
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากดั 

ฉบับที� 1/2557 

เรื�องนโยบายเกี�ยวกบัการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน  

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

******************************** 

  ดว้ยพระราชบญัญติัป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ"มเติม (ฉบบัที" 2)

พ.ศ. 2551 (ฉบบัที" 3) พ.ศ. 2556 และขอ้บญัญติัในกฎกระทรวง เรื"อง การตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบั

ลูกคา้ พ.ศ. 2556 สหกรณ์ในฐานะเป็นสถาบนัการเงินตามกฎหมาย วา่ดว้ย การป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ตอ้งกาํหนดนโยบายที"แสดงถึงการรับเอามาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ

ต่อตา้น การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาเป็นนโยบายหลกัขององคก์ร และมีความสําคญัเท่า ๆ กนั

นโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ 

 ดงันั?น เพื"อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกฎหมายดงักล่าว ที"ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั ชุดที" 57 ประชุมครั? งที"   6 /2557  เมื"อวนัที" 16 มิถุนายน  2557  จึงมีมติกาํหนด

นโยบายเกี"ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไวด้งันี?  

 1. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั สนบัสนุนและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และดาํเนินกระบวนการ

ตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงการายงานธุรกรรม และปฏิบติัหน้าที"อื"นๆ 

ตามกฎหมายดงักล่าวอยา่งครบถว้น 

 2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จาํกดั จะกาํหนดแนวทางการปฏิบติัหน้าที"เกี"ยวกบัการรับลูกค้า ซึ" ง

ประกอบดว้ย ขั?นตอนการจดัให้ลูกคา้แสดงตน และระบุตวัตน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จาํกดั จะกาํหนดมาตรการบริหารความเสี" ยงด้านการฟอกเงินและ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 โดยมาตรการในการบริหารความเสี"ยง ประกอบด้วย (1) การบริหารความเสี"ยงภายในสหกรณ์ สําหรับ

ผลิตภณัฑ์หรือบริการหรือช่องทางบริการของสหกรณ์ (2) การบริหารความเสี"ยงสําหรับลูกคา้ทั?งหมด (3) การ

บริหารความเสี"ยงเพื"อตรวจสอบธุรกรรมที"มีเหตุอนัควรสงสัย 
 

 

 



 4. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั จะกาํหนดแผนงานที"ตอ้งดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายในเรื"องการ

ให้ความรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร ดว้ยกระบวนการที"มีประสิทธิภาพและมั"นใจวา่จะทาํให้บุคลากรมีความเขา้ใจ

ในนโยบายหลักและนโยบายรองที"สนับสนุน รวมถึง จดัให้บุคลากรของสหกรณ์ได้รับการฝึกอบรมอย่าง

สมํ"าเสมอเกี"ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย เพื"อจะปฏิบติัหนา้ที"ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 5. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั จะกาํหนดให้มีการตรวจสอบภายใน สําหรับส่วนงานที"เกี"ยวขอ้ง

กบัการกาํกบัดูแลการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้น การ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในสหกรณ์ และตรวจสอบภายใน เกี"ยวกบัระบบปฏิบติัราชการ ตาม

นโยบายหลกัและนโยบายรองอยา่งครบถว้น โดยให้อาํนาจการตรวจสอบภายในนั?นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการ

แทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผูที้"มีอาํนาจบริหารภายในสหกรณ์  

 6. สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั จะกาํหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื"อปรับปรุงนโยบายหลกั

และนโยบายรองให้ทนัสมยั และสอดคล้องกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะที"

เกี"ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยหีรือเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์อยูเ่สมอ 
 

     ประกาศ ณ วนัที"  20  มิถุนายน  2557 
 

 

 

 

(นายศกัดิJ ชยั  พงษเ์พชร) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการฟอกเงิน  

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากดั 

 

  เพื"อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จํากัด เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย                 

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั เรื" อง 

นโยบายเกี"ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ฉบบัที" 

1/2557 ลงวนัที" 16 มิถุนายน  2557  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั จึงไดก้าํหนดแนวทางการปฏิบติัตาม

นโยบายการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ?น โดยมี

วตัถุประสงค์เพื"อเป็นแนวทางในการกาํกบัดูแลให้บุคลากรภายในองคก์รการปฏิบติัตามกฎหมาย และนโยบาย

ของสหกรณ์ 

 

ลกัษณะของการฟอกเงิน 

  การฟอกเงินเป็นการบวนการที"มีเจตนาเพื"อแปลงผลประโยชน์ที"ได้มาจากกิจกรรมที"ผิดกฎหมาย/

อาชญากรรม มาเปลี"ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นที"ไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยกระบวนการฟอกเงิน

ประกอบดว้ย 

  ขั?นตอนที" 1 การนาํเงินจากการกระทาํผิดกฎหมายเขา้สู่ระบบสถาบนัการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื"อแปลง

เงินสดใหอ้ยูใ่นรูปแบบที"สามารถเคลื"อนยา้ยและจดัการไดง่้าย 

  ขั?นตอนที" 2 การยา้ยเงิน การแบ่งเงิน การโอนเงิน ให้ยากต่อการตรวจสอบ เพื"อตดัความเชื"อมโยง

ระหวา่งแหล่งที"มาของรายไดที้"ผดิกฎหมาย โดยการสร้างขั?นตอนการทาํธุรกรรมทางการเงินที"ซบัซอ้น 

  ขั?นตอนที" 3 การนาํเงินกลบัเขา้สู่เศรษฐกิจที"ถูกกฎหมาย โดยทาํใหเ้งินที"ไดม้าจากการกระทาํผิดกฎหมาย 

เป็นเงินที"ไดม้าโดยถูกกฎหมาย และผูฟ้อกเงินสามารถชี?แจงถึงแหล่งที"มาของเงินได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที� 1 การกาํหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลกูค้า 

 “ลูกคา้” หมายความวา่ สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลที"เกี"ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์

ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษ จาํกดั กาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ โดยกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ โดย

กาํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัขั?นตอนการสร้างความสัมพนัธ์หรือปฏิเสธความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํ

ธุรกรรมกบัลูกคา้โดยมีขอ้มูลที"เป็นมาตรฐานในการช่วยลดความเสี"ยงของสหกรณ์ ที"สามารถดาํเนินการพิสูจน์

และตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบับญัชีรายชื"อที"มีความเสี"ยงตามที"กฎหมายกาํหนด เพื"อป้องกนัมิให้สหกรณ์ถูกใช้

เป็นเครื"องมือ หรือตวักลางในการฟอกเงิน หรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 1. การจดัใหลู้กคา้แสดงตน (Customer Identification : CID) 

     เมื"อลูกคา้แจง้ความประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาํธุรกรรมในครั? งแรก ตอ้งให้ลูกคา้

แสดงตน ดงันี?  

  1.1 การแสดงตนของลูกคา้ซึ" งเป็นบุคคลธรรมดา ตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน 

        1.1.1 ชื"อและนามสกุล 

        1.1.2 วนั เดือน ปีเกิด   

        1.1.3 เลขประจาํตวัประชาชน  

        1.1.4 ที"อยูต่ามทะเบียนบา้น 

                  1.1.5 อาชีพ สถานที"ทาํงาน 

        1.1.6 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ที"อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 

            1.1.7 ลายมือชื"อลูกคา้ 

  1.2 การแสดงตนของลูกคา้ซึ" งเป็นนิติบุคคล ตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน 

        1.2.1 ชื"อนิติบุคคล 

            1.2.2 เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 

 1.2.3 หลกัฐานสาํคญัที"แสดงตนสาํหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอื"น ไดแ้ก่ หนงัสือแสดงความประสงคใ์นการ

ทาํธุรกรรม หนงัสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที"เกี"ยวขอ้ง หรือหนงัสือแต่งตั?ง หรือหนงัสือมอบอาํนาจ

ในการทาํธุรกรรม 

  1.2.4 สถานที"และหมายเลขโทรศพัท ์

  1.2.5 ชื"อเตม็ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 

 

 



  1.2.6 ขอ้มูลของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที"ได้รับมอบหมาย เช่น ชื"อเต็ม วนั เดือนปีเกิด 

เลขที"ประจาํตวัประชาชน และในกรณีที"เป็นคนต่างดา้ว ให้แสดงเลขหนงัสือเดินทาง หรือเลขประจาํตวัที"รัฐบาล

หรือหน่วยงานของรับเจา้ของสัญชาติออกให ้หรือเลขประจาํตวัในเอกสารสาํคญัประจาํตวัที"รัฐบาลไทยออกให ้

