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สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  จํากัด 

ประกาศที่ 32 /2559 

เรื่อง  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

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

 

 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปดวยความถูกตอง เรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ กฎหมายวา

ดวย การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  สหกรณออมทรัพย

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ . 

21/2559   เมื่อวันที่17  สิงหาคม  2559 จึงใหกําหนดนโยบายและออกเปนประกาศไวดังตอไปน้ี 

 

ขอ 1. วัตถุประสงคของนโยบายตามประกาศน้ี เพื่อเปนการจัดการความเสี่ยงดานการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สําหรับ  สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟานครหลวง  จํากัด 

1.1 เพื่อปองกันหรือคัดกรองเงินที่ไมชอบดวยกฎหมายใหออกไปจากสหกรณฯ 

1.2 เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบ  ธุรกรรมหรือการเคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอัน

ควรสงสัย ซึ่งอาจมีข้ึนกับสหกรณฯ 

1.3 เพื่อตรวจสอบขอมูลสมาชิก  หรือสหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่นๆ   ที่ทําธุรกรรม

เปนครั้งคราวกับรายช่ือบุคคลที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศ 

1.4 เพื่อสนับสนุนใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดรับรายงาน

ธุรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

ขอ 2. แนวทางปฏิบัติตามประกาศน้ี 

สหกรณฯ มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม  ของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  

หรือหนวยงานอื่นๆ  หรือบุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทําธุรกรรมทางการเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีคําสั่งแตงต้ังเจาหนาที่ที่มีตําแหนงไมนอยกวาหัวหนาฝายทํา

หนาที่เปนผูรายงาน กํากับดูแลนโยบายและประสานงานกับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ขอ 3. ใหผูมีหนาที่รายงานมีหนาที่ ดังน้ี 

3.1 ตองสนับสนุนและพรอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

3.2 ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก  สมาชิกสมทบ   

สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่นๆ  หรือบุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทําธุรกรรมทางการเงิน  อยางเครงครัด 

3.3 รายงานการทําธุรกรรมตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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3.4 ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายกําหนด 

ขอ 4. การปฏิบัติของผูมีหนาที่รายงานใหผูมีหนาที่รายงานปฏิบัติ ดังน้ี 

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆ   การ

แสดงตนของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆ  หรือบุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทํา

ธุรกรรมทางการเงิน   การระบุตัวตนตามกฎหมาย จะตองรับสมัครสมาชิกโดยมีคุณสมบัติของสมาชิกและ

สมาชิกสมทบ ถูกตองตามขอบังคับของสหกรณฯ  เอกสารประกอบจะตองถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันหาก

เปนสําเนาเอกสารตองลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองของเอกสารไวดวย 

4.1 ตองตรวจสอบเพื่อวางหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย  

ผลิตภัณฑภายในองคกร ไดแก การซื้อหุน การกูเงิน การรับฝากเงิน หรือการใหบริการทางการเงินอยางอื่น 

ทั้งน้ีใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบวาดวยการใหเงินกู ระเบียบวาดวยการรับฝากเงิน หรือการลงทนุ

โดยชอบดวยกฎหมายอยางเครงครัด 

4.2 การรับเจาหนาที่เขามาปฏิบัติหนาที่ ตองปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณฯวาดวย 

เจาหนาที่โดยเครงครัด และตองมีการฝกอบรมเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

4.3 ใหผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ  มีอํานาจทําการตรวจสอบภายในเปนการเฉพาะ 

ภายในองคกร เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย ใหอํานาจการตรวจสอบเปนไปโดยอิสระ ไมมีการ

แทรกแซงจากผูมีอํานาจในการบริหารภายในองคกร 

4.4 ตองกําหนดกระบวนการในการปรับปรุงนโยบายการใหบริการสมาชิก ตามประกาศ 

ฉบับน้ีใหทันสมัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสอยูเสมอ 

ขอ 5. การจัดใหสมาชิกแสดงตน 

นอกจากขอมูลสมาชิกสมาชิกสมทบสหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่นๆ  ไดแสดงตน ตลอดจน

คุณสมบัติที่สมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆหรือบุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทํา

ธุรกรรมทางการเงิน  ไดแจงใหสหกรณฯ  ในการรับเขาเปนสมาชิกซึ่งมีอยูแลว แตเพื่อเปนการปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ใหผูมีหนาที่รายงาน   

จัดการใหสมาชิกแสดงตนใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด ดังน้ี 

5.1 บุคคลธรรมดา  (สมาชิกหรือสมาชิกสมทบ  หรