคา้ ตามปัจจยัท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ียงสูงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ี
ก าหนดไวใ้นแนวปฏิบัติในเร่ือง การบริหารและบรรเทาความเส่ียงของลูกค้าได ้กรณีหากไม่พบผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง
หรือลูกคา้ไม่สามารถแจง้ขอ้มูลท่ีจ าเป็นและขอ้มูลแวดลอ้มอ่ืนๆ ได ้ประกอบกบัผลการประเมินความเส่ียงบ่งช้ีว่ามีความ
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จ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพ่ิมเติม สหกรณ์ตอ้งปฏิเสธค าขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ราย
ดงักล่าว หรือหากปรากฏเหตุสงสัยท่ีอาจเส่ียงต่อการฟอกเงินฯ ใหผู้บ้ริหารสหกรณ์พิจารณาขอ้เท็จจริงและกลัน่กรองว่า
ควรรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัหรือไม่ 

6. การประเมนิและจดัระดบัความเส่ียงของลูกค้า 
หลงัจากขั้นตอนการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด การจดัใหลู้กคา้แสดงตน การตรวจสอบความถูกตอ้งและ

ความแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตน การระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ และการระบุผู ้
ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงแลว้ สหกรณ์ตอ้งด าเนินการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของลูกคา้ ไดแ้ก่ ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน และลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราวทุกราย เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับพิจารณาอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือรับท าธุรกรรม
กบัสหกรณ์   

6.1 สหกรณ์ไดจ้ดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ไว ้3 ระดบั ดงัน้ี 
6.1.1 ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง หมายถึง ลูกคา้ท่ีถูกจดัระดบัความเส่ียงเป็นระดบั 3 (High Risk) ซ่ึงสหกรณ์อาจถูกใช้

เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง อยู่
ในเกณฑสู์ง 

6.1.2 ลูกค้าท่ีมีความเส่ียงปานกลาง หมายถึง ลูกค้าท่ีถูกจดัระดับความเส่ียงเป็นระดับ 2 (Medium Risk) ซ่ึง
สหกรณ์อาจถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง อยูใ่นเกณฑป์านกลาง 

6.1.3 ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า หมายถึง ลูกคา้ท่ีถูกจดัระดบัความเส่ียงเป็นระดบั 1 (Low Risk) ซ่ึงสหกรณ์อาจถูกใช้
เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง อยู่
ในเกณฑต์ ่า 
 6.2 สหกรณ์ตอ้งพิจารณาปัจจยัท่ีอาจท าให้เกิดความเส่ียงสูงเก่ียวกบัลูกคา้ รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการ
ประเมินความเส่ียงของลูกคา้ ตามท่ีก าหนดไวใ้นแนวปฏิบัติในเร่ือง การบริหารและบรรเทาความเส่ียงของลูกค้า เพ่ือ
ประเมินและจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย 

6.3 สหกรณ์ก าหนดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ส าหรับลูกคา้ทุกรายให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง ดงัน้ี 

6.3.1 กรณีลูกคา้ในรายท่ีมีความเส่ียงสูง สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบั
เขม้ขน้ แต่ถา้ปรากฏในภายหลงัวา่มีปัจจยัอ่ืนท่ีท าใหลู้กคา้มีความเส่ียงลดลง สหกรณ์อาจพิจารณาปรับลดระดบัความเส่ียง
ลงตามผลการประเมินความเส่ียงได ้แต่ตอ้งก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัผลการปรับลดระดบัความเส่ียงของ
ลูกคา้ดงักล่าว 
 6.3.2 กรณีลูกคา้ในรายท่ีมีความเส่ียงต ่า สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ เวน้แต่มีเหตุอนัควรสงสัยว่าลูกคา้ดงักล่าวมีส่วนร่วมในการกระท าหรือมีการท าธุรกรรมหรือมี
การด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง สหกรณ์ปรับระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดงักล่าวใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง
และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ 

6.4 สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงในระดบัเขม้ขน้ โดยหาขอ้มูล
จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากลูกคา้เก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของเงินหรือทรัพยสิ์น แหล่งท่ีมาของฐานะ
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ความมัง่คัง่ หรือวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง รวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบกิจการของลูกคา้ อาชีพ ช่ือ
และสถานท่ีตั้งของท่ีท างาน หรือลายมือช่ือของผูท้  าธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 

การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้าในระดบัเข้มข้น   

บุคคลธรรมดา นิตบุิคคล 
1 . แหล่งท่ีมาของเงินหรือรายได้ เช่น หนังสือรับรอง
เงินเดือน หนงัสือสญัญาวา่จา้ง หลกัฐานการเสียภาษี เป็นตน้ 
2. วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง 
3. ข้อมูลเก่ียวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ  
ช่ือและสถานท่ีตั้งของท่ีท างาน 
4. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  
5. ขอ้มูลการอา้งถึงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัสถาบนั
การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ไดแ้ก่ ส าเนาบญัชีเงินฝากของธนาคาร  
6. ลายมือช่ือของผู ้ท า ธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงลายมือช่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 
 

1 . แหล่งท่ีมาของเ งินหรือรายได้หรือทรัพย์สิน เ ช่น 
หลกัฐานงบการเงิน 
2. วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
วตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง 
3. ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอ้มูลท่ีสามารถ
พิสูจน์ไดถึ้งสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูจ่ริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย  
5. ขอ้มูลเก่ียวกบัอ านาจในการควบคุม ก ากบัดูแล และผูกพนั
นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดบัสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ 
7 . ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน ไดแ้ก่ ส าเนาบญัชีเงินฝากของธนาคาร  

 

7. การอนุมตัหิรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 
 เม่ือสหกรณ์ด าเนินการประเมินและจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้แลว้ ในขั้นตอนการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม ใหพิ้จารณาด าเนินการ ดงัน้ี 
 7.1 กรณีปฏิเสธการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรม 

สหกรณ์จะปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่รับท าธุรกรรม หรือไม่รับเป็นสมาชิก และพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั (แบบ ปปง.1-03) หากพบขอ้เทจ็จริงอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

7.1.1 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริง หรือลูกคา้ท่ี
ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด  

7.1.2 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน หรือลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ใชช่ื้อ
ปลอม ปกปิดช่ือจริง หรือใชช่ื้อแฝง  

7.1.3 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน หรือลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว แจง้
ขอ้มูลเทจ็ หรือแสดงหลกัฐานเท็จ 

7.1.4 สหกรณ์ไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนไม่ครบถว้นตามตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเร่ือง วิธีการแสดงตน
ของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนและการระบุตวัตนไม่ครบถว้นเพียง
พอท่ีจะสามารถน าไปตรวจสอบกบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด และไม่เพียงพอท่ีจะสามารถน าไปประเมินและบริหารความเส่ียง
ของลูกคา้ได ้
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7.1.5 ผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน ผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือลูกคา้ท่ี
ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวมีความเส่ียงสูงมากจนอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

7.2 กรณีอนุมติัการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือรับท าธุรกรรม 
หากผูข้อสมคัรเป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือ

ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ไม่อยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ให้สหกรณ์พิจารณาอนุมติั
สร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ รับท าธุรกรรม หรือรับเป็นสมาชิก โดยเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ยกเวน้ในกรณีผูข้อสมคัร
เป็นสมาชิก หรือลูกคา้นิติบุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืน รวมถึงผูท่ี้ไดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง หรือลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
มีความเส่ียงสูง ใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของสหกรณ์เป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ อนุมติัรับท าธุรกรรม หรือ
อนุมติัรับเป็นสมาชิกเท่านั้น  
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ข้ันตอนการรับลูกค้า (สมาชิก/สหกรณ์อ่ืน/ลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับ
สร้างความสัมพันธ์/ไม่รับ
ท าธุรกรรม และรายงาน

ธุรกรรมที่มีเหตุ 
อันควรสงสัย 

ต่อส านักงาน ปปง. 

กรณีผู้ขอสมัครเปน็สมาชิก ต้องจัดให้แสดงตนทุกราย โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนใน
แบบฟอร์มการรับสมัครสมาชิกให้ครบถ้วนตามประกาศส านักนายกฯ และต้องตรวจสอบ
ความถูกต้องความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน  
กรณีสหกรณ์อืน่  ต้องจัดให้แสดงตนทุกราย โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนในแบบฟอร์มการ
ท าธุรกรรม ให้ครบถ้วนตามประกาศส านักนายกฯ และต้องตรวจสอบความถูกต้องความ
ถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน พร้อมเก็บส าเนา
เอกสารที่ใช้ในการแสดงตนในแต่ละกรณ ี

ตรวจสอบรายชื่อลูกค้า (สมาชิก/สหกรณ์อื่น/ 
ลูกค้าท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว)  

 

ประเมินความเส่ียงด้าน ML/TPF  

ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกบัลูกค้า 

กรณีลูกค้าที่ท าธรุกรรมเป็นครั้งคราว หากมีการท าธุรกรรม
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ต้องจัดให้แสดงตนก่อน
การท าธุรกรรม โดยกรอกข้อมูลการแสดงตนในแบบฟอร์มให้
ครบถ้วนตามประกาศส านักนายกฯ และต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการ
แสดงตน พร้อมเก็บส าเนาเอกสารที่ใช้ในการแสดงตน 

ต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
ในระดับเข้มข้น โดยขอข้อมูลหรือเอกสาร
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ/ข้อมูล

แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้/ 
ข้อมูลวัตถุประสงค์ในสร้างความสัมพันธ ์

หรือท าธุรกรรม 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ า 

รับสมัครเป็นสมาชิก/รับสร้างความสัมพันธ์/
รับท าธุรกรรม 

รับสมัครเป็นสมาชิก/รับสร้างความสัมพันธ์/รับท าธุรกรรม 
โดยผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัต ิ

พิจารณาวา่การท าธุรกรรมสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 
ในการท าธุรกรรม/รายได้ของลูกค้า  

 

พิจารณาวา่การท าธุรกรรมไม่สอดคล้องฯ และสหกรณ์อาจถกูใช้ 
เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายล้างสูง 

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับสร้างความสัมพันธ์/ไม่รับท าธุรกรรม 
และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. 

กรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงได ้

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับสร้างความสัมพันธ์/ไม่รับท า
ธุรกรรม และรายงาน 

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. 
 

กรณไีม่เป็น 
บุคคลท่ีถูกก าหนด 

กรณีพบว่า 
เป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด 

กรณีทีส่ามารถตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงได ้
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การบริหารและบรรเทาความเส่ียงของลูกค้า  
 

                 สหกรณ์ก าหนดหลกัการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทั้งหมด ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือป้องกนัหรือบรรเทาความ
เส่ียงของสหกรณ์จากการถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยพิจารณาปัจจยัความเส่ียงตามท่ีกฎหมายก าหนด และจะด าเนินการบริหารและ
บรรเทาความเส่ียงของลูกค้าทุกรายตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและส้ินสุดลงเม่ือยุติ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพ่ือระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ การก าหนดระดบัความเส่ียง
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย การตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดับความเส่ียงของลูกคา้ การ
ตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ การทบทวนการประเมินความเส่ียง จนถึงการ
ยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย และจะด าเนินการประเมินความเส่ียงของลูกคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
ซ่ึงสหกรณ์ไดก้ าหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าส าหรับลูกคา้ทุกรายให้
สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียง ทั้งน้ี ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง สหกรณ์จะตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ใน
ระดบัเขม้ขน้ท่ีสุด และลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า  สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้  

1. กระบวนการการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้า 
 1.1 การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
      1. ระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล หรือข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ
นอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลูกคา้กไ็ด ้
      2. ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและใชม้าตรการท่ีเหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ี
แทจ้ริงโดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล หรือข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลูกคา้กไ็ด ้
      3. ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้กบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด
ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลาย  ลา้งสูง 
      4. ขอข้อมูลเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมจากลูกค้า เพ่ือน ามาพิจารณาความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกบัลูกคา้ 
      โดยสหกรณ์ตอ้งขอขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ในการท าธุรกรรมจากลูกคา้ ให้ชัดเจนและเพียงพอส าหรับ
น ามาใชใ้นการพิจารณาความเส่ียงและความสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัลกัษณะของการท าธุรกรรมและความเคล่ือนไหว
ทางการเงินของลูกคา้ ตวัอย่างเช่น เพ่ือการออมเงิน วตัถุประสงคด์า้นการลงทุน วตัถุประสงคด์า้นการกูย้ืม เพ่ือหมุนเวียนทาง
ธุรกิจ เพ่ือช าระค่าสินคา้บริการ เพ่ือช าค่าสินคา้บริการ และสาธารณูปโภคในชีวิตประจ าวนั เพ่ือใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั เป็น
ตน้ 
      ทั้ งน้ี เพ่ือน าไปใช้ในการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมหรือการด าเนิน
ความสมัพนัธ์ ซ่ึงมูลค่าและรูปแบบการท าธุรกรรม จะท าใหส้หกรณ์สามารถเช่ือมโยงถึงผลลพัธ์ในขอ้น้ีได ้เน่ืองจาก มูลค่าใน
การท าธุรกรรมและวิธีการท าธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ทางการเงิน ประเภทบริการหรือช่องทางการใช้บริการ จะ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการด าเนินความสัมพนัธ์เสมอ เพียงแต่จะตรงกบัขอ้มูลวตัถุประสงค์ท่ีลูกคา้แจง้ไวข้ณะสร้าง
ความสัมพนัธ์หรือไม่ หากน าผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแลว้ พบความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีต่างไปจาก
วตัถุประสงคเ์ดิมท่ีลูกคา้แจง้ความประสงคไ์วใ้นขณะสร้างความสัมพนัธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน สหกรณ์ตอ้งก าหนด
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แนวทางการประเมินเพ่ือพิจารณาความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนจากวตัถุประสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนหรือเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น สหกรณ์จึงควร
ก าหนดแบบแผนความเช่ือมโยงระหว่างรูปแบบการธุรกรรมกับวตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคแ์ละรูปแบบธุรกรรมท่ีมีอยู ่
      5. ตรวจสอบความเคล่ือนไหวของการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ตลอดช่วงเวลาท่ีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจยงัด าเนินอยู่วา่ยงัคงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ 
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีไดป้ระเมินไว ้และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอ่ืนของลูกคา้ท่ีมีอยูห่รือไม่ 
 1.2 การก าหนดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
      1. กรณีลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ตาม
ขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงในระดบัเขม้ขน้ แต่ถา้ปรากฏในภายหลงัว่ามี
ปัจจยัอ่ืนท่ีท าใหลู้กคา้มีความเส่ียงลดลง สหกรณ์อาจพิจารณาปรับลดระดบัความเส่ียงลงตามผลการประเมินความเส่ียงได้ 
แต่ตอ้งก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัผลการปรับลดระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดงักล่าว 
      ขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้าที่มคีวามเส่ียงสูงในระดบัเข้มข้น  
         1. หาข้อมูลจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือหรือขอขอ้มูลเพ่ิมเติมจากลูกค้าเก่ียวกับแหล่งท่ีมาของเงินหรือ
ทรัพยสิ์น แหล่งท่ีมาของฐานะความมัง่คัง่ หรือวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมแต่ละคร้ังรวมถึงขอ้มูลเก่ียวกบัการประกอบ
กิจการของลูกคา้ อาชีพ ช่ือและสถานท่ีตั้งของท่ีท างาน หรือลายมือช่ือของผูท้  าธุรกรรม ซ่ึงรวมถึงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ย 
         2. ก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
กบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง 
         3. เม่ือมีการทบทวนข้อมูลและความเส่ียงของลูกคา้ ให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูพิ้จารณาผลการทบทวน
ดงักล่าววา่สมควรจะอนุมติัใหด้ าเนินความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้นั้นต่อไปหรือไม่ 
         4. ก าหนดกระบวนการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินของลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง โดยพิจารณาเพ่ิม
ความถ่ี ขั้นตอนหรือลกัษณะการติดตามความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรม และเพ่ิมความถ่ีใน
การตรวจสอบขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้และการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ 
      2. กรณีลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า สหกรณ์อาจพิจารณาลดระดบัความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัลูกคา้กไ็ด ้เวน้แต่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ลูกคา้ดงักล่าวมีส่วนร่วมในการกระท า หรือมีการท าธุรกรรมหรือมีการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
แพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ใหส้หกรณ์ ปรับระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดงักล่าวใหเ้ป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง
และตอ้งตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ 
2. การก าหนดปัจจยัในการประเมนิความเส่ียงของลูกค้า 
 (1) ปัจจยัความเส่ียงเกีย่วกบัลูกค้าซ่ึงเป็นความเส่ียงสูงเดด็ขาด มี 2 กรณี ไดแ้ก่ 
 - ลูกคา้หรือผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ หรือ
เป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดของบุคคลดงักล่าว 
      - ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้มาจากหรือมีการท าธุรกรรมเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ี
หรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงซ่ึงคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial 
Action Task Force : FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด าเนินมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ใน
ระดบัเขม้ขน้และเรียกร้องใหด้ าเนินมาตรการตอบโต ้ตามท่ีเลขาธิการประกาศก าหนด ซ่ึงเป็นไปตามประกาศส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการ   ตอบโต ้
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 (2) ปัจจยัที่อาจส่งผลให้ลูกค้ามคีวามเส่ียงสูง 
  กรณีท่ีขอ้มูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตวัตนของลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ 

ระบุวา่ เป็นลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ ซ่ึงมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
                          1) บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองคก์ารระหวา่งประเทศหรือเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวหรือผูใ้กลชิ้ดของบุคคลดงักล่าว 
                         2) ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงตรงกบัขอ้มูลท่ีส านกังานแจง้ซ่ึงควรไดรั้บการเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด  
                             หมายเหตุ: สหกรณ์ตรวจสอบผ่านระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงดา้นการฟอกเงินและ
รายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด AMLO Person Screening System (APS) 
                         3) โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทั มีความผิดปกติหรือมีความซบัซอ้นเกินกวา่การด าเนินธุรกิจปกติ 
                         4) ลูกคา้ประกอบธุรกิจท่ีมีการรับเงินสดเป็นจ านวนมาก เช่น                
       - ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนนั 
                        - ธุรกิจอาชีพท่ีให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้งภายในประเทศและขา้มประเทศซ่ึงไม่ใช่สถาบนั
การเงิน 
              - ธุรกิจอาชีพรับแลกเปล่ียนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  
             - ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
                         5) ลูกคา้ไดม้าซ่ึงเงินสด หรือประกอบธุรกิจท่ีมีการซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินคา้ท่ีมีราคาสูง โดยไม่มี
แหล่งท่ีมาของเงินสด หรือสินคา้อยา่งชดัเจน เช่น  
       - ธุรกิจคา้อญัมณี เพชรพลอย ทองค า หรือเคร่ืองประดบัท่ีประดบัดว้ยอญัมณี เพชรพลอยหรือทองค า 
             - ธุรกิจคา้ของเก่าท่ีมีมูลค่าสูง เช่น วตัถุโบราณ ศิลปะวตัถุ วตัถุหายาก เคร่ืองรางของขลงั ฯลฯ 
             - ธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการซ้ือขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทลั  
              - ธุรกิจบริษทัหรือนายหนา้จดัหางาน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการรับคนเขา้มาท างานจากต่างประเทศหรือส่ง
คนไปท างานในต่างประเทศ 
              - ธุรกิจน าเท่ียวบริษทัทวัร์ 
                         6) ลูกคา้ท่ีมิไดป้ระกอบธุรกิจแต่ด าเนินกิจกรรมเป็นผลใหไ้ดม้าซ่ึงเงินสดหรือทรัพยสิ์นโดยไม่มีแหล่งท่ีมา 
อยา่งชดัเจน 
                         7) ลูกค้ามีถ่ินท่ีอยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือมีแหล่งท่ีมาของรายได้ หรือท าธุรกรรม ในพ้ืนท่ีหรือ
ประเทศท่ีมีความเส่ียงตามท่ีก าหนด 
                              หมายเหตุ: พืน้ท่ีท่ีอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรงตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเก่ียวเน่ืองกับปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงสูง
ด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย ณ วันท่ี 17 มนีาคม 2564 พืน้ท่ีดังกล่าว ได้แก่ เขตท้องท่ี
จังหวัดนราธิวาส ยกเว้นอ าเภอศรีสาคร อ าเภอสุไหงโก-ลก และอ าเภอสุคิริน จังหวัดยะลา ยกเว้นอ าเภอเบตง และจังหวัดปัตตานี 
ยกเว้นอ าเภอไม้แก่น และอ าเภอแม่ลาน 
                               - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง ตามประกาศส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ี
หรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการ
ตอบโต ้ไดแ้ก่  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เป็นตน้ 
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                               - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีได้รับการประเมินหรือก าหนดจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) 
ว่าเป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกตใ์ช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งเพียงพอ 
                               - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีถูกกีดกนั หรือใชม้าตรการบงัคบั หรือหา้มคา้ขายระหวา่งประเทศโดยองคก์ารระหว่าง
ประเทศ 
                               - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศหรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือวา่ มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดบัสูงมาก 
                              - พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้ายหรือมีองค์กรผูก่้อการร้าย
ปฏิบติัการอยู ่
                         8) ลูกคา้ไม่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศ 
                         9) ลูกคา้เป็นนิติบุคคลประเภทบริษทัจ ากดั ท่ีมีการออกใบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถื้อ 
     กรณีการตรวจสอบพบข้อมูลจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น ส่ือสาธารณะ ฐานข้อมูลภายในองค์กร หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืน หรือได้รับค าส่ังยดึอายดัจากหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ในกรณีดงันี้ 
 (3) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรือการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวด าเนินไปอย่างผดิปกต ิ
 (4) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าอาจเกีย่วข้องกบัการกระท าความผดิมูลฐาน 
 (5) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอ าพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้น (nominees 
shareholders) 
 สหกรณ์อาจพิจารณาประเมินความเส่ียงแยกจากปัจจยัขา้งตน้ แลว้จึงน าไปพิจารณาร่วมกบัความเส่ียงในปัจจยัอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
3.  การประเมนิเพ่ือระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกค้า 
 สหกรณ์ฯ ตอ้งด าเนินการประเมินเพ่ือระบุและพิสูจนท์ราบตวัตนของลูกคา้ ตามท่ีก าหนดไวแ้นวปฏิบติัในเร่ือง
การรับลูกคา้ และตามกระบวนการการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
4.  การก าหนดระดบัความเส่ียงส าหรับลูกค้าแต่ละราย 
 สหกรณ์ฯ จะน าผลการระบุและพิสูจนท์ราบตวัตนของลูกคา้ ท่ีไดม้าจากการแสดงตน มาพิจารณาตามปัจจยัในข้อ 2.  เม่ือ
ไดผ้ลการประเมินความเส่ียงตวัลูกคา้แลว้ อาจน ามาพิจารณาร่วมกบัความเส่ียงของผลิตภณัฑบ์ริการ และช่องทางการใหบ้ริการ 
และค านวณเป็นผลความเส่ียงท่ีแทจ้ริงของลูกคา้เพ่ือประโยชนใ์นการเพ่ิมหรือลดทอนความเส่ียงของลูกคา้ในการก าหนดมาตรการ
ส าหรับการอนุมติัรับลูกคา้และการติดตามความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้ และสหกรณ์ไดจ้ดัระดบัความเส่ียงส าหรับ
ลูกคา้แต่ละราย เป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง หมายถึง ลูกคา้ท่ีถูกจดัระดบัความเส่ียงเป็นระดบั 3 (High Risk) ซ่ึงสหกรณ์อาจถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง อยู่ใน
เกณฑสู์ง ซ่ึงกรณีน้ีสหกรณ์จะก าหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มูลทุก 1 ปี  
 **ถา้ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ ถูกพิจารณาวา่เป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง และตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้ท่ีสุด ตามขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้
ท่ีมีความเส่ียงสูงในระดบัเขม้ขน้ 
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 2. ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงปานกลาง หมายถึง ลูกคา้ท่ีถูกจดัระดบัความเส่ียงเป็นระดบั 2 (Medium Risk) ซ่ึงสหกรณ์อาจถูก
ใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
อยูใ่นเกณฑป์านกลาง ซ่ึงกรณีน้ีสหกรณ์จะก าหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มูลทุก 2 ปี 
 3. ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า หมายถึง ลูกคา้ท่ีถูกจดัระดบัความเส่ียงเป็นระดบั 1 (Low Risk) ซ่ึงสหกรณ์อาจถูกใช้เป็น
ช่องทางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง อยู่ใน
เกณฑต์ ่า ซ่ึงกรณีน้ีสหกรณ์จะก าหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลตามรอบระยะเวลา เช่น ทบทวนขอ้มูลทุก 3 ปี 
5. การทบทวนข้อมูลและการตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรม 
 สหกรณ์ฯ จะตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ท่ีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตน และการพิสูจน์ทราบ
ลูกคา้ เพ่ือน ามาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนั และด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองจนกว่า 
จะยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ทั้งน้ี ไม่รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว และสหกรณ์ฯ จะทบทวน
การประเมินความเส่ียงลูกคา้ เม่ือขอ้มูลมีการเปล่ียนแปลง หรือลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์หรือท าธุรกรรมเพ่ิมเติม หรือ
ครบรอบระยะเวลา รวมถึงทบทวนและติดตามความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้อย่างต่อเน่ือง (Monitoring) ว่า
ยงัเป็นไปตามท่ีเคยแจง้ไวห้รือเป็นไปตามพฤติกรรมปกติหรือไม่ ดงัน้ี 
 5.1  การตรวจทานข้อมูล และการพสูิจน์ทราบลูกค้า  

          สหกรณ์ตอ้งด าเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ท่ีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตน 
ใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ ดงัน้ี 

          1. กรณีลูกคา้แจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลการแสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ เช่น ช่ือเต็ม อาชีพ ช่ือและสถาน
ท่ีตั้งของท่ีท างาน ขอ้มูลการติดต่อ แหล่งท่ีมาของรายได ้เป็นตน้ หรือลูกคา้มาสร้างความสัมพนัธ์หรือท าธุรกรรมเพ่ิมเติม 
เช่น ขอเปิดบญัชีเงินฝาก ขอสินเช่ือ ซ้ือหุน้เพ่ิม เป็นตน้ สหกรณ์ตอ้งปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ท่ีใชใ้นการแสดงตน การระบุ
ตวัตนใหเ้ป็นปัจจุบนั  

           2. กรณีลูกคา้มาสร้างความสมัพนัธ์หรือท าธุรกรรมเพ่ิมเติม สหกรณ์ตอ้งน ารายช่ือลูกคา้ ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์
ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด ตามแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัมิใหมี้การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง
สูง 

           3. กรณีพบเหตุอนัควรสงสยัวา่ลูกคา้หรือผูไ้ดรั้บผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้ อาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผิดฐานฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง สหกรณ์ตอ้งด าเนินการทบทวน ตรวจทานและปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ ท่ีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตน
ใหเ้ป็นปัจจุบนั 

          ทั้งน้ี หากขอ้มูลตาม 1. -3. มีผลต่อระดบัความเส่ียงของลูกคา้ สหกรณ์จะด าเนินการปรับปรุงความเส่ียงตาม
หลกัเกณฑก์ารก าหนดระดบัความเส่ียงส าหรับลูกคา้แต่ละราย และกระบวนการการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบั
ลูกคา้ 
 5.2 การตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรม 

        สหกรณ์จะด าเนินการตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมของ
ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาท่ีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจยงัด าเนินอยู่และส้ินสุดลงเม่ือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ เพ่ือให้
ทราบว่าการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ยงัคงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ท่ีไดป้ระเมินไว ้และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมา
ของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอ่ืนของลูกคา้ท่ีมีอยูห่รือไม่ โดยพิจารณาหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