  1.2.7 ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ 

  1.2.8 ตราประทบั (ถา้มี) 

  1.2.9 ลายมือชื"อผู ้มีอ ํานาจหรือผู ้รับมอบอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ                

ทาํธุรกรรม  

 1.3 การแสดงของลูกคา้ที"ไม่ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ต่อหนา้ สําหรับบริการทางการเงินที"มีความเสี"ยงตํ"า ตอ้ง

แสดงขอ้มูลและหลกัฐาน 

  1.3.1 เลขประจาํตวัประชาชน หรือเลขประจาํตวัที"รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจา้ของสัญชาติออก

ให ้หรือเลขประจาํตวัในเอกสารสาํคญัประจาํตวัที"รัฐบาลไทยออกให ้

  1.3.2 ที"อยูต่ามทะเบียนบา้น 

  1.3.3 ขอ้มูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศพัท ์ที"อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 

 1.4 การแสดงตนของลุกคา้ที"ไม่ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ต่อหนา้ สําหรับบริการทางการเงินที"มีความเสี"ยงสูง 

ตอ้งแสดงขอ้มูลและหลกัฐาน ตามขอ้ 1.1 หรือ 1.2 แลว้แต่กรณี ก่อนมีการอนุมติัใหท้าํธุรกรรมครั? งแรก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2. การพิสูจน์ทราบขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ 

  เมื"อไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ในขอ้ 1 แล้ว ตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและ

หลกัฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้กบัฐานขอ้มูล “บุคคลที"ถูกกาํหนด” ซึ" งเป็นบุคคล 

คณะบุคคล หรือองค์กรตามรายชื"อซึ" งมีมติหรือประกาศภายใตม้ติคณะรัฐมนตรีความมั"นคงแห่งสหประชาชาติ

กาํหนดใหเ้ป็นผูที้"มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ 

องคก์รตามรายชื"อที"ศาลไดพ้ิจารณาและมีคาํสั"งใหเ้ป็นบุคคลที"ถูกกาํหนด 

  ในกรณีที"ไม่มีแหล่งขอ้มูลที"น่าเชื"อถือ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคาํนึงถึงขอ้มูลที"ควร

สอดคลอ้งกบัตวัตนของลูกคา้ ประเภทบริการที"ลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมและความแทจ้ริงของ

เอกสารหลกัฐาน 

  3. การระบุตวัตนของลูกคา้ (Know Your Customer : KYC) 

  เมื"อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ไดด้าํเนินการการพิสูจน์ทราบขอ้มูลการแสดงตนของ

ลูกคา้แลว้ ตอ้งดาํเนินการให้ไดข้อ้มูลเพื"อระบุตวัตนของลูกคา้ ดงันี?  

  3.1 กรณีที"ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดา 

   3.1.1 แหล่งที"มาของรายไดห้รือเงินของลูกคา้ที"ใชใ้นการทาํธุรกรรม 

   3.1.2 ผูรั้บผลประโยชน์ที"แทจ้ริง 

  3.2 กรณีที"ผูติ้ดต่อทาํธุรกรรมเป็นนิติบุคคล 

   3.2.1 โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์ร/ความเป็นเจา้ขององคก์ร 

   3.2.2 ขอ้มูลของผูบ้ริหาร 

   3.2.3 วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินการของนิติบุคคลหรือบุคคลที"มีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

  3.2.4แหล่งที"มาของรายไดข้ององคก์ร 

   3.2.5ผูรั้บผลประโยชน์ที"แทจ้ริง 

   3.2.6 ขอ้มูลดา้นอื"น ๆ ขององคก์ร อนัแสดงถึงความน่าเชื"อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือขอ้มูลอื"น

ที"สามารถนาํมาพิจารณาความเสี"ยงดา้นการฟอกเงินของนิติบุคคลหรือบุคคลที"มีการตกลงกนัตามกฎหมายนั?น 

  3.2.7วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั 

  4. การอนุมติัหรือปฏิเสธการรับลูกคา้ 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ตอ้งพิจารณาวา่ จะอนุมติัรับผูข้อสร้างความสัมพนัธ์หรือผูข้อใช้

บริการ เป็นลูกคา้หรือไม ่หากพบวา่ 



  4.1 ลูกคา้ ผูรั้บประโยชน์ที"แทจ้ริง หรือผูมี้ส่วนเกี"ยวขอ้งอยา่งมีนยัสําคญัของลูกคา้เป็นสมาชิกของ

คณะบุคคลซึ" งมีมติหรือประกาศภายใตม้ติของคณะมนตรีความมั"นคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นคณะ

บุคคลที"มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย 

  4.2 ไมไ่ดรั้บขอ้มูลหรือหลกัฐาน ซึ" งมีความสาํคญัในการระบุตวัตนของลูกคา้และจดัความเสี"ยงดา้น

การฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

   4.3 ลูกคา้ ใชชื้"อปลอม นามแฝง หรือลูกคา้ แจง้เทจ็ในขอ้มูล หรือแสดงหลกัฐานสาํคญัเป็นเทจ็ 

   4.4 การรับลูกคา้รายนั?น ๆ จะทาํใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดัมีความเสี"ยงต่อการ

ฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อยา่งร้ายแรง 

  ในการปฏิเสธการรับลูกคา้หรือปฏิเสธการรับลูกคา้หรือปฏิเสธการรับทาํธุรกรรมสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั จะพิจารณารายงานธุรกรรมที"มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน ซึ" งกรณีที"ปฏิเสธเนื"องจากมีเหตุผลตามขอ้ 4.1 และขอ้ 4.3 หรือกรณีที"พิจารณาไดว้า่มีโอกาสความ

เสี"ยงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ?นจากการขอสร้างความสัมพนัธ์ของ

ลูกคา้รายหนึ"งรายใด 

 

   ขั2นตอนการดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพี�อทราบขอเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า 

   ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า  พ.ศ. 2556 

  1. จดัใหลู้กคา้แสดงตน ระบุตวัตนของลูกคา้ (Identification) 

  2. พิสูจน์ทราบขอ้มูลลูกคา้ (Verification) 

  3. การบริหารความเสี"ยงดา้นการฟอกเงินของลูกคา้ 

  4. ดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบัลูกคา้ 

 

ส่วนที� 2 การบริหารความเสี�ยงและการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า 

  เมื"อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดัดาํเนินกระบวนการรับลูกคา้ จนถึงขั?นตอนที"ได้ขอ้มูล

ลูกคา้เพื"อระบุตวัตนแลว้ ตอ้งดาํเนินมาตรการบริหารความเสี"ยงสําหรับลูกคา้ทนัทีโดยกาํหนดปัจจยัความเสี"ยง

ต่าง ๆ สําหรับลูกคา้แต่ละกลุ่มและดาํเนินการบริหารความเสี"ยงสําหรับบริการต่าง ๆช่องทางการใช้บริการทาํ

ธุรกรรม เพื"อใชเ้ป็นปัจจยัในการบริหารความเสี"ยงสาํหรับลูกคา้ ดงันี?  

 

 

 



  2.1 การบริหารความเสี"ยงภายในองคก์ร 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั บริหารความเสี"ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับบริการ และช่องทางการใชบ้ริการทาํธุรกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกบั

ปัจจยัความเสี"ยงอื"น ๆ ของลูกคา้ เพื"อพิจารณาประกอบกบัความเสี"ยงสาํหรับลูกคา้แต่ละรายแนวทางการพิจารณา

ความเสี"ยงของบริการและช่องทางการใชบ้ริการทาํธุรกรรมของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั 

   2.1.1 บริการ การใหกู้ย้มื สินเชื"อ จาํนอง มีความเสี"ยงดา้นการฟอกเงินในระดบัตํ"า 

   2.1.2 บริการ การออม มีความเสี"ยงที"สูงกวา่ขอ้ 2.1.1 

   2.1.3 ช่องทางการทาํธุรกรรม ต่อหนา้เจา้หนา้ที"มีความเสี"ยงในระดบัตํ"า 

   2.1.4 ช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์แบบไมพ่บหนา้ มีความเสี"ยงในระดบัสูง 

   2.1.5 ช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์แบบไมพ่บหนา้ สาํหรับบริการที"มีการจาํกดัวงเงิน(ตํ"า) 

หรือจาํกดัช่องทางการใชบ้ริการ มีความเสี"ยงในระดบัตํ"า 

   2.1.6 ช่องทางการทาํธุรกรรม ผา่นเครื"องอตัโนมติัมีความเสี"ยงที"สูงกวา่ช่องทางขอ้ 2.1.5 