     1. ตรวจทานขอ้มูลการแสดงตนหรือขอ้มูลการระบุตวัตน เพ่ือใหท้ราบว่าขอ้มูลของลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง
อนัมีนยัส าคญัต่อการตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้ เช่น ขอ้มูลอาชีพ ขอ้มูลแหล่งท่ีมาของรายได ้
ขอ้มูลรายได ้ขอ้มูลสถานภาพทางการเมือง เป็นตน้ 
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     2. ตรวจทานข้อมูลการท าธุรกรรมของลูกค้าในระยะเวลาสร้างความสัมพนัธ์จนถึงในขณะท่ีด าเนินการ
ตรวจทาน ฯ  โดยสรุปมูลค่าหรือสถิติการท าธุรกรรมโดยเฉล่ียของลูกคา้ในรอบระยะเวลาหน่ึงของลูกคา้รายนั้น ๆ (เช่น 
รอบระยะเวลา 6 เดือน หรือรอบระยะเวลา 1 ปี เป็นตน้) เพ่ือท่ีจะน าไปเป็นขอ้มูลหลกัในการพิจารณาความสอดคลอ้งใน
การท าธุรกรรม ดงัน้ี 
  2.1 พิจารณาความสอดคลอ้งกบัฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา้ โดยพิจารณาขอ้มูลการท าธุรกรรมของ
ลูกคา้ตาม 2.2 วา่สอดคลอ้งกบัอาชีพหรือรายไดข้องสมาชิกตามขอ้ 1.หรือไม่ ตวัอยา่งเช่น  
       - กรณีลูกคา้แจง้ขอ้มูลวา่มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป และมีรายไดเ้ดือนละ 10,000 บาท แต่จากขอ้มูลการท า
ธุรกรรมของลูกคา้ในรอบ 1 ปี ท่ีผา่นมา มีค่าเฉล่ียการฝากเงินและซ้ือหุน้ประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมีบาง
เดือนท่ีน าเงินสดมาฝากเป็นจ านวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือ 
       - กรณีลูกคา้มีการท าธุรกรรมโดยเฉล่ียในรอบระยะเวลาปัจจุบนัท่ีตรวจทานสูงกว่ารอบระยะเวลาท่ี
ผ่านมา เช่น ในรอบระยะเวลา 1 ปี ท่ีผ่านมา ลูกคา้รายหน่ึงมีมูลค่าการท าธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แต่มีมูลค่าการท า
ธุรกรรมในรอบปีปัจจุบนัเพ่ิมข้ึนเป็น 500,000 บาท โดยท่ีลูกคา้รายดงักล่าวไม่มีการแจง้เปล่ียนแปลงขอ้มูลอาชีพ รายได ้
หรือแหล่งท่ีมาของรายได ้  เป็นตน้ ซ่ึงหากพิจารณาตามตวัอย่างดงักล่าวขา้งตน้แลว้จะพบว่าการท าธุรกรรมของลูกคา้ราย
ดงักล่าว ไม่สอดคลอ้งกบัขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ (ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา้) 
  2.2 พิจารณาความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยพิจารณาขอ้มูลการท าธุรกรรมของลูกคา้ว่าสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคท่ี์ลูกคา้ไดแ้จง้ไวใ้นขั้นตอนการสร้างความสมัพนัธ์หรือไม่ ตวัอยา่งเช่น  
       - กรณีลูกคา้ (สมาชิก)ไดแ้จง้วตัถุประสงคใ์นขั้นตอนการสมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ว่า เพ่ือออมเงิน 
แต่จากขอ้มูลการท าธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปีท่ีผ่านมา พบว่า สมาชิกรายน้ีไดมี้การฝากเงินเขา้บญัชีสมาชิกท่ีเปิดไว้
กบัสหกรณ์เป็นเงินจ านวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ต่อคร้ัง และภายในเดือนเดียวกนัก็มีการถอนเงินออกจาก
บญัชีในจ านวนเงินเท่ากบัท่ีไดฝ้ากเงินเขา้บญัชี และมียอดเงินคงเหลือในบญัชีเพียงเลก็นอ้ย ซ่ึงการท าธุรกรรมของสมาชิก
รายน้ีมีลกัษณะเป็นการฝากเงินเขา้และถอนเงินออกจากบญัชีอย่างรวดเร็ว ซ่ึงหากพิจารณาตามตวัอย่างน้ีแลว้จะพบว่าการ
ท าธุรกรรมของสมาชิกรายดงักล่าว ไม่สอดคลอ้งกบักบัวตัถุประสงคท่ี์สมาชิกไดแ้จง้ไว ้ 
 3. เม่ือเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้แต่ละรายตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 1.  
และขอ้ 2. แลว้ จะตอ้งด าเนินการปรับปรุงหรือทบทวนขอ้มูลของลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากอาจมีขอ้มูลลูกค้าท่ี
เปล่ียนแปลงไป และขอ้มูลดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย  
 4. กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้แต่ละรายตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 1.  
และขอ้ 2. แลว้พบว่า มีลูกคา้รายใดท่ีมีการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติท่ีไม่สามารถช้ีแจงเหตุผลไดแ้ละพิจารณาประกอบขอ้มูล
ต่าง ๆ แลว้พบว่ามีเหตุอนัควรสงสัย หรืออาจเก่ียวขอ้งหรือเช่ือไดว้่ามีความเส่ียงต่อการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ใหร้ายงานการท า
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั (แบบ ปปง. 1-03) ไปยงัส านกังาน ปปง. (ตามแนวปฏิบติัในเร่ือง การรายงานการท าธุรกรรม) 
และปรับปรุงระดบัความเส่ียงของลูกคา้รายดงักล่าวเป็นความเส่ียงสูง  ตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดระดบัความเส่ียงส าหรับ
ลูกคา้แต่ละราย  
 5.3 การทบทวนการประเมนิความเส่ียง 
                       สหกรณ์ จะทบทวนการจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ ตามรอบระยะเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้
ดงัน้ี  
 

 
 

  
 
 
 
 

ระดบัความเส่ียง 
ของลูกค้า 

รอบระยะเวลา หมายเหตุ 
 

ความเส่ียงสูง 
 

1 ปี สหกรณ์ฯ จะพิจารณาทบทวนฯ ก่อนรอบระยะเวลา เช่น เม่ือ
ขอ้มูลลูกคา้มีการเปล่ียนแปลง หรือลูกคา้มาสร้างความ 
สมัพนัธ์หรือท าธุรกรรมเพ่ิมเติม  หรือเม่ือพบเหตุอนัควร
สงสยั เป็นตน้ 

 

ความเส่ียงปานกลาง 
 

2 ปี 

ความเส่ียงต า่ 3 ปี 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การประเมินและบริหารความเส่ียงส าหรับผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ 
 

1. การประเมนิและบริหารความเส่ียงส าหรับผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ที่สหกรณ์ให้บริการแก่ลูกค้า 
สหกรณ์ก าหนดหลกัเกณฑ ์เพ่ือตรวจสอบและประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ท่ี
สหกรณ์ให้บริการแก่ลูกคา้ในปัจจุบนั โดยระบุปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงให้ครบถว้นตามกฎหมาย แสดงถึง
วิธีการ รายละเอียดและผลการประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางบริการทั้งหมดรวมถึงตอ้งก าหนด
มาตรการบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูง 
2. มาตรการในการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่
เกีย่วข้องกบัการออกผลติภัณฑ์และบริการ 

2.1 กรณีท่ีสหกรณ์จะออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไก
ใหม่ในการใหบ้ริการ หรือน าเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีท่ีก าลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะมี
ข้ึนใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดข้ึนให้แลว้เสร็จก่อนการด าเนินการดงักล่าว  และจะก าหนดมาตรการในการ
บริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณธุรกรรม และความซับซ้อนของ
เทคโนโลยี โดยพิจารณาดงัน้ี 

     1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ป็นช่องทางบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมี
ลกัษณะหรือขอ้มูลเก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ท่ีสหกรณ์ใชเ้พ่ือเช่ือมโยง ติดต่อ เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ป็นช่องทางบริการหรือผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีมี
ลกัษณะหรือขอ้มูลเก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผูห้นา้ท่ีรายงานใชเ้พ่ือเช่ือมโยง ติดต่อ เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจ หรือการท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ซ่ึงจดัท าหรือพฒันาข้ึนใหม่ และจะเร่ิมปฏิบติัการขาย 
หรือใหบ้ริการในอนาคต 
 2.2 สหกรณ์พิจารณาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ว่าจะมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงมากน้อยเพียงใด และการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์นั้น จะมีความเส่ียงต่อการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง 
ระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง หรือไม่การระบุและประเมินความเส่ียงดงักล่าวให้ค านึงถึงลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ปริมาณ
ธุรกรรม และความซบัซอ้นของเทคโนโลยี โดยตอ้งก าหนดเง่ือนไขในการให้บริการหรือการท าธุรกรรม เช่น จ ากดัจ านวนคร้ัง
ของการท าธุรกรรม จ ากดัประเภทของการท าธุรกรรม หรือจ ากดัจ านวนเงินของการท าธุรกรรมท่ีสามารถท าได ้และควรก าหนด
วิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกคา้หรือรับท าธุรกรรม หรือวิธีการบริหารความเส่ียงของลูกคา้และติดตามความเคล่ือนไหวของ
ลูกคา้ 

2.3 สหกรณ์จะน าผลการระบุและประเมินความเส่ียงตามขอ้ 2.2 ไปเป็นหน่ึงในปัจจยัการประเมินความเส่ียงภายใน
องคก์รดว้ย 
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2.4 สหกรณ์ตอ้งก าหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพฒันามาตรการบรรเทาความเส่ียงส าหรับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

2.5 ในกรณีท่ีพบวา่การใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบติัตามกฎหมายฯ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งและสหกรณ์ไม่สามารถก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามขอ้ 2.2ได ้ 
สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการ
ให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับการออกผลิตภณัฑ์และบริการ หรือยุติการใช้ผลิตภณัฑ์ใหม่การ
ให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
เก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการทนัที 
3. ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงฯ ส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ และขั้นตอนการ
ประเมินความเส่ียงฯ ก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออก
ผลติภัณฑ์และบริการ  

3.1 ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางในการให้บริการท่ีสหกรณ์ ให้บริการแก่ลูกคา้ท่ีสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวทั้ งหมดในปัจจุบัน หรือในกรณีท่ีสหกรณ์จะมีการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ 

3.2 ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางในการใหบ้ริการของสหกรณ์ ตาม
ขอ้ 3.1 

3.3 ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางในการ
ใหบ้ริการของสหกรณ์ 

3.4 ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบการบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และปรับปรุงการบริหารความเส่ียงของผลิตภณัฑห์รือบริการ หรือ
ช่องทางในการใหบ้ริการอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือสหกรณ์ มีผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยี
ใหม่ 
4. การก าหนดปัจจยัที่ใช้ในการประเมนิความเส่ียงฯ   

สหกรณ์ ไดน้ าปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง มาใชป้ระเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทาง
ในการใหบ้ริการ ของสหกรณ์ ดงัน้ี  

4. ความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการ  
    4.1 สหกรณ์ฯ ประเมินความเส่ียงโดยพิจารณาจากลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
  (ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตามจ านวน
เงินสดท่ีผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นสามารถรองรับได ้
  (ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถโอนหรือเปล่ียนมือใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนตาม
มูลค่า ความถ่ี ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปล่ียนมือ 
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  (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใชห้รือน าไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ ซ่ึงความเส่ียงจะเพ่ิมข้ึนหาก
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นสามารถใชข้า้มประเทศได ้

   4.2 ความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีอาจมีความเส่ียงสูง 
  (ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ หรือเปล่ียนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าสูง 
  (ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีลกัษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินท่ีไม่จ าเป็นตอ้งระบุผูโ้อนหรือผูรั้บโอน 
  (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีการท าธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยช่ือ 
    4.3 สหกรณ์ฯ อาจก าหนดใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ ดงัต่อไปน้ี เป็นผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า หากมูลค่า
ในการท าธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เม่ือรวมกนัแล้วต้องไม่เกนิ 50,000 บาท ต่อเดือน  
  (ก) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้น
ระยะเวลาอนัสั้น หรือแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดไดใ้นมูลค่าต ่า 
  (ข) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่ใช่บริการขา้มประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือเป็นผลิตภณัฑ์
หรือบริการขา้มประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีท่ีเป็นการช าระหน้ี หรือค่าสินคา้หรือบริการท่ีมีมูลค่าต ่า 
  (ค) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินไดใ้นจ านวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่าใหแ้ก่
ผูอ่ื้นไดห้รือโอนไดใ้นมูลค่าต ่า 

ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ 
                (1) ธุรกรรมของสหกรณ์ พิจารณาจากลกัษณะการท าธุรกรรมของสหกรณ์ วา่เป็นการท าธุรกรรมท่ีไม่ใชเ้งินสด หรือ
ใชเ้งินสด  
                (2) ช่องทางในการให้บริการ พิจารณาจากการให้บริการเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม
แบบไม่พบหนา้ลูกคา้ (Non-face-to-face) และแบบพบหนา้ลูกคา้ (face-to-face) 
ตัวอย่างการประเมนิความเส่ียงของช่องทางการให้บริการ 

ช่องทาง ความเส่ียง 

การใหบ้ริการแบบพบหนา้ท่ีส านกังาน หรือสาขาของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ต ่า 

(1 คะแนน) 

การใหบ้ริการแบบไม่พบหนา้  สูง 

(4 คะแนน) 

การใหบ้ริการแบบพบหนา้ผา่นตวัแทนหรือนายหนา้ หรือการใหบ้ริการแบบไม่พบหนา้โดยมีมาตรการในการ

ระบุและพิสูจน์ทราบตวัตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมของลูกคา้ 

(Customer monitoring system) 

ปานกลาง 

(2-3 คะแนน) 

  
5.  การประเมนิความเส่ียงฯ ผลติภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ 

สหกรณ์ จะด าเนินการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ส าหรับผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ 
โดยรวบรวมผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์ ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั และพิจารณา
ประเมินความเส่ียงจากปัจจยัความเส่ียงตามขอ้ 3.  
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3.1 ผลติภัณฑ์/บริการ 
         ตวัอย่างเช่น 

ผลติภณัฑ์และบริการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 

คะแนน

รวม 

ผลการ

ประเมิน

ความเส่ียง

เบ้ืองต้น 

ความ

สอดคล้องกบั

ลกัษณะ

ผลติภณัฑ์ 

เส่ียงสูง  

ตามกฎหมายฯ 

ความ

สอดคล้องกับ 

ลกัษณะ

ผลติภัณฑ์เส่ียง

ต ่า 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ

ประเมิน

ความ

เส่ียง 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่สามารถ

ให้ รับ หรือ

เปลีย่นเป็นเงนิสด

ได้ 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่สามารถ

โอนหรือเปลีย่นมือ

ให้แก่บุคคลอ่ืนได้ 

และสะสมมูลค่าได้ 

ผลติภณัฑ์หรือ

บริการที่

สามารถใช้หรือ

น าไปใช้ได้ใน

ต่างประเทศ 

บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ 4 4 4 12 สูง สอดคล้อง 

(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคลอ้ง สูง 

สินเช่ือ 1 1 1 3 ต ่า ไม่สอดคลอ้ง สอดคลอ้ง ต ่า 

หุ้น 4 3 1 8 กลาง ไม่สอดคลอ้ง ไม่สอดคลอ้ง กลาง 

เกณฑ์ในการก าหนดค่าคะแนนความเส่ียง 
ค่าคะแนนความเส่ียงในแต่ละปัจจยัจากความเส่ียงต ่าสุดไปความเส่ียงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน 

ค่าคะแนนการประเมนิความเส่ียงโดยรวม 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงสูง  10 - 12  คะแนน 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงปานกลาง   6 – 9    คะแนน 
ผลิตภณัฑ/์บริการ ความเส่ียงต ่า   3 – 5    คะแนน 

 
          สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ของสหกรณ์  ท าให้ทราบว่า สหกรณ์มีผลิตภณัฑ์หรือบริการ
อะไรบา้งท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียงฯ ของแต่ละ
ผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าว 

ตวัอย่างมาตรการและวธีิการบรรเทาความเส่ียง 

1) ตอ้งมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดทุกคร้ังก่อนท่ีจะรับท าธุรกรรมและปฏิเสธการท าธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีถูกก าหนด 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเส่ียงฯ 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 

(1) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถให ้รับ 
หรือเปล่ียนเป็นเงินสดได ้

ไม่ใชเ้งินสดเลย ใช ้แต่จ ากดัวงเงินไม่
สูง 

ใช ้แต่มีการ
ก าหนดวงเงิน
ค่อนขา้งสูง 

ใชเ้งินสดไดโ้ดย
ไม่จ ากดัวงเงิน 

(2) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถโอนหรือ
เปล่ียนมือใหแ้ก่บุคคลอ่ืนได ้และสะสมมูลค่าได ้

ไม่ได ้ ได ้แต่ก าหนด
เง่ือนไขยุง่ยากหรือ

วงเงินไม่สูง 

ได ้แต่ก าหนด
เง่ือนไขหรือวงเงิน

ค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่
ก าหนดเง่ือนไข
หรือวงเงิน 

(3) ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใชห้รือ
น าไปใชไ้ดใ้นต่างประเทศ 

ไม่ได ้ ได ้แต่จ ากดัวงเงินไม่
สูง 

ได ้แต่มีการ
ก าหนดวงเงิน
ค่อนขา้งสูง 

ได ้โดยไม่จ ากดั
วงเงิน 
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2) จ ากดัวงเงินในการท าธุรกรรมผ่านช่องทางบริการแบบไม่พบหนา้ เช่น ถอนเงินฝากไม่เกิน 300,000 บาท ต่อ
คร้ัง โดยสหกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูฝ้ากหรือผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก   การถือหุ้นรายเดือน จ ากดั
วงเงินการเพ่ิมจากเงินเดือนคงเหลือตอ้งไม่ต ่ากวา่ 2,000 บาท  เป็นตน้ 