   2.1.7 ช่องทางการทาํธุรกรรม ผา่นเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์โดยใชอุ้ปกรณ์ของลูกคา้

(โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์) มีความเสี"ยงที"สูงกวา่ช่องทางขอ้ 2.1.5 และ 2.1.6  

  2.2 การจดัระดบัความเสี"ยงของลูกคา้ 

   2.2.1 ลูกคา้ที"มีความเสี"ยงตํ"า ได้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบที"อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ โดยตอ้งดาํเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี"ยงอยา่งสมํ"าเสมอเพื"อให้มั"นใจไดว้า่ สมาชิก

ไดรั้บการจดัระดบัความเสี"ยงไวใ้นความเสี"ยงตํ"า 

  2.2.2 ลูกคา้ที"มีความเสี"ยงสูง ไดแ้ก่ 

   2.2.2.1 ลูกคา้ที"มีความเกี"ยวขอ้งกบัผูที้"มีรายชื"ออยูใ่น UN Sanction List 

   2.2.2.2 ลูกคา้ที"เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที"ถูกยบัย ั?งการทาํธุรกรรม ถูกยึดอายดัทรัพยสิ์นหรือเป็นผู ้

ที"ศาลไดมี้คาํสั"งใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผน่ดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

  2.2.2.3 ลูกคา้ที"เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที"กระทาํความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทาํความผิดมูลฐาน 

หรือเกี"ยวขอ้งกบับุคคลที"กระทาํความผดิฐานฟอกเงินหรือกระทาํความผดิมูลฐาน 

   2.2.2.4 ลูกคา้ที"เป็นบุคคลที"มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ 

   2.2.2.5 ลูกค้าที"ประกอบอาชีพที"มีความเสี" ยงต่อการฟอกเงินตามที"เลขาธิการปปง.ประกาศ

กาํหนด 

   2.2.2.6 เป็นผูที้"อยูใ่นรายชื"อที"เลขาธิการ ปปง. แจง้ใหท้ราบ 

 



  2.3 การดาํเนินการพิสูจน์ทราบลูกคา้โดยมีความเขม้ขน้ตามระดบัความเสี"ยงต่อการฟอกเงินของ 

ลูกคา้ 

  2.3.1 การตรวจทานบญัชีของลูกคา้และติดตามความเคลื"อนไหวในทางบญัชีของลูกคา้อยา่งต่อเนื"อง

จนยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ดงันี?  

   2.3.1.1 ติดตามและตรวจสอบความเคลื"อนไหวในการทาํธุรกรรม เพื"อประเมินวา่สอดคลอ้งกบั

ประเภทความสัมพนัธ์ทางธุรกรรมที"ลูกคา้แจง้ความประสงค์ไวใ้นขณะสร้างความสัมพนัธ์หรือแจง้ไวใ้นครั? ง

ต่อมา หรือไม ่

   2.3.1.2 ติดตามและตรวจสอบการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกรรม เพื"อประเมินวา่สอดคลอ้ง

กบัวตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกรรมที"ลูกคา้แจง้ไวใ้นขณะสร้างความสัมพนัธ์หรือ 

แจง้ไวใ้นครั? งต่อมา หรือไม ่

   2.3.1.3 ตรวจทางบญัชีหรือความเคลื"อนไหวทางการเงิน เพื"อประเมินวา่สอดคลอ้งกบัสภาพทาง

เศรษฐกิจของลูกคา้ตามข้อมูลการประกอบอาชีพและรายได้รวมถึงแหล่งที"มาของรายได้ที"ลูกค้าแจ้งไวใ้น

ขั?นตอนการแสดงตนขณะสร้างความสัมพนัธ์หรือแจง้ไวใ้นครั? งต่อมา หรือไม ่

   2.3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตวัตนของลูกคา้ แสดงตน ขอ้มูลการประกอบอาชีพขอ้มูล

แหล่งที"มาของรายไดร้วมถึงขอ้มูลที"ใชเ้พื"อการติดต่อกบัลูกคา้ ใหเ้ป็นขอ้มูลที"เป็นปัจจุบนัเสมอ 