3.2 ธุรกรรม/ช่องทางบริการ  
สหกรณ์ฯ ไดด้ าเนินการรวบรวมธุรกรรม/ช่องทางในการใหบ้ริการท่ีสหกรณ์ฯ ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั เพ่ือประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (ML/TPF) ส าหรับธุรกรรม/ช่องทางในการให้บริการ
ดงักล่าว พร้อมทั้งไดก้ าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงดงักล่าวแลว้ ซ่ึงปรากฏผลการประเมินความเส่ียงฯ ดงัน้ี 

3.2.1 ลกัษณะการท าธุรกรรม 
         หลกัเกณฑก์ารพิจารณา 
          1) การท าธุรกรรมที่ไม่ใช้เงนิสด (การท าธุรกรรมผา่นบญัชีธนาคารและเช็คหรือแคชเชียร์เช็คของ

ธนาคาร) จึงพิจารณาวา่ ลกัษณะการท าธุรกรรมที่มคีวามเส่ียงต า่ 
         2) การท าธุรกรรมที่ใช้เงนิสด จึงพิจารณาวา่ ลกัษณะการท าธุรกรรมที่มคีวามเส่ียงสูง 
      ตวัอย่างเช่น 

ธุรกรรม 
ผลการประเมิน/ 
ระดบัความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียง 

1. การท าธุรกรรมท่ีไม่ใชเ้งินสด  
(การท าธุรกรรมผา่นบญัชีธนาคารและเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็คของธนาคาร)  

ต ่า 
 
 

ต้องมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูก
ก าหนดทุกคร้ังก่อนท่ีจะรับท าธุรกรรม 

2. การท าธุรกรรมท่ีใชเ้งินสด  สูง 
 
 
 
 

- ต้องมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูก
ก าหนดทุกคร้ังก่อนท่ีจะรับท าธุรกรรม 
- พิจารณาแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ี ลูกค้า 
มาสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกรรมหรือท า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ การท าธุรกรรมของสหกรณ์ ท าให้ทราบว่า สหกรณ์มีการท าธุรกรรมลกัษณะ
ใดบา้งท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียงฯ ให้
เหมาะสมในแต่ละลกัษณะการท าธุรกรรมดงักล่าว 

3.2.2 ช่องทางการให้บริการ 
 ช่องทางการใหบ้ริการ หมายถึง วิธีการหรือช่องทาง ท่ีสหกรณ์ จะน าผลิตภณัฑห์รือบริการไปสู่ลูกคา้  
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 
1) ช่องทางการใหบ้ริการแบบพบหน้า คือ ช่องทางการใหบ้ริการผา่นพนกังานของสหกรณ์ ถือวา่เป็นช่องทาง

ในการใหบ้ริการที่มคีวามเส่ียงต า่ 
2) ช่องทางการให้บริการแบบไม่พบหน้า คือ ช่องทางการให้บริการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่ือสารดว้ย

วิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่การพบหนา้ เช่น การติดต่อท าธุรกรรมผ่านโทรศพัท ์หรือผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE, Facebook เป็นตน้ ถือว่า
เป็นช่องทางบริการที่มคีวามเส่ียงสูง 
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         ตวัอย่างเช่น 

ช่องทางการให้บริการ 
 

ผลการ

ประเมิน/ระดบั

ความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียง 

1. แบบพบหน้า 

(การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ 
การท าธุรกรรมตอ้งติดต่อเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ์) 

ต ่า - ก าหนดใหก้ารสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมแบบ
พบหนา้ ในกรณีท่ีลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ี
ท  าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงสูง  
- การสมคัรขอเป็นสมาชิกของสหกรณ์จะตอ้งสมคัรผา่นเจา้หนา้ท่ี
ของสหกรณ์ ณ สถานประกอบการของสหกรณ์เท่านั้น 
- ตอ้งมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดทุกคร้ังก่อนท่ีจะรับ
ท าธุรกรรม 

2. แบบไม่พบหน้า 

(ท าธุรกรรมโดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ผา่นช่องทางบริการ เช่น 
โทรศพัท,์ E-mail, LINE, Facebook 
เป็นตน้) 
 

สูง - ก าหนดใหก้ารท าธุรกรรมแบบไม่พบหนา้ ท าไดเ้ฉพาะผลิตภณัฑ์
หรือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า 
- การท าธุรกรรมแบบไม่พบหนา้ ลูกคา้ตอ้งเคยแสดงตนกบั
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์แบบพบหนา้ ณ สถานประกอบการมาก่อน
แลว้ 
- จ  ากดัวงเงินในการท าธุรกรรมผา่นช่องทางบริการแบบไม่พบหนา้  
ไม่เกิน 300,000 บาทต่อคร้ัง โดยสหกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของ
ผูฝ้ากหรือผูมี้อ  านาจถอนเงินฝาก    
- ตอ้งมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดทุกคร้ังก่อนท่ีจะรับท า

ธุรกรรม 

สรุป ผลการประเมินความเส่ียงฯ ช่องทางในการใหบ้ริการของสหกรณ์  ท าใหท้ราบว่า สหกรณ์มีช่องทางในการ
ให้บริการใดบา้งท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียงต ่า เพ่ือก าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความ
เส่ียงฯ ใหเ้หมาะสมในแต่ละช่องทางในการใหบ้ริการดงักล่าว 

4. ก าหนดมาตรการในการบรรเทาความเส่ียงฯ ส าหรับผลติภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการ 
หลงัจากท่ีสหกรณ์ ไดป้ระเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการของสหกรณ์แลว้ พบว่า 
สหกรณ์มีผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการใหบ้ริการใดบา้ง ท่ีมีความเส่ียงสูง ความเส่ียงปานกลาง และความเส่ียง
ต ่า สหกรณ์ไดก้ าหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเส่ียงฯ ท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของแต่ละผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรม
หรือช่องทางในการใหบ้ริการดงักล่าว ดงัน้ี 
             4.1 ก าหนดเง่ือนไขในการให้บริการหรือการท าธุรกรรม เช่น จ ากดัจ านวนคร้ังของการท าธุรกรรม จ ากดัประเภทของ 
การท าธุรกรรม หรือจ ากดัจ านวนเงินของการท าธุรกรรมท่ีสามารถท าได ้
               4.2  ก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกคา้หรือรับท าธุรกรรม หรือวิธีการบริหารความเส่ียงของลูกคา้และติดตาม 
ความเคล่ือนไหวของลูกคา้ 
               4.3 ก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนท่ีสามารถระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ได ้

นอกจากน้ี สหกรณ์ไดก้ าหนดให้มีการบริหารและบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และปรับปรุงการบริหารความเส่ียงของผลิตภณัฑ์ 
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บริการและช่องทางบริการอย่างสม ่าเสมอทุก 1 ปี ทั้งน้ี ก่อนท่ีสหกรณ์จะมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ สหกรณ์จะด าเนินการระบุและประเมินความเส่ียงดา้น ML/TPF ใหแ้ลว้
เสร็จก่อนท่ีจะออกผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางบริการดงักล่าว และก าหนดมาตรการส าหรับการบรรเทาความเส่ียงดา้น ML/TPF 
ท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งน าผลการระบุและประเมินความเส่ียงไปเป็นหน่ึงในปัจจยัการประเมินความเส่ียงภายในองคก์รดว้ย หากไม่
สามารถก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมได ้สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑใ์หม่ การให้บริการ
ใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่เก่ียวขอ้งกบัการออก
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การรายงานการท าธุรกรรม  

 
สหกรณ์ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการท าธุรกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูง 

1. การรายงานการท าธุรกรรม 
“ธุรกรรมที่ใช้เงินสด” หมายความวา่ ธุรกรรมท่ีสมาชิก/ลูกคา้ถือเงินสดมาท าธุรกรรม ด าเนินการต่อสหกรณ์ หรือ 

ธุรกรรมท่ีสมาชิก/ลูกคา้ไดรั้บเงินสดจากสหกรณ์อนัเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดมูลค่าต่าง ๆ อาทิ การน าเงินสดมา
ซ้ือหุน้สหกรณ์ การรับเงินสดอนัเป็นเงินปันผลจากการถือหุน้ การฝากเงินสดกบัสห กรณ์ การรับเงินกูย้ืมจากสหกรณ์ เป็น
ตน้ 

“ธุรกรรมที่เกี่ยวทรัพย์สิน” หมายถึง ธุรกรรมท่ีลูกคา้ด าเนินการกบัสหกรณ์ โดยมีการน าอสังหาริมทรัพยห์รือ
สงัหาริมทรัพยท่ี์มีมูลค่า/ราคาประเมิน เป็นวตัถุส าคญัในการท าธุรกรรมนั้น ๆ ซ่ึงหากปราศจากทรัพยสิ์นดงักล่าว ธุรกรรม
ท่ีลูกคา้ประสงคจ์ะด าเนินการกบัสหกรณ์ ยอ่มไม่อาจเกิดข้ึนได ้
            “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้่ากระท าข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงมิใหต้อ้งตกอยู่
ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้ง
กบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ทั้งน้ี ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังและใหห้มายความรวมถึงการ
พยายามกระท าธุรกรรมดว้ย 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย 
วา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง
สูง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด ความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษย ์ความผิดเก่ียวกบัการฉอ้โกง
ประชาชน ความผิดเก่ียวกบัต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ เป็นตน้ 

2. หลกัเกณฑ์ในการรายงานการท าธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวธีิการส่งการรายงานการท าธุรกรรม) ดงันี ้

ธุรกรรมทีต้่องรายงาน แบบรายงาน 
ระยะเวลาในส่งแบบรายงาน 

การท าธุรกรรม ไปยงัส านักงาน ปปง. 
วธีิการส่งแบบรายงาน 

ผู้กรอกแบบรายงาน/ผู้
ส่งรายงาน 

1) ธุรกรรมทีใ่ช้เงนิสด 
(ธุรกรรมท่ีใชเ้งินสด 
ตั้งแต่สองลา้นบาทข้ึนไป 

แบบ ปปง. 1- 01 
 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1-15  
จดัส่งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี  
15 ของเดือนท่ีมีการท าธุรกรรม 
- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16 - ส้ินเดือน  
จดัส่งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนั 
ส้ินเดือนของเดือนท่ีมีการท าธุรกรรม 

สหกรณ์ สามารถส่งรายงาน
ธุรกรรมทุกประเภทได ้โดยใช้
วธีิใดวธีิหน่ึง ดงัน้ี  
1) ยืน่รายงานธุรกรรมต่อ

เจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังาน ปปง. 
โดยมีหลกัฐานการส่งท่ีชดัเจน  
2) ส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ โดยมี
หลกัฐานการส่งท่ีชดัเจน  
3) ส่งเป็นขอ้มูล

อิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่
ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
ซ่ึงมีลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์

1) ผู้กรอกแบบรายงาน 
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์

เป็นผูบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง
ในแบบรายงาน โดยให ้
ผูบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง 
ลงลายมือช่ือ และ
เขียนช่ือและนามสกลุ
ดว้ยลายมือบรรจง
ก ากบัไว ้พร้อมกบั
ระบุวนั เดือน ปีท่ี
บนัทึกขอ้เท็จจริง 
ไวด้า้นบนขวาของ
ช่อง แบบฟอร์ม  
 

2) ธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สิน 
ทรัพยสิ์นท่ีมีราคาประเมิน
ตั้งแต่หา้ลา้นบาทข้ึนไป 
(ราคาประเมินท่ีสูงท่ีสุดโดย
พิจารณาจากราคาประเมิน
ของส านกังานท่ีดินหรือของ
สหกรณ์ หรือราคาซ้ือขาย 
อยา่งใดอยา่งหน่ึง) 

แบบ ปปง. 1- 02 
 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 1-15  
จดัส่งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี  
15 ของเดือนท่ีมีการท าธุรกรรม 
- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนัท่ี 16 - ส้ินเดือน  
จดัส่งภายใน 7 วนั นบัแต่วนัถดัจากวนั 
ส้ินเดือนของเดือนท่ีมีการท าธุรกรรม 
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ข้อควรระวงัและข้อห้าม 
1) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้ รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการท าธุรกรรมด้วย

ตนเอง ห้ามใหส้มาชิก (ลูกคา้) หรือ ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) เป็นผู ้
บนัทึกขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัธุรกรรมในแบบรายงานการท าธุรกรรม 

2) ห้ามเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์เปิดเผยขอ้เท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ อนัอาจมีผลท าใหส้มาชิก (ลูกคา้) หรือ ผูรั้บ
ผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรรม (ลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว) ทราบวา่ ตนเองถูกรายงานการท าธุรกรรมต่อ
ส านกังาน ปปง. 
3. การบริหารความเส่ียงธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัย 

3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัย 
สหกรณ์ด าเนินการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของแต่ละราย เพ่ือพิจารณาวา่ ในการท าธุรกรรมแต่ละคร้ัง หรือ

แต่ละกลุ่มธุรกรรมของลูกคา้มีความผิดปกติอนัจะเขา้ข่ายเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ซ่ึงตอ้งรายงานต่อส านกังาน ปปง. 
หรือไม่ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการส่งรายงานต่อส านกังาน ปปง. ดงัน้ี  

ขั้นตอนท่ี 1 เม่ือมีการตรวจพบพฤติกรรมการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติของลูกคา้รายหน่ึงรายใด  
ขั้นตอนท่ี 2 ด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้ ตลอดจนฐานะทางเศรษฐกิจ 

(รายไดแ้ละอาชีพ) หรือขอ้มูลเก่ียวกบัการท าธุรกรรมคร้ังอ่ืน ๆ  ของลูกคา้ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีพบวา่ผิดปกติ (ในกรณีท่ี
ตรวจสอบได)้ เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคลอ้งในการท าธุรกรรมและวตัถุประสงคใ์นการท าธุรกรรมกบัขอ้มูลฐานะทาง
เศรษฐกิจของลูกคา้ 

ขั้ นตอนท่ี  3  รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห์ จากขั้ นตอนท่ี 2 ให้แก่ผู ้บริหารหรือคณะ
กรรมการบริหารท่ีมีอ านาจในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัของลูกคา้ 

หมายเหตุ: เฉพาะอสงัหา- 
ริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพย์
ท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 5  

ก ากบั  
(ผา่นระบบ AERS)  

2) ผู้ส่งรายงาน 
สหกรณ์ท่ีรับท า

ธุรกรรม 

3) ธุรกรรมทีม่เีหตุอนัควรสงสัย  
รายงานเม่ือพบเหตุอนัควร

สงสยัตามค านิยามของธุรกรรม
ท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัไม่วา่ท า
ธุรกรรมท่ีมีมูลค่าเท่าไรก็ตาม 
ใหพ้นกังานแจง้ผูบ้ริหารทราบ
ทนัที โดยใหผู้บ้ริหาร
พิจารณาอยา่งถ่ีถว้นก่อนส่ง
รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร
สงสยัต่อส านกังาน ปปง. 

แบบ ปปง. 1- 03 
 

-  รายงานภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีพบเหต ุ
อนัควรสงสยั 
-  รายงานโดยไม่ชกัชา้ส าหรับธุรกรรมท่ี 
มีเหตุอนัควรสงสยัท่ีตรวจพบในภายหลงั 

หมายเหตุ: “วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั” 
หมายถึง วนัท่ีสหกรณ์ทราบถึงธุรกรรมท่ีมี
เหตุอนัควรสงสยั ดงันั้น การเร่ิมนบั
ระยะเวลา 7 วนั ใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัท่ี
ผูบ้ริหารระดบัสูงทราบถึงธุรกรรม ท่ีมี
เหตุอนัควรสงสยั ซ่ึงก็คือวนัท่ีผูบ้ริหาร
ระดบัสูงไดต้รวจสอบ วนิิจฉยัและอนุมติั
การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั
ไปยงัส านกังาน ปปง. 
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ขั้นตอนท่ี 4 กรณีท่ีผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นว่าควรรายงานต่อส านกังาน ปปง. 
ผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการบริหารท่ีมีอ านาจดงักล่าว ลงนามอนุมติัเพ่ือส่งรายงานธุรกรรมของลูกคา้ เป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนั
ควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง. 

3.2 การพจิารณาธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัยในเบ้ืองต้น 

กรณีท่ีสหกรณ์พิจารณาอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัลูกคา้ หากสหกรณ์พบเหตุ
ดังต่อไปน้ี สหกรณ์จ าเป็นจะต้องด าเนินการตรวจสอบหรือสืบสวนเบ้ืองต้น เม่ือลูกค้าแจ้งความประสงค์ขอสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือขอท าธุรกรรมหรือไดท้ าธุรกรรมท่ีมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

- ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ากระท าข้ึนเพ่ือหลีกเล่ียงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น กรณีท่ีเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไดว้่า ลูกคา้เจตนาแจ้งความ
ประสงคข์อท าธุรกรรมในวงเงินท่ีใกลเ้คียงกบัวงเงินท่ีกฎหมายก าหนดให้ตอ้งรายงานการท าธุรกรรมต่อส านกังาน ปปง. 
เพ่ือหลีกเล่ียงมิใหส้หกรณ์ตอ้งรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอา้งเป็นผูอ่ื้นเพ่ือมาท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ เป็นตน้  

- ธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐาน เช่น กรณีท่ีลูกคา้แจง้ความประสงคข์อท าธุรกรรมท่ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู่ในรายช่ือผูก้ระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคา้เป็นบุคคลท่ีอยู่ในฐาน
รายช่ือผูท่ี้กระท าความผิดหรือมีประวติักระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  หรือลูกคา้ท่ีมีค าสั่งยึดอายดั
ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดจากหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูล
ฐานฟอกเงิน 

- ธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐาน เช่น ธุรกรรมท่ีสหกรณ์ใชดุ้ลยพินิจแลว้เห็นว่าเป็น
ธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน  

- ตรวจสอบพบว่าลูกคา้ท่ีมาขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือขอท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ มีรายช่ือตรงกบั
ขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

- จ านวนเงินท่ีลูกคา้ มาท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ ไม่สอดคลอ้งหรือไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ในการท า
ธุรกรรม ขอ้มูลการแสดงตน และขอ้มูลการระบุตวัตน ตามท่ีลูกคา้ไดแ้จง้ขอ้มูลต่อสหกรณ์ 
 
หมายเหตุ: ธุรกรรมท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน หมายถึง ธุรกรรมท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานในประเภท ธุรกรรมท่ีใช้
เงินสด ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยท่ี์ประเมินราคาได ้ธุรกรรมท่ีเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นประเภทการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกรรมท่ีใชเ้งินสดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการโอน
เงินทางอิเลก็ทรอนิกส์และการช าระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ เท่านั้น แต่ไม่รวมถึง ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั ดงันั้น สหกรณ์
ยงัคงมีหนา้ท่ีรายงาน “ธุรกรรมท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งรายงาน” หากพบว่า ธุรกรรมดงักล่าวเป็น “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร
สงสยั” 
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แบบรายงานการท าธุรกรรมทีใ่ช้เงินสด (แบบ ปปง. 1-01) 

(แบบ ปปง. 1 – 01 หนา้ 1) 
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แบบรายงานการท าธุรกรรมทีใ่ช้เงินสด (แบบ ปปง. 1-01) 

 (แบบ ปปง. 1 – 01 หนา้ 2) 
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แบบรายงานการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) 

(แบบ ปปง. 1 – 02 หนา้ 1) 
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แบบรายงานการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วกบัทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) 

(แบบ ปปง. 1 – 02 หนา้ 2) 
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แบบรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

(แบบ ปปง. 1 – 03 หนา้ 1) 
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         แบบรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอนัควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

 (แบบ ปปง. 1 – 03 หนา้ 2) 
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ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง. 1-01) 
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ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง. 1-02) 
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ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลในแบบรายงานการท าธุรกรรม (แบบ ปปง. 1-03) 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การควบคุมภายใน 

 สหกรณ์ฯ ก าหนดใหมี้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงภายในองคก์ร
และขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดงัน้ี 
 1. โครงสร้างก ากบัดูแล 
      สหกรณ์ก าหนดใหมี้ส่วนงานหรือพนกังานผูรั้บผิดชอบ และมีพนกังานระดบัผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ดงัน้ี 
      1.1 สหกรณ์ก าหนดให ้กลุ่มงานการเงิน โดยหวัหนา้กลุ่มงานการเงิน   กลุ่มงานสินเช่ือ  โดยหวัหนา้กลุ่มงาน
สินเช่ือ  และกลุ่มงานอ านวยการ โดยหวัหนา้กลุ่มงานอ านวยการ  ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง   
      1.2 สหกรณ์ก าหนดพนกังานระดบัผูบ้ริหาร โดยใหผู้จ้ดัการสหกรณ์ เป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และเป็นตวัแทน
ของสหกรณ์ในการติดต่อประสานงานกบัส านกังาน ปปง. กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งติดต่อกบัส านกังานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือสอบถาม ขอค าแนะน า ช้ีแจง หรือประสานงานในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 2. การคัดเลือกพนักงาน 
      สหกรณ์ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคดัเลือกพนักงานก่อนการว่าจา้งท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือคดัเลือก
พนกังานท่ีจะมาปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ดงัน้ี 
      2.1 สหกรณ์ก าหนดกระบวนการในการจดัจา้งบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้ง
สูง  
      2.2 สหกรณ์ก าหนดให้มีการตรวจสอบรายช่ือบุคลากรท่ีสมัครเป็นพนักงานสหกรณ์กับข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมหรือขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงก่อนรับเขา้ท างาน เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พนกังานของสหกรณ์ทุก
คนไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดทางอาญา หรือการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
 3. การอบรมพนักงาน 
      สหกรณ์ฯ จดัให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ดงัน้ี  
      3.1 การอบรมตามพระราชบัญญัตป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ มาตรา 21/3 
  1) กรณีพนกังานใหม่ สหกรณ์ฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานใหม่ท่ีจะปฏิบติังาน ดา้นการจดัท าหรือ
ควบคุมการจดัท ารายงานการท าธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ เขา้
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รับการฝึกอบรมภายใน 30 วนันบัแต่วนัเร่ิมปฏิบติังาน เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูงตั้งแต่ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
  2) กรณีพนกังานเดิม สหกรณ์ฯ จะจดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานเดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้น
การจดัท าหรือควบคุมการจดัท ารายงานการท าธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้แสดงตน และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงยงัไม่เคยเขา้รับการฝึกอบรม ใหไ้ดรั้บการฝึกอบรมใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด เพ่ือใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ
และสามารถปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  3) หลงัจากสหกรณ์ฯ จดัให้พนักงานตามขอ้ 1) และ 2) เขา้รับการฝึกอบรม สหกรณ์ฯ จะเก็บส าเนา
หลกัฐานการฝึกอบรม รวมทั้งส าเนาหลกัฐานท่ีแสดงว่าบุคคลดงักล่าวไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม โดยส าเนาหลกัฐาน
ดงักล่าวจะตอ้งเกบ็ไวใ้นสถานท่ีประกอบกิจการดว้ยวิธีการท่ีปลอดภยั และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดไดต้ามท่ี
ส านกังาน ปปง. ร้องขอ 
  4) ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานดา้นการจดัท าหรือควบคุมการจดัท ารายงานการท าธุรกรรม  หรือดา้นการจดัให้ลูกคา้แสดงตนหรือดา้นการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้มีการปรับปรุงแก้ไข ส านักงาน ปปง. อาจประกาศให้ สหกรณ์ฯ จดัให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน ดา้นการจดัท าหรือควบคุมการจดัท ารายงานการท าธุรกรรม การจดัใหลู้กคา้แสดงตน 
และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีผา่นการฝึกอบรมแลว้เขา้รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม  
      3.2 การอบรมตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้า พ.ศ. 2563 
  1) สหกรณ์จัดให้พนักงานของสหกรณ์ท่ีปฏิบัติงานดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
เขา้รับการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงตั้งแต่ก่อนเร่ิมปฏิบติังาน 
  2) สหกรณ์จดัให้พนักงานของสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงเขา้รับ 
การฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ืองตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดใหมี้การทบทวนความรู้ทุก ๆ 2 ปี 
  3) สหกรณ์ จดัใหมี้การจดัเก็บหลกัฐานการฝึกอบรม ไดแ้ก่ ทะเบียนรายช่ือพนกังานผูไ้ดรั้บการฝึกอบรม 
วนั เวลา และสถานท่ีอบรม พร้อมลายมือช่ือรับรองของวิทยากรหรือเจา้ของหลกัสูตรฝึกอบรม รวมทั้งหลกัฐานท่ีแสดงวา่
พนกังานดงักล่าวไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทั้งน้ีหลกัฐานดงักล่าวจะตอ้งเก็บไวใ้นสถานท่ีประกอบกิจการดว้ย
วิธีการท่ีปลอดภยั และสามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดไดต้ามท่ีส านกังาน ปปง. ร้องขอ 
  4) สหกรณ์ จดัให้พนกังานท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
จากส านกังาน ปปง. หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ด าเนินการถ่ายทอดหรือเผยแพร่ใหค้วามรู้ท่ี
ไดรั้บจากการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของสหกรณ์ท่ีปฏิบติังานเก่ียวขอ้งเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
4. การตรวจสอบภายใน 
 สหกรณ์ก าหนดให้มีส่วนงานหรือพนกังานผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ จากการปฏิบติังาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
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ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กร เพ่ือตรวจสอบระบบการด าเนินงานและการ
ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ดงัน้ี 
 4.1 สหกรณ์ก าหนดใหร้องผูจ้ดัการสายงานบริหารจดัการหน้ี และหวัหนา้กลุ่มงานบญัชี  ท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบ
ภายในดงักล่าว ซ่ึงมีความเป็นอิสระข้ึนตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดของสหกรณ์  
 4.2 การตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูงนั้น ก าหนดใหด้ าเนินการตรวจสอบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยมีหวัขอ้ในการตรวจสอบภายใน ดงัน้ี 
      1) การก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คู่มือ แนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติัต่าง ๆ สอดคลอ้งกบักฎหมายหรือ
กฎเกณฑข์องทางการท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั 
      2) การจดัใหลู้กคา้แสดงตน โดยแสดงขอ้มูลและหลกัฐานประกอบการแสดงตนครบถว้นตามท่ีก าหนดในนโยบาย
หรือแนวปฏิบติัของสหกรณ์ โดยด าเนินการสุ่มตรวจการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีตอ้งจดัใหลู้กคา้แสดงตนในตลอดทั้งปีนั้น  
      3) การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีก าหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบติัของ
สหกรณ์ โดยด าเนินการสุ่มตรวจการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ใน
ตลอดทั้งปีนั้น  
      4) การรายงานการท าธุรกรรมทุกประเภทท่ีสหกรณ์ ส่งไปยงัส านกังาน ปปง. เพ่ือตรวจสอบการรายงานว่า สหกรณ์ 
รายงานการท าธุรกรรมถูกตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดหรือไม่ และกรอกขอ้มูลในการแบบรายงานการ
ท าธุรกรรมครบถว้นหรือไม่ โดยสุ่มตรวจเอกสารการรายงานการท าธุรกรรมแต่ละประเภทท่ีเกิดข้ึนในปีนั้น  
      5) หัวขอ้ในการตรวจสอบภายในระบบการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ เร่ืองอ่ืนๆ ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ของสหกรณ์ 
 4.3 เม่ือตรวจสอบภายในตามขอ้ 4.2 แลว้เสร็จ สหกรณ์จดัท ารายงานผลการตรวจสอบภายในดงักล่าว และ

น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผูบ้ริหารหรือคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีในการพิจารณา

ตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจเพ่ือทราบและสัง่การใหส้หกรณ์ด าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องใหถู้กตอ้ง 

 4.4 ผูต้รวจสอบภายในด าเนินการติดตามการด าเนินการแก้ไขขอ้บกพร่องของสหกรณ์เป็นระยะ จนกว่าจะ

ด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งเรียบร้อย 

 ทั้งน้ี สหกรณ์ก าหนดกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการควบคุมภายใน

ใหเ้หมาะสมกบัความเส่ียงภายในองคก์รและขนาดธุรกิจของสหกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การเกบ็รักษาข้อมูล 

1. ประเภทของข้อมูล เอกสาร หรือหลกัฐาน และระยะเวลาที่ต้องเก็บรักษา 
สหกรณ์ตอ้งด าเนินการจดัเก็บเอกสารขอ้มูลและเอกสารของลูกคา้ เก่ียวกบัการแสดงตน การท าธุรกรรมและบนัทึก

ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัธุรกรรมดงักล่าว และการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ รวมถึงการรายงานธุรกรรม เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา 22 และมาตรา 22/1 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดงัน้ี 

(1) เอกสารเก่ียวกบัการแสดงตน (ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการจดัใหลู้กคา้แสดงตน) ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่
วนัท่ีมีการปิดบญัชีหรือยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือนบัแต่วนัท่ีไดมี้การท าธุรกรรมส าหรับ
กรณีลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  

(2) เอกสารเก่ียวกบัการท าธุรกรรมและบนัทึกขอ้เท็จจริง (ขอ้มูลเก่ียวกบัการรายงานธุรกรรม) ตอ้งเก็บรักษา
เอกสารเป็นเวลา 5 ปี นบัแต่ไดมี้การท าธุรกรรมหรือบนัทึกขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัธุรกรรมนั้น 

(3) เอกสารเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ (ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้) ตอ้งเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการปิดบญัชีหรือยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
หรือนบัแต่วนัท่ีไดมี้การท าธุรกรรมส าหรับกรณีลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  

 (3.1)  นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง รวมถึงแนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติั 
หรือคู่มือปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 (3.2) ผลการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

 (3.3) หลกัเกณฑภ์ายในองค์กรและมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการออก
ผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ หรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑห์รือบริการ 

 (3.4) การท าธุรกรรมของลูกคา้ท่ีประสงคส์ร้างความสมัพนัธ์กบัสหกรณ์หรือลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
กบัสหกรณ์ รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมท่ีลูกคา้ไดท้ าข้ึนเพ่ือบริหารและบรรเทาความเส่ียงในกรณีท่ีสงสยัวา่เป็นธุรกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

 (3.5) การปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ ของลูกคา้ท่ีใชใ้นการแสดงตน การระบุตวัตนและขอ้มูลท่ีน ามาพิจารณาใน
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงใหเ้ป็นปัจจุบนั ทั้งน้ี ไม่รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

 (3.6) การบริหารความเส่ียงและการจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 
 (3.7) การด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ ไดแ้ก่  