  2.3.2กรณีที"ลูกคา้ที"มีความเสี"ยงตํ"า ไดท้าํธุรกรรมในทรัพยสิ์นที"มีมูลค่าไม่เกิน 5 ลา้นบาทสหกรณ์

อาจลดระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี" ยงและการตรวจทางบญัชีของลูกค้าและการติดตามความ

เคลื"อนไหวในทางบญัชีของลูกคา้ไดโ้ดยไมต่อ้งดาํเนินการระบุตวัตนลูกคา้ที"มีความเสี"ยงตํ"า 

  2.3.3 กรณีที"ลูกค้าที"มีความเสี" ยงสูง ต้องดาํเนินการตรวจทานบญัชีของลูกค้าและติดตามความ

เคลื"อนไหวในทางบญัชีของลูกคา้อย่างเข้มขน้ โดยดาํเนินการตรวจสอบเพิ"มเติม เพื"อให้ทราบถึงขอ้เท็จจริง

ดงัต่อไปนี?  

   2.3.3.1 ตรวจสอบเพื"อทราบถึงที"มาของเงินทุนที"ใชใ้นการทาํธุรกรรม 

   2.3.3.2ตรวจสอบและติดตามความเคลื"อนไหวในการทาํธุรกรรมของลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 

   2.3.3.3 ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลเกี"ยวกบัผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ในทอดสุดทา้ย เพื"อทบทวน

กระบวนการบริการบริหารความเสี"ยงของลูกคา้อยา่งสมํ"าเสมอและต่อเนื"อง 

 

 

 

 



ส่วนที� 3การตรวจสอบเพื�อทราบข้อเทจ็จริงเกี�ยวกบัลกูค้า 

 กระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบัลูกคา้ตามกฎหมายกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และ

วธีิการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบัลูกคา้ หมายถึงขั?นตอนในการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบและความ

เคลื"อนไหวทางการเงินและขอ้มูลลูกคา้อยา่งต่อเนื"อง (Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั 

พิจารณาความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี"ยงเป็นสาํคญั 

 3.1 การกาํหนดวธีิการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เทจ็จริงเกี"ยวกบัลูกคา้ โดยคาํนึงถึงหลกัการ ดงันี?  

  3.1.1 ตรวจสอบลกัษณะและประเภทธุรกรรมของลูกคา้อยา่งต่อเนื"อง เพื"อทราบวา่ลูกคา้มีการทาํ

ธุรกรรมในวธีิที"ปกติและทาํธุรกรรมในประเภทที"เคยแจง้หรือทาํอยูเ่ป็นปกติหรือไม ่

  3.1.2 ตรวจสอบขอ้มูลเกี"ยวกบัจาํนวนเงินในการทาํธุรกรรม เพื"อทราบวา่ ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมใน

มูลค่าเงินที"เป็นปกติหรือไม่ (อาจพิจารณาจากขอ้มูลรายได/้ฐานะทางการเงินของลูกคา้) ขอ้มูลการลงทุน ขอ้มูล

การทาํธุรกรรมในครั? งก่อน ๆ 

  3.1.3 ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ เพื"อทราบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลที"เปลี"ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อ

การบริหารความเสี"ยง การกาํหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริง หรือความสัมพนัธ์กบั

สหกรณ์หรือไม ่

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ต้องดาํเนินกระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริง

ขา้งตน้ อยา่งต่อเนื"อง จนกวา่จะยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

 3.2 การกาํหนดผลลพัธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เท็จจริงเกี"ยวกบัลูกคา้ โดยคาํนึงถึงหลกัการ 

ดงันี?  

  3.2.1ลูกค้ายงัคงดําเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษจํากัด ในประเภท

ความสัมพนัธ์ที"เคยแจง้ไวห้รือไม ่

  3.2.2 ลูกคา้ยงัคงมีพฤติกรรมในการทาํธุรกรรม ในรูปแบบที"เคยแจง้ไวห้รือที"เคยทาํอยู่เป็นปกติ

หรือไม ่

  3.2.3 ลูกคา้ยงัคงมีพฤติกรรมการทาํธุรกรรม ที"สอดคล้องกบัขอ้มูลฐานะทางเศรษฐกิจที"สถาบนั

การเงินไดว้เิคราะห์หรือประเมินไวห้รือไม ่หรือที"ลูกคา้เคยแจง้ไวห้รือไม ่

  3.2.4 ลูกคา้ควรอยูใ่นระดบัความเสี"ยงเดิมที"สหกรณ์ไดป้ระเมินไวห้รือไม ่

  3.2.5 ลูกคา้มีขอ้มูลที"เปลี"ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะขอ้มูลถิ"นที"อยูข่อ้มูลอาชีพ แหล่งที"มาของเงิน

รายไดแ้ละขอ้มูลการติดต่อลูกคา้ 

  3.2.6 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั จะพิจารณาดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อไปหรือไม ่

 



  3.3 การกาํหนดวธีิการตรวจสอบเพื"อทราบขอ้เทจ็จริงเกี"ยวกบัลูกคา้ที"มีความเสี"ยงสูง โดยคาํนึงถึง 

หลกัการ ดงันี?  

  3.3.1 ตรวจสอบเพื"อใหท้ราบที"มาของเงินที"ลูกคา้ใชใ้นการทาํธุรกรรมหรือดาํเนินความสัมพนัธ์ 

กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั 

  3.3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื"อนไหวในการทาํธุรกรรม ความเคลื"อนไหวทางการเงินของ

ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด 

  3.3.3 ทบทวนขอ้มูลเกี"ยวกบัลูกคา้ และผูรั้บผลประโยชน์ที"แทจ้ริงของลูกคา้ อยา่งเขม้ขน้สมํ"าเสมอ 

  3.4 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื"อทราบข้อเท็จจริงเกี" ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์โดยคาํนึงถึงหลกัการ ดงันี?  

  3.4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ตอ้งตรวจสอบสถาบนัการเงินอื"น ๆ ที"ตนรับคาํสั"งโอน

อย่างสมํ"าเสมอ เพื"อรับรองได้ว่าสถาบนัการเงินที"ตนสร้างความสัมพนัธ์ด้วยนั?นมีมาตรฐานในการดาํเนิน

กระบวนการจดัใหลู้กคา้แสดงตน การระบุตวัตน การพิสูจน์ทราบ การบริหารความเสี"ยง และการตรวจสอบเพื"อ

ทราบขอ้เทจ็จริงเกี"ยวกบัลูกคา้ ที"มีมาตรฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยใน

การส่งคาํสั"งโอนและรับคาํสั"งโอน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ตอ้งส่งหรือรับพร้อมขอ้มูลต่อไปนี?  

ข้อมูลสั�งโอน ข้อมูลผู้รับโอน 

ชื"อเตม็ของลูกคา้ผูส้ั"งโอน ชื"อเตม็ของลูกคา้ผูรั้บโอน 
หมายเลขบญัชีของลูกคา้ผูส้ั"งโอน หมายเลขบญัชีของลูกคา้รับสั"งโอน 
ชื"อ/สาขาของธนาคารที"ส่งคาํสั"งโอน ชื"อ/สาขาของธนาคารที"รับคาํสั"งโอน 
จาํนวนเงิน จาํนวนเงิน 
 

ส่วนที� 4 การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ตอ้งรายงานธุรกรรมที"มีเหตุอนัควรสงสัยและรายงานขอ้เท็จจริงที"มี

เหตุผลอนัควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื"อระบุตวัตนของลูกคา้กระบวนการบริหารความเสี"ยง และ

กระบวนการตรวจทานบญัชีของลูกคา้และติดตามความเคลื"อนไหวในทางบญัชีของลูกคา้ต่อสํานกังานปปง. โดย

รายงานดงักล่าวตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจากคณะกรรมการ 

 

 

 

 



 4.1 ประเภทของรายงาน 

 4.1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ตอ้งรายงานธุรกรรมที"เป็นการฝากเงิน หรือรับชาํระเงินซึ" ง

เกี"ยวขอ้งกบัการฝากเงินระหวา่งลูกคา้กบัสหกรณ์และสัญญาเงินกูร้ะหวา่งลูกคา้กบัสหกรณ์ดว้ยเงินสดที"มีมูลค่า

ตั?งแต่ 2 ลา้นบาทขึ?นไป 

  - รายงานโดยใชแ้บบ ปปง.1 -01 (แบบรายงานธุรกรรมที"ใชเ้งินสด) 

  - ส่งแบบรายงานที"ทาํขึ?นในระหวา่ง วนัที" 1 ถึงวนัที" 15 และที"ทาํขึ?นในระหวา่งวนัที"16 ถึงวนัสิ?น