(ก) การระบุตวัตนและการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ บุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย และผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชนท่ี์แทจ้ริงของลูกคา้        

      (ข) การตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ บุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมายและผูไ้ดรั้บ ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง
ของลูกคา้กบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

(ค) วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกบัลูกคา้  
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(ง) ผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ตลอดช่วงเวลา 
ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และผลการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมเพ่ือพิจารณาถึง
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขอ้มูลทางธุรกิจของลูกคา้ ระดบัความเส่ียงของลูกคา้
ท่ีไดป้ระเมินไว ้และขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของรายได ้รวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีลูกคา้มีอยู ่

(3.8) การตรวจสอบการมอบอ านาจใหส้ร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวในนามของ
ลูกคา้ 

(3.9) ผลการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ของลูกคา้ปัจจุบนั  
(3.10) การด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
(3.11) ผลการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 
(3.12) รายละเอียดเก่ียวกบัการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้อ่ืนตามท่ีเลขาธิการ ปปง. ประกาศ

ก าหนด 
เว้นแต่ จะไดรั้บแจง้เป็นหนงัสือจากเลขาธิการ ปปง. ใหป้ฏิบติัเป็นอยา่งอ่ืน 

2. วธีิการเกบ็รักษาข้อมูล เอกสาร หรือหลกัฐาน  

วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงตน การท าธุรกรรมและบนัทึกขอ้เท็จจริง และการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ สหกรณ์จดัเก็บไวเ้ป็นเอกสารหรือขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้น ตาม
วิธีการท่ีปลอดภยั น่าเช่ือถือ รักษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชใ้นการตรวจสอบและเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงตามกฎหมาย รวมทั้ง
สามารถเรียกดูหรือส่งมอบรายละเอียดดงักล่าวไดต้ามท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนด  
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กบัสาขา   
 

นโยบายและมาตรการส าหรับสาขา 
ส านักงานสาขา หมายถึง ส านกังานสาขาท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศของสหกรณ์ (ไม่รวมสาขาภายในประเทศ เน่ืองจากถือ

เป็นส่วนหน่ึงภายในองคก์รของสหกรณ์ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบวิธีการของส านกังานใหญ่อยา่งเคร่งครัด) 
ในกรณีท่ีสหกรณ์มีส านกังานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์มีหนา้ท่ีตอ้งก ากบัดูแลใหส้ านกังานสาขาในต่างประเทศ

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับ
ส านกังานใหญ่  
การก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายส าหรับส านักงานสาขา 

(1) ก าหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งส านกังานสาขา สหกรณ์จะตอ้งพิจารณาปัจจยัความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์ โดย
การตั้งส านักงานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์ตอ้งไม่ตั้ งสาขาในพ้ืนท่ีหรือในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงตามประกาศ
ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ในระดบัเขม้ขน้และใชม้าตรการตอบโต ้ซ่ึงปัจจุบนัตามประกาศฉบบัดงักล่าวไดก้ าหนดให้
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเป็นประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง อน่ึง ใน
กรณีท่ีสหกรณ์จดัตั้งสาขาในพ้ืนท่ีหรือในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงตามประกาศขา้งตน้อยู่ก่อนแลว้ ใหส้หกรณ์ตอ้งก าหนด
มาตรการเพ่ือบริหารและบรรเทาความเส่ียงอยา่งเหมาะสม และตอ้งแจง้ใหส้ านกังาน ปปง. ทราบ ทั้งน้ีส านกังาน ปปง. อาจ
พิจารณายุติการด าเนินกิจการของสาขาในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง หากพบว่ามาตรการเพ่ือบริหารและบรรเทา
ความเส่ียงดงักล่าวยงัไม่เหมาะสมเพียงพอส าหรับการพิจารณาตั้งส านกังานสาขาในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีรับการประเมินจาก
คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force :FATF) ว่าเป็น
พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่มีมาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกต์ใช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงอย่างเพียงพอ 
สหกรณ์ตอ้งก าหนดมาตรเพ่ือบริหารและบรรเทาความเส่ียง โดยตอ้งก าหนดใหส้ านกังานสาขาท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือประเทศ
ดงักล่าว ไดรั้บการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงจากส านักงานใหญ่อย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงหากพบว่า ส านกังานสาขามีความเส่ียงสูงในการ
ด าเนินกิจการ และอาจส่งผลให้ส านักงานใหญ่ไดรั้บความเสียหายอนัเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็น
กฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศท่ีตั้งอยู่) ส านกังานใหญ่จ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือแกไ้ขปัญหา เช่น 
ปรับเปล่ียนคณะผูบ้ริหารประจ าส านกังานสาขา เพ่ิมความเขม้ขน้ในการก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด เป็นตน้  
 นอกจากพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงและพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีรับการประเมินจากคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือ
ด าเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไม่มี
มาตรการ หรือไม่มีการใชห้รือประยุกตใ์ช ้มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงอย่างเพียงพอ ซ่ึงเป็นปัจจยัความเส่ียงดา้น
ภูมิศาสตร์ดงัท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ สหกรณ์อาจก าหนดใหพ้ื้นท่ีหรือประเทศดงัต่อไปน้ี เป็นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีปัจจยั
ความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์ 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีถูกกีดกนั หรือใช้มาตรการบงัคบั หรือห้ามคา้ขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่าง
ประเทศ 
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- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือวา่ มีอตัราการทุจริตคอร์รัปชนัหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดบัสูงมาก 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดรั้บการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือแหล่งขอ้มูลท่ี
น่าเช่ือถือว่า เป็นแหล่งสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง แหล่งก่อการ
ร้ายหรือมีองคก์รผูก่้อการร้ายปฏิบติัการอยู ่

(2) ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบความเขม้ขน้ของกฎหมายและการบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีส านกังานสาขาตั้งอยู่ การตรวจสอบความเขม้ขน้ในการ
ปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าวเพ่ือใหส้หกรณ์พิจารณาถึงความเป็นไปไดท่ี้ส านกังานสาขาจะสามารถปฏิบติัตามกฎหมายของ
พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีตั้งอยู ่ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือประเทศนั้น มีกฎหมายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ฯ ท่ีเขม้ขน้
มากกวา่กฎหมายไทย หรือในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีความเขม้ขน้กวา่ กต็อ้งพิจารณาวา่ การปฏิบติัตามกฎหมายไทยซ่ึงเขม้ขน้
กวา่นั้น มีส่วนใดท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการในพ้ืนท่ีหรือประเทศนั้นหรือไม่ 

(3) ก าหนดนโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง
ของไทยเป็นหลกั แมว้่าส านักงานสาขาของสหกรณ์จะตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีหรือประเทศอ่ืน แต่โดยหลกัการก ากบัดูแลแลว้ 
ส านกังานสาขายงัคงอยูภ่ายใตอ้  านาจการบงัคบัใชก้ฎหมายไทยตามหลกัสญัชาติของสหกรณ์ซ่ึงเป็นเจา้ของ ดงันั้น นโยบาย
หลกัท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายไทยจึงตอ้งเป็นเร่ืองท่ีสหกรณ์ตอ้งก ากบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

(4) ก าหนดแนวทางปฏิบติัหรือมาตรการในกรณีท่ีมีขอ้กฎหมายแตกต่างกนัของสองประเทศกรณีท่ีมีบทบญัญติัแห่ง
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีแตกต่างกนัระหว่างประเทศไทย กบัพ้ืนท่ีหรือ
ประเทศท่ีส านกังานสาขาตั้งอยู่ นอกจากใหพิ้จารณาปฏิบติัตามกฎหมายไทยแลว้โดยหลกัอ านาจอธิปไตย ส านกังานสาขายงั
ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแห่งพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีตั้งอยู่ดว้ย ดงันั้นในกรณีท่ีกฎหมายไทยมีบทบญัญติัท่ีเขม้กว่า สหกรณ์ย่อมมี
หนา้ท่ีก ากบัดูแลใหส้ านกังานสาขาปฏิบติัตามมาตรการแห่งกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด แต่หากพบว่าไม่สามารถปฏิบติัตาม
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได ้ใหส้หกรณ์ก าหนดมาตรการในการก ากบัดูแล รวมทั้งใชม้าตรการอ่ืนท่ีเหมาะสมใน
การบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ิมเติมและตอ้งแจง้ส านกังาน ปปง. ทราบ ทั้งน้ีหากส านกังาน ปปง. พิจารณาแลว้เห็นว่าการ
ก าหนดมาตรการดงักล่าวยงัไม่เพียงพอ สหกรณ์อาจพิจารณายุติการด าเนินการของสาขาท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นไดต้ามความ
เหมาะสม ส าหรับกรณีท่ีกฎหมายในพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีตั้งอยู่นั้น มีบทบญัญติัท่ีเขม้กว่า สหกรณ์ตอ้งมีภาระในการก าหนด
นโยบายหรือมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือใหส้ามารถปฏิบติัตามกฎหมายแห่งพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีส านกังานสาขาตั้งอยูด่ว้ย 

(5) ก าหนดใหมี้นโยบายและขั้นตอนในการด าเนินงานเก่ียวกบัการร่วมใชข้อ้มูลระหวา่งสหกรณ์กบัสาขาใน
ต่างประเทศโดยขอ้มูลท่ีร่วมใชร้ะหวา่งสหกรณ์กบัสาขา ไดแ้ก่  

1) ขอ้มูลบญัชี เช่น ช่ือบญัชี หมายเลขบญัชี ประเภทของบญัชี วตัถุประสงคใ์นการเปิดบญัชี ช่ือเจา้ของบญัชี 

(กรณีช่ือบญัชีกบัเจา้ของบญัชีไม่ตรงกนั) และขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บประโยชนท่ี์แทจ้ริง เป็นตน้ 

2) ขอ้มูลการท าธุรกรรมของลูกคา้ ในส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการบริหารความเส่ียงของลูกคา้ เช่น ลกัษณะการท า

ธุรกรรม บนัทึกการท าธุรกรรม ประวติัเครดิต ขอ้มูลความเคล่ือนไหวทางการเงิน ท่ีอยู ่สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการท าธุรกรรม 

ขอ้มูลการพยายามท าธุรกรรมหรือการท าธุรกรรมท่ีลม้เหลว ขอ้มูลเก่ียวกบัการยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเน่ืองจากเหตุอนั

ควรสงสยั ฯลฯ  
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3) ขอ้มูลหรือผลการวิเคราะห์การท าธุรกรรมหรือกิจกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่เก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบั

ความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  

ทั้งน้ี สหกรณ์สามารถร่วมใชข้อ้มูลผลวิเคราะห์ธุรกรรมท่ีผิดปกติท่ีเป็นขอ้มูลสหกรณ์ โดยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมถึง

แบบรายงานการท าธุรกรรม  

4) ขอ้มูลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยอาจก าหนดใหมี้การร่วมใช้

ขอ้มูลของลูกคา้หรือผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ เช่น ขอ้มูลการระบุตวัตนของลูกคา้ ขอ้มูลการติดต่อ ลกัษณะของ

การประกอบธุรกิจ โครงสร้างองคก์ร ท่ีอยู่ หลกัฐานท่ียืนยนัไดว้่าลูกคา้มีตวัตนและท่ีอยูจ่ริง หลกัฐานท่ีใชใ้นการแสดงตน

และระบุตวัตน สินทรัพยท์างการเงิน บนัทึกภาษี การถือครองอสังหาริมทรัพย ์ขอ้มูลแหล่งท่ีมาของเงินทุนและความมัง่คัง่ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/วิชาชีพ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารท่ีรวบรวมจากการทบทวนขอ้มูลของลูกคา้ ขอ้มูลการถูก

ด าเนินคดีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน เป็นตน้โดยตอ้งไม่ขดักบักฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง   

 (6) ก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลบัจากการร่วมใช้ขอ้มูลตาม (5) อย่างเคร่งครัดและห้ามเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงหรือกระท าดว้ยประการใด ๆ อนัอาจท าใหลู้กคา้ทราบเก่ียวกบัการร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าว ทั้งน้ี เวน้แต่มีกฎหมาย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศก าหนดเก่ียวกบัการใชก้ารเปิดเผย หรือการร่วมใชข้อ้มูลของลูกคา้ไวแ้ลว้ก็ให้ถือปฏิบติั
ตามนั้น ทั้งน้ี หากสหกรณ์ไดจ้ดัตั้งส านักงานสาขาในต่างประเทศ สหกรณ์ตอ้งก าหนดนโยบายและมาตรการควบคุม
ภายในใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีไดจ้ากผลการประเมินความเส่ียงของสาขา โดยเฉพาะในประเด็นของการตรวจสอบ
ภายในเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง สหกรณ์ตอ้งด าเนินการอย่าง
สม ่าเสมอและอาจก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัระดบัความเส่ียงหรือปัจจยัเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัแต่ละส านกังานสาขาท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีปัญหาแตกต่างกนั  
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แนวปฏิบัติในเร่ือง การพึง่พาบุคคลทีส่าม 
 

“พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การท่ีสถาบนัการเงินหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา  16พ่ึงพาสถาบนัการเงิน
หรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาม ใหต้รวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ทั้งน้ี ไม่หมายความ
รวมถึงการจดัจา้งบุคคลภายนอกหรือการจดัตั้งความสัมพนัธ์ในลกัษณะตวัแทน ดงันั้น เพ่ือความมัน่ใจว่าการพ่ึงพาดงักล่าว จะ
ไม่ก่อให้เกิดความเส่ียงในดา้นการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย สหกรณ์จึงตอ้งพิจารณาพ่ึงพาบุคคลท่ีสามท่ีมีสถานภาพเป็นผูมี้
หนา้ท่ีรายงานท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวง เร่ือง การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ ซ่ึงมีระบบปฏิบติังานตาม
กฎหมายดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ในกรณีสหกรณ์ประกอบกิจการให้บริการแก่ลูกคา้โดยอาศยัขอ้ตกลงทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินอ่ืนในการขาย
ผลิตภณัฑห์รือควบรวมการให้บริการของทั้งสองฝ่ายแก่ลูกคา้เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ สถาบนัการเงินท่ีตกลงร่วมและตวั
ลูกคา้ อาจท าใหต้อ้งมีการพ่ึงพาหรือเกิดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงในการปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกบัลูกคา้ ในขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเผชิญหนา้หรือขอขอ้มูลจากลูกคา้ ดงันั้น กรณีท่ีมีการตกลงร่วมกนัให้บริการแก่
ลูกคา้ สถาบนัการเงินท่ีตกลงร่วมอาจรับหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการหลกัในการใหบ้ริการลูกคา้และรับลูกคา้ อาจท าใหส้หกรณ์ตอ้ง
พ่ึงพาสถาบนัการเงินนั้นในขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้เม่ือเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

หลกัการส าคัญในการพึง่พาบุคคลที่สาม ในกรณีท่ีสหกรณ์ตอ้งพ่ึงพาสถาบนัการเงินอ่ืนในการตรวจสอบขอ้มูล
ของลูกคา้ สหกรณ์จะปฏิบติัดงัน้ี 

(1) พ่ึงพาไดเ้ฉพาะในกระบวนการจดัใหลู้กคา้แสดงตน การประเมินผลเบ้ืองตน้ในการขอขอ้มูลเพ่ิมเติมเพ่ือระบุ 
ตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ขอ้มูลการระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและขอ้มูลในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงอย่างเหมาะสม วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์หรือในการท าธุรกรรมจนถึงขั้นตอนการ
ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ืตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยการพ่ึงพาอาจอยู่บนเง่ือนไขการปฏิบติัการของบุคคลท่ีสาม กล่าวคือ 
สหกรณ์อาจไม่มีอ านาจในการก าหนดระบบปฏิบติัการในการจดัให้ลูกคา้แสดงตน ระบุตวัตน หรือด าเนินการตรวจสอบ
กบัรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด เน่ืองจากเป็นการพ่ึงพาท่ีสหกรณ์ต้องอาศยับุคคลท่ีสามในการช่วยด าเนินการตามขั้นตอนใน
ขอ้ (1) ตามระบบปฏิบติัการท่ีบุคคลท่ีสามถือปฏิบติัหรือมีนโยบายก าหนดไวอ้ยู่แลว้ (ซ่ึงต่างจากการจา้งตวัแทนหรือผู ้
ใหบ้ริการภายนอกมาด าเนินการให ้ซ่ึงกรณีน้ีสหกรณ์มีอ านาจในการก าหนดกรอบขอ้ตกลงใหป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของตน
ได)้ ดงันั้นสหกรณ์ตอ้งมัน่ใจไดว้่า บุคคลท่ีสามท่ีไดท้ าการพ่ึงพานั้น มีระบบปฏิบติัการในการด าเนินการขา้งตน้ รวมถึงมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ตามกฎหมายและตอ้งไดรั้บการ
ก ากบัและตรวจสอบจากส านกังาน ปปง. หรือหน่วยก ากบั หรือจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจอยา่งเหมาะสม 
 (2) สหกรณ์จะมีขอ้ก าหนดให้บุคคลท่ีสามส่งขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของ
ลูกค้า ข้อมูลการระบุผูไ้ด้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงและขอ้มูลในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแท้จริงอย่าง
เหมาะสม  วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสมัพนัธ์หรือในการท าธุรกรรมจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ี
ถูกก าหนดโดยทนัที และจะมีขอ้ก าหนดเก่ียวการจดัส่งเอกสารหลกัฐานของขอ้มูลขา้งตน้ หรือขอ้มูลอ่ืนของลูกคา้ ในทนัที
เม่ือมีการร้องขอ (3) การพ่ึงพาในการเก็บรักษาขอ้มูล สหกรณ์สามารถพ่ึงพาให้บุคคลท่ีสามเก็บรักษาขอ้มูลลูกคา้ท่ีไดใ้น
ขั้นตอนการด าเนินการตามขอ้ (1) เพ่ือตนได ้หากบุคคลท่ีสามยินยอม ทั้งน้ีความรับผิดในการเก็บรักษาขอ้มูลยงัคงตกอยู่แก่
สหกรณ์ ดงันั้นในการพ่ึงพาบุคคลท่ีสาม ควรมีขอ้ตกลงท่ีมัน่ใจไดว้า่ บุคคลท่ีสามจะด าเนินการเกบ็รักษาขอ้มูลท่ีไดด้ าเนินการ
ตามขอ้ (1) และสามารถส่งขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่สหกรณ์ไดเ้ม่ือร้องขอตาม (2) หรือใหส้ าเนาขอ้มูลดงักล่าวส่งใหส้หกรณ์ (ถา้
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บุคคลท่ีสามยินยอม)  (4) กรณีบุคคลท่ีสามมีท่ีตั้งและด าเนินการอยู่ในต่างประเทศ สหกรณ์จะน าระดบัความเส่ียงของประเทศ
นั้นมาประกอบการพิจารณาความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีสามดงักล่าวดว้ย 
 (5) สหกรณ์ตระหนกัเสมอว่า สหกรณ์ยงัคงมีหนา้ท่ีและความรับผิดในกรณีท่ีกระบวนการในขอ้ (1) เกิดความ
บกพร่อง แมว้่าความบกพร่องนั้นจะเกิดจากระบบการปฏิบติัการของบุคคลท่ีสามก็ตาม เน่ืองจากสหกรณ์ยงัคงรับหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบในการด าเนินการตามกฎหมายในขอ้ (1) กบัลูกคา้อยู่เสมอ ดงันั้นสหกรณ์จะขอขอ้มูลหรือตรวจสอบ
ใหม้ัน่ใจไดว้า่ การพ่ึงพาบุคคลท่ีสามรายหน่ึงรายใดนั้นจะไม่ท าใหส้หกรณ์เกิดความเส่ียงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง (ทั้งน้ี หากพบว่ามีระบบปฏิบติัการท่ีบกพร่อง
ต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายในการด าเนินการตามขอ้ (1) นอกจากสหกรณ์จะตอ้งรับผิดในส่วนของการด าเนินการต่อลูกคา้ตน
แลว้ บุคคลท่ีสามก็ย่อมตอ้งรับผิดในความผิดเดียวกนัดว้ย เพราะดว้ยขอ้ตกลงท่ีร่วมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ บุคคลท่ีสามก็ยงัคง
มีความรับผิดกรณีเกิดความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ท่ีในขอ้ (1) เช่นกนั) 
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แนวปฏิบัติเกีย่วกบัการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง  

1. การตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
 กรณีรับลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ การรับสมคัรเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือลูกคา้นิติ

บุคคล เช่น สหกรณ์อ่ืนท่ีประสงคส์ร้างความสมัพนัธ์ในการฝากเงินหรือขอสินเช่ือกบัสหกรณ์ เป็นตน้ 
 กรณีรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ไดแ้ก่ ผูรั้บประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ผู ้

ท่ีมาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉนัทะหรือมอบอ านาจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 
พนกังานสหกรณ์ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการรับลูกคา้และรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ ตอ้งด าเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูลลูกคา้กบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด ดงัน้ี 
1. ตรวจสอบก่อนสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการท าธุรกรรม 
       ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดกบัลูกคา้ท่ีประสงค์สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ี

ประสงคท์ าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ โดยตรวจสอบ
ก่อนอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือก่อนรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือก่อนรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือก่อน
จ่ายเงินแก่ผูรั้บประโยชนก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

2.   ตรวจสอบระหวา่งด าเนินการความสมัพนัธ์ 
ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดกบัรายช่ือลูกคา้ท่ีด าเนินความสมัพนัธ์อยูใ่นปัจจุบนั โดยตรวจสอบ

ลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (สมาชิก ลูกคา้นิติบุคคล รวมถึงผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้)  ทุกคร้ังท่ี
ส านกังาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดคร้ังใหม่ (ทุกคร้ังท่ีรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดมีการเปล่ียนแปลง) 

3.  ตรวจสอบหลงัจากยติุความสมัพนัธ์ 
     ตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดกบัรายช่ือผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้ของสหกรณ์ หรือเคยเป็นสมาชิกของ

สหกรณ์นบัจากวนัท่ียติุความสัมพนัธ์หรือท าธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก (ตรวจสอบยอ้นหลงัไม่เกิน  
สองปีก่อนวนัท่ีมีประกาศหรือมีค าสัง่ใหบุ้คคลใดเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด) 

ซ่ึงสหกรณ์สามารถตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดไดท่ี้เวบ็ไซตข์องส านกังาน ปปง. หรือตรวจสอบจาก
ระบบ AMLO Person Screening System : APS 
2. การตรวจสอบข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนดจากเวบ็ไซต์ส านักงาน ปปง. 

2.1 ดาวน์โหลดขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด จากเวบ็ไซต์ส านกังาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แลว้คลิกท่ีเมนู
ดา้นซา้ย “บุคคลที่ถูกก าหนด >” แลว้เลือกหวัขอ้ “รายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด” ตามภาพดา้นล่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 

2 
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*** พนกังานผูรั้บผิดชอบในการดาวน์โหลดขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด จะต้องเข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ส านักงาน 
ปปง. ทุกเช้าก่อนเร่ิมเปิดให้บริการ เพ่ือตรวจสอบวา่ส านกังาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดคร้ังใหม่หรือมีการ
เปล่ียนขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดหรือไม่ เพ่ือใหมี้ขอ้มูลบุคคลท่ีถูกก าหนดท่ีเป็นปัจจุบนัไวส้ าหรับตรวจสอบกบัลูกคา้
ท่ีสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว โดยให้พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้าง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการท าธุรกรรม ระหวา่งด าเนินการความสมัพนัธ์ และหลงัจากยติุความสมัพนัธ์***  
   2.2 ดาวน์โหลดข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)  

      2.2.1 คลิกท่ีเมนู “รายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2.2.2 คลิกดาวน์โหลดขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคล๊ิกท่ีเมนู “รวมรายช่ือ
บุคคลที่ถูกก าหนด” ตามภาพดา้นล่าง 
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    2.2.3 คลิกท่ีค าวา่ “รายช่ือรวมบุคคลที่ถูกก าหนด (ประกาศล่าสุด)” ตามภาพดา้นล่าง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      2.2.4 คลิกท่ีค าวา่ “ดาวโหลดไฟล์แนบ” ตามภาพดา้นล่าง 
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2.2.5 คลิกเลือกบนัทึกไฟลร์ายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด โดยบนัทึกไฟลด์งักล่าวไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตามภาพ
ดา้นล่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ซ่ึงพนักงานผู้รับผดิชอบในการดาวน์โหลดข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด จะต้องด าเนินการดาวน์โหลดรายช่ือบุคคลที่ถูก
ก าหนดตามมาตรา 7 (Thailand List) ที่เป็นไฟล์รายช่ือรวมบุคคลที่ถูกก าหนด (ประกาศล่าสุด) และบันทึกไฟล์ข้อมูลรายช่ือ
ดงักล่าวไว้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพ่ือใชส้ าหรับตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว โดยใหพ้นกังานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการท าธุรกรรม 
ระหวา่งด าเนินการความสมัพนัธ์ และหลงัจากยติุความสัมพนัธ์ 

2.3 ขั้นตอนการตรวจสอบรายช่ือผู้ที่มาท าธุรกรรมกบัข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
       2.3.1 เปิดไฟล ์PDF ข้อมูลรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) ทุกไฟล์ที่ได้ด าเนินการดาวน์โหลด
ไฟล์ล่าสุดและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมเปิดไฟล ์PDF เช่น โปรแกรม Adobe Reader เปิดไฟลไ์วบ้นหน้า
จอคอมพิวเตอร์ เพ่ือใชส้ าหรับตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
โดยให้พนักงานสหกรณ์ตรวจสอบก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และก่อนการท าธุรกรรม ระหว่างด าเนินการ
ความสมัพนัธ์ และหลงัจากยติุความสมัพนัธ์ 
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            2.3.2 คลิกท่ีเมนู Edit แลว้คลิกเลือกท่ี Find (รูปแว่นขยาย) หรือ กดปุ่ม Ctrl ท่ีคียบ์อร์ด และปุ่ม F พร้อมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

              2.3.3  จะปรากฎช่องใหพิ้มพค์น้หา เลขประจ าตวัประชาชน หรือ เลขหนงัสือเดินทาง หรือ ช่ือและนามสกุล จากนั้นกดปุ่ม 
Enter ท่ีคียบ์อร์ด เพ่ือคน้หาวา่รายช่ือลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราวตรงกบัรายช่ือ
บุคคลท่ีถูกก าหนดในแต่ละไฟลข์อ้มูลรายช่ือหรือไม่ ตามตวัอยา่งภาพดา้นล่าง 
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ตวัอย่าง 
พิมพเ์ลขประจ าตวัประชาชน และช่ือและนามสกุล ตามรูปแบบในไฟล ์FDF เพ่ือตรวจสอบ (พิมพค์น้หา 2 คร้ัง ไดแ้ก่ คร้ังท่ี 1 พิมพ์
เลขประจ าตวัประชาชน และคร้ังท่ี 2 พิมพช่ื์อและนามสกลุ) 

3. การตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่มคีวามเส่ียงสูงด้านการฟอกเงนิและรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
(AMLO Person Screening System: APS) 

3.1 สหกรณ์สามารถเขา้ใชง้านระบบฯ จากเวบ็ไซต ์https://aps.amlo.go.th และ Aplication บนโทรศพัทมื์อถือ 
จากนั้นกรอก Email และ Password เพ่ือเขา้สู่ระบบ หากยงัไม่เคยลงทะเบียน ใหล้งทะเบียนใชง้านก่อน 
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   3.2 การตรวจสอบรายช่ือ  

 กรณียงัไม่ไดรั้บการอนุมติัการใช้งานจากเจา้หนา้ท่ี ปปง. ผูใ้ชง้านจะสามารถตรวจสอบไดเ้ฉพาะรายช่ือ

บุคคลท่ีถูกก าหนดเท่านั้น โดยสามารถคน้หาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ,  ช่ือ-นามสกุล, เลขบตัรประจ าตวั

ประชาชน และหนงัสือเดินทาง 

 

 
 

 กรณีไดรั้บการอนุมติัการใชง้านจากเจา้หนา้ท่ี ปปง. แลว้ ผูใ้ชง้านจะสามารถตรวจสอบรายช่ือไดท้ั้งบุคคลท่ีถูก

ก าหนดและบุคคลท่ีมีความเส่ียง โดยสามารถคน้หาจากมาตรา, กลุ่ม, สถานะ, ประเภท ความเส่ียง, ช่ือ-นามสกลุ, 

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน และหนงัสือเดินทาง 
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   3.3 หลงัจากกดปุ่มคน้หา เม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ี ช่ือ-นามสกุล จะปรากฏรายละเอียดของบุคคล  

▪ ผูใ้ชง้านสามารถ Export รายละเอียดขอ้มูล ในรูปแบบไฟล ์PDF ได ้โดยการคลิก Export PDF 

▪ ผูใ้ชง้านสามารถคลิก คน้หาหลายรายการ จากหนา้ตรวจสอบรายช่ือ เพ่ือคน้หาขอ้มูลหลายรายการ  

▪ เม่ือคลิกจะปรากฎหนา้จอส าหรับเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา ซ่ึงสามารถคน้หาขอ้มูลไดจ้าก ช่ือ นามสกุล , เลขบตัร

ประจ าตวัประชาชน และเลขหนงัสือเดินทาง   

▪ หรือสามารถคน้หาจาก Excel โดยการ Import Excel คลิก Browse เพ่ือน าเขา้ขอ้มูลจากไฟล ์Excel   
 

 
 

 

4. กระบวนการภายหลงัการตรวจสอบรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
     4.1 กรณีที่ 1 หากตรวจแลว้ไม่พบวา่ ลูกคา้ท่ีสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ผูไ้ดรั้บ

ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ มีรายช่ือตรงกบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด พนกังาน
ผูรั้บผิดชอบสามารถอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือรับเป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือรับท าธุรกรรมกบัสมาชิกสหกรณ์ 
หรือรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ หรือจ่ายเงินใหผู้รั้บประโยชนก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรมได ้

     4.2 กรณีที่ 2 หากมีรายช่ือตรงกบัขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด พนกังานผูรั้บผิดชอบจะตอ้งตรวจสอบ ช่ือและนามสกลุ  
เลขประจ าตวัประชาชน รวมทั้ง วนั เดือน ปี เกิด ว่าตรงกบัขอ้มูลของลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลูกคา้ท่ีท า
ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ รวมถึงบุคคลท่ีไดรั้บมอบอ านาจ หรือไม่ หากขอ้มูล เลข
ประจ าตวัประชาชน ช่ือและนามสกุล และวนั เดือน ปี เกิด ตรงกนัทุกขอ้มูล แสดงว่า เป็นบุคคลท่ีถูกก าหนดตามประกาศ
ดงักล่าว พนกังานผูรั้บผิดชอบจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
       4.2.1 กรณีก่อนสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และก่อนการท าธุรกรรม  