เดือน ไปยงัสํานกังานปปง. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที" 15 และวนัสิ?นเดือนของเดือนที"มีการทาํธุรกรรม

นั?น 

 4.1.2 รายงานธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรัพย์สิน 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูศรีสะเกษจาํกดั ต้องรายงานการทาํธุรกรรมเกี"ยวกบัทรัพย์สินเมื"อมีการ

พิจารณาจ่ายทุนเรือนหุน้ เงินฝาก ซึ" งมีมูลคา่ที"อนุมติจ่ายตั?งแต่ 5 ลา้นบาทขึ?นไป 

  - รายงานโดยใชแ้บบ ปปง.1 -02 (แบบรายงานธุรกรรมที"เกี"ยวกบัทรัพยสิ์น) 

  - ส่งแบบรายงานที"ทาํขึ?นในระหวา่ง วนัที" 1 ถึงวนัที" 15 และที"ทาํขึ?นในระหวา่งวนัที"16 ถึงวนัสิ?น

เดือน ไปยงัสํานกังานปปง. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที" 15 และวนัสิ?นเดือนของเดือนที"มีการทาํธุรกรรม

นั?น 

 4.1.3 รายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

   4.1.3.1 ธุรกรรมที"มีเหตุอนัควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที"มีความซับซ้อนผิดไปจากการทาํ

ธุรกรรมในลกัษณะเดียวกนัที"ทาํอยูต่ามปกติธุรกรรมที"ขาดความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที"มีเหตุอนั

ควรเชื"อไดว้า่กระทาํขึ?นเพื"อหลีกเลี"ยงมิใหต้อ้งตกอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน หรือธุรกรรมที"เกี"ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐาน ทั?งนี? ไม่วาจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครั? งเดียว

หรือหลายครั? ง 

  4.1.3.2 ตอ้งตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมที"ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาดความเป็นไปได้

ทางเศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกรรมที"มีความผิดปกติอื"น ๆ อนัเกิดจากการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจการทาํ

ธุรกรรม และการทาํธุรกรรมที"ไม่ไดท้าํต่อหนา้ของลูกคา้ อยา่งต่อเนื"องจนกวา่จะยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ และ

พิจารณาความเหมาะสมในการรายงานต่อสาํนกังานปปง. 

 

 

 



 

   4.1.3.3 รายงานโดยใชแ้บบ ปปง. 1 -03 (แบบรายงานการทาํธุรกรรมที"มีเหตุอนัควรสงสัย) 

   4.1.3.4 รายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยงัสํานกังานปปง. ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที"มีเหตุอนั

ควรสงสัย 

  4.2 การส่งแบบรายงานการทาํธุรกรรมไปยงัสํานกังานปปง. สหกรณ์อาจทาํไดด้ว้ยวิธีใดวิธีหนึ" ง

ดงันี?  

   4.2.1 ยื"นต่อเจา้หนา้ที" ณ สาํนกังานปปง. 

   4.2.2 ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 

   4.2.3 ส่งเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

ส่วนที� 5ตัวอย่างธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 5.1 ลูกคา้หน่วงเหนี"ยวมิใหก้ารแสดงตนลุล่วงไดโ้ดยสะดวก 

 5.2 การชาํระหนี?จาํนวนมากโดยผดิสังเกต 

 5.3 ลูกคา้เพิ"มทุนเรือนหุน้หรือเงินฝากจาํนวนมาก 

 5.4 ธุรกรรมใด ๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบับุคคลที"ไมเ่ปิดเผยตวัตน 

 5.5 ลูกคา้ทาํธุรกรรมดว้ยเงินสดจาํนวนมาก แทนการโอนเงินหรือจ่ายดว้ยเช็คตามวธีิปฏิบติัทั"วไป 

 5.6 ลูกค้าขอชําระเงินด้วยเงินสดจาํนวนมากหรือชําระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

 5.7 ลูกคา้ลงัเลที"จะใหข้อ้มูลพื?นฐานในขั?นตอนการสมคัร หรือให้ขอ้มูลนอ้ยที"สุดเท่าที"จาํเป็น หรือให้ขอ้มูล

ที"ตอ้งมีคา่ใชจ่้ายจาํนวนมากในการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

 

-------------------------------------------- 

  

 
   

 

 

 

 