                     1) กรณีผู้ที่มาขอสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ/สมคัรเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
      (1) ปฏิเสธไม่อนุมติัสร้างความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ หรือไม่รับเป็นสมาชิกของสหกรณ์  
      (2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ี

มีเหตุอนัควรสงสยั 
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                         2) กรณีผู้ที่มาตดิต่อท าธุรกรรม/ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
       (1) ปฏิเสธไม่รับท าธุรกรรม/ไม่จ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บประโยชนก์รณีสมาชิกถึงแก่กรรม 

 (2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วนันบั
แต่วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 

       4.2.2 กรณีสร้างความสมัพนัธ์ หากตรวจพบลูกคา้หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตอ้งด าเนินการ 
ดงัน้ี 

(1) ระงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของลูกคา้/สมาชิกสหกรณ์ และยติุความสมัพนัธ์กบัลูกคา้/สมาชิก
สหกรณ์ (ยติุความสมัพนัธ์กบัลูกคา้/ยกเลิกการเป็นสมาชิกสหกรณ์) 

(2) แจง้ขอ้มูลใหส้ านกังาน ปปง. ทราบ ดงัน้ี 
            (2.1) แจ้งข้อมูลเกีย่วกับทรัพย์สินที่ถูกระงับ เม่ือสหกรณ์ไดร้ะงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคล

ท่ีถูกก าหนด สหกรณ์จะตอ้งด าเนินการแจง้ขอ้มูลเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดร้ะงบัไว ้ต่อส านกังาน ปปง. ดว้ยแบบ ปกร 03 
ภายใน10 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีไดร้ะงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก าหนด 

        (2.2) แจ้งข้อมูลลูกค้า/สมาชิก หรือผู้ที่เคยเป็นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์จะด าเนินการแจง้
ขอ้มูลลูกคา้ /สมาชิก หรือผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้/สมาชิกของสหกรณ์ท่ีเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือผูท่ี้มีหรือเคยมีการท าธุรกรรม
กบับุคคลท่ีถูกก าหนด ต่อส านกังาน ปปง. ดว้ยแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันท าการนบัแต่วนัท่ีทราบถึงการเป็นบุคคลท่ีถูก
ก าหนดของลูกคา้/สมาชิก หรือผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้/สมาชิกของสหกรณ์ รายนั้น  
       4.2.3 กรณียติุความสมัพนัธ์ หากตรวจพบผู้ที่เคยเป็นลูกค้า/สมาชิก ตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

(1) แจง้ขอ้มูลใหส้ านกังาน ปปง. ทราบ โดยแจ้งข้อมูลผู้ที่เคยเป็นลูกค้า/สมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์
จะด าเนินการแจง้ขอ้มูลผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้/สมาชิกของสหกรณ์ท่ีเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด ต่อส านกังาน ปปง. ภายใน 10 วนัท า
การนบัแต่วนัท่ีทราบถึงการเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนดของลูกคา้/สมาชิก รายนั้น ดว้ยแบบ ปกร.04 

(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัต่อส านกังาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีมีเหตุอนัควรสงสยั 

 
    



 

- ลบั - 

- ลบั - 

แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพย์สินทีถู่กระงับการด าเนินการ 
 

 

 
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพย์สินทีถู่กระงับการด าเนินการตามมาตรา ๖(๒)  

แห่งพระราชบัญญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
วนัเดือนปีทีแ่จ้งข้อมูล : ............................................................................................................................................. 
ช่ือผู้แจ้ง (๑) ผู้มีหน้าที่รายงาน :              ...         . 
 (๒) บุคคลทีถู่กก าหนด :............................................................................................................................. 
                  หมายเลขประจ าตวั (ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
 (๓) ผู้ทีค่รอบครองทรัพย์สินของบุคคลทีถู่กก าหนด :.......................................................................... 
                 หมายเลขประจ าตวั (ประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง หรือ หมายเลขจดทะเบียน).............................. 
               (๔) เจ้าของทรัพย์สินทีถู่กระงับการด าเนินการ (เลือก) 

    บุคคลท่ีถูกก าหนด  

    ผูก้ระท าการแทนหรือตามค าสั่งของบุคคลท่ีถูกก าหนด 

    กิจการภายใตก้ารควบคุมของบุคคลท่ีถูกก าหนด 

    บุคคลอ่ืน ระบุ.................................................. 

ทีอ่ยู่ผู้มีหน้าทีร่ายงาน:                                                                                                 .              .                                                 
หมายเลขโทรศัพท์ : .................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรสาร : ...................................................................................................................................................... 
E-mail  :....................................................................................................................................................................... 
                                                                                                                                                                                     
.       ลงช่ือ               ผูแ้จง้ 
                                       
                                                                             (…………..…………………………………………………..) 
 

 

                          แบบ ปกร ๐๓ 

ฉบบัท่ี......./๒๕....... 

แจง้เพิ่มเติม คร้ังท่ี.......... 

 

 



 

- ลบั - 
 

- ลบั - 

๒ 
 

สรุปรายการทรัพย์สินที่ถูกระงบัการด าเนินการ 
 

ประเภททรัพย์สิน 
จ านวน/มูลค่า ณ วนัทีร่ะงับ 

การด าเนินการ 
วนัที่ระงับการด าเนินการ 

   
   
   
   
   
   

 

รวมรายการทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบัการด าเนินการทั้งส้ิน......................รายการ มูลค่ารวม....................บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

- ลบั - 
 

- ลบั - 

๓ 

บัญชีแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัทรัพย์สินที่ถูกระงบัการด าเนินการ 
  

 
ล าดับที ่

 
ประเภททรัพย์สิน รายละเอยีดของทรัพย์สิน มูลค่าของทรัพย์สิน 

    
    
    
    
    

หมายเหตุ 

(๑) กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แจง้ขอ้มูลคร้ังแรก ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน ระบุ  (ตวัอยา่ง) ฉบบัท่ี ..๑.../๒๕๕๘  และแจง้ขอ้มูล
ตามช่องท่ีให้กรอก และหากมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีระงบัการด าเนินการตามท่ีระบุในแบบแจง้ขอ้มูลน้ี ให้กรอกขอ้มูล
โดยระบุ ช่ือ/ประเภททรัพยสิ์น ปริมาณ และราคา ให้ครบถว้น และระบุในเอกสารแนบวา่ ใชป้ระกอบแบบแจง้ขอ้มูลฉบบัท่ี......../
๒๕........ (ขอ้น้ี ให้ใชใ้นกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งการอธิบายหรือระบุขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบัการระงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์น
เพ่ิมเติมได ้โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีท่ีผู ้มีหน้าท่ีรายงาน แจ้งเ พ่ิมเติม ให้ผู ้มีหน้าท่ีรายงาน ระบุหมายเลขฉบับเดิมท่ี เคยแจ้งมาแล้ว  
ท่ีช่องขอ้มูล  ฉบบัท่ี..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุคร้ังท่ี ส าหรับการแจง้เพ่ิมเติม กบั ปีพุทธศกัราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน  
ในบรรทดัท่ีสอง) 

 (๓) ทรัพย์สิน หมายความถึง เงิน ทรัพยห์รือวตัถุไม่มีรูปร่างซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได ้รวมทั้งดอกผลของเงิน ทรัพย ์
หรือวตัถุดงักล่าว เอกสารทางกฎหมาย หรือตราสารในรูปแบบใดๆ ทั้งท่ีปรากฏในส่ืออ่ืนใด กระดาษ หรือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ท่ีเป็นหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ สิทธิครอบครอง สิทธิเรียกร้อง หรือประโยชน์อ่ืนใดในทรัพยสิ์นนั้น  

(๔) ใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงานระบุ ประเภททรัพย์สิน ใหช้ดัเจนวา่ ทรัพยสิ์นท่ีถูกกระงบัการด าเนินการเป็นทรัพยสิ์นประเภทใด 
เช่น เงินสด เงินฝาก เงินลงทุน ท่ีดิน โรงเรือนและส่ิงปลูกสร้าง ยานพาหนะ สิทธิเรียกร้อง ทรัพยสิ์นอ่ืน เป็นตน้ 

(๕) ระงบัการด าเนินการกบัทรัพย์สิน หมายความวา่ การหา้มโอน ขาย ยกัยา้ย หรือจ าหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์นหรือเปล่ียนสภาพ
ใช้ประโยชน์หรือกระท าการใดๆ ต่อทรัพยสิ์นอนัจะส่งผลเปล่ียนแปลงต่อจ านวน มูลค่า ปริมาณ ท าเลท่ีตั้ ง หรือลกัษณะของ
ทรัพยสิ์นนั้น 
 (๖) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งเก็บรักษาส าเนาแบบแจง้น้ีเพ่ือประโยชน์แก่การก ากบัและตรวจสอบของส านกังาน ปปง. 

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

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


 

- ลบั - 
 

- ลบั - 

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกบัผู้ทีเ่ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายช่ือบุคคล 
ทีถู่กก าหนด หรือ ผู้ทีม่ีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกบับุคคลทีถู่กก าหนด 

 
 
 

 
 

แบบแจ้งข้อมูลของผู้มหีน้าที่รายงานเกีย่วกบัผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายช่ือบุคคล
ที่ถูกก าหนด หรือ ผู้ทีม่หีรือเคยมีการท าธุรกรรมกบับุคคลที่ถูกก าหนด 

ตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ 
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
 
วนัเดือนปีทีแ่จ้งข้อมูล : ........................................................................................................................................ 

ช่ือผู้มีหน้าที่รายงาน :                                              . 
ทีอ่ยู่ผู้มีหน้าทีร่ายงาน :                                                                                                        .                                                 
หมายเลขโทรศัพท์ : .............................................................................................................................................. 

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

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

 

                                                                                                                                                                                     
.       ลงช่ือ               ผูแ้จง้ 
                            

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

แบบ ปกร ๐๔ 

ฉบับที่......./๒๕....... 

แจ้งเพ่ิมเติม ครั้งที่....... 

      

      

  

แ

จ้

ง

เ

พิ่
ม

เ

ติ

ม

/

เ

ป

ล่ี

ย

น

แ

ป

ล

ง 

ค

ร้ั

ง

ท่ี



 

- ลบั - 

- ลบั - 

๒ 

ส่วนที่ ๑ ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานซ่ึงอยู่ในรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด 
๑. ผู้ทีเ่ป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ล าดบัที ่

 
ช่ือ 

เลขประจ าตวัประชาชน/ 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง/ 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลตดิต่อ 
ทีอ่ยู่/ทีต่ั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วนัทีเ่ร่ิมสร้างความสัมพนัธ์
หรือให้บริการกบัลูกค้าเม่ือใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการให้บริการ 

รายละเอยีด
ธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 

        
        
        
        

 
๒. ผู้ที่เคยเป็นลูกค้า (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ล าดบัที ่

 
ช่ือ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ
เดนิทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลตดิต่อ 
ทีอ่ยู่/ทีต่ั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วนัทีเ่ร่ิมสร้างความสัมพนัธ์
หรือให้บริการกบัลูกค้า

เม่ือใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอยีด
ธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่า
ธุรกรรม 

วนัทียุ่ติ
ความสัมพนัธ์
กบัลูกค้า 

         
         
         
         



 

- ลบั - 
 

- ลบั - 

๓ 

ส่วนที่ ๒ ผู้ทีม่ีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกบับุคคลที่ถูกก าหนดซ่ึงมิได้เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าทีร่ายงาน 
 

๑. ผูท่ี้ท  าธุรกรรมกบับุคคลท่ีถูกก าหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ล าดบัที ่

 
ช่ือ 

เลขประจ าตวัประชาชน/ 
หมายเลขหนังสือเดนิทาง/ 
เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลตดิต่อ 
ทีอ่ยู่/ทีต่ั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วนัทีเ่ร่ิมสร้างความสัมพนัธ์
หรือให้บริการกบัลูกค้าเม่ือใด 

ประเภทธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอยีดธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 

ช่องทางการให้บริการ 
มูลค่าธุรกรรม 

        
        
        
        

 
๒. ผูท่ี้เคยท าธุรกรรมกบับุคคลท่ีถูกก าหนด (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) 

 
ล าดบัที ่

 
ช่ือ 

เลขประจ าตวั
ประชาชน/ 

หมายเลขหนังสือ
เดนิทาง/ 

เลขทะเบียนนิตบุิคคล 

ข้อมูลตดิต่อ 
ทีอ่ยู่/ทีต่ั้ง/หมายเลข

โทรศัพท์ 

วนัทีเ่ร่ิมสร้างความสัมพนัธ์
หรือให้บริการกบัลูกค้า

เม่ือใด 

ประเภท
ธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/
ช่องทางการ
ให้บริการ 

รายละเอยีด
ธุรกรรม/
ผลติภัณฑ์/ 
ช่องทางการ
ให้บริการ 

มูลค่าธุรกรรม 
วนัทียุ่ติ

ความสัมพนัธ์
กบัลูกค้า 

         
         
         



 

- ลบั - 

๔ 

หมายเหตุ 

(๑) กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แจง้ขอ้มูลคร้ังแรก ให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ระบุ  (ตวัอยา่ง) ฉบบัท่ี ..๑.../๒๕๕๘  และ

แจง้ขอ้มูลตามช่องท่ีใหก้รอก และหากมีเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นท่ีระงบัการด าเนินการตามท่ีระบุในแบบแจง้ขอ้มูล

น้ี ให้กรอกขอ้มูลโดยระบุ ช่ือ/ประเภททรัพยสิ์น ปริมาณ และราคา ให้ครบถว้น และระบุในเอกสารแนบว่า ใชป้ระกอบ

แบบแจง้ขอ้มูลฉบบัท่ี......../๒๕........ (ขอ้น้ี ให้ใชใ้นกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งการอธิบายหรือระบุขอ้มูลอ่ืนใดเก่ียวกบั

การระงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นเพ่ิมเติมได ้โดยอนุโลม) 

(๒) ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แจง้เพ่ิมเติม ให้ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ระบุหมายเลขฉบบัเดิมท่ีเคยแจง้มาแลว้ ท่ีช่อง

ขอ้มูล  ฉบบัท่ี..../๒๕...... (มุมขวาบนสุด) และระบุคร้ังท่ี ส าหรับการแจง้เพ่ิมเติม กบั ปีพทุธศกัราชตามปฏิทิน (มุมขวาบน 

ในบรรทดัท่ีสอง) 

(๓) ธุรกรรม หมายความวา่ กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการท านิติกรรม สญัญาหรือการด าเนินการใดๆกบัผูอ่ื้น ทางการเงิน 

ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

               (๔) ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งเก็บรักษาส าเนาแบบแจง้น้ีเพ่ือประโยชน์แก่การก ากบัและตรวจสอบของส านกังาน ปปง. 

 

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

 
 

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


82 
 

- ลบั - 

แบบรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

(แบบ ปปง. 1 – 03 หนา้ 1) 
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- ลบั - 

(แบบ ปปง. 1 – 03 หนา้ 2) 



 

 

แนวทางปฏิบติัขา้งตน้ใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีลงนามประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัท่ี  3 สิงหาคม 2565 
 
 

(นายสุรพงศ ์  นิลพนัธ์ุ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จ  ากดั 
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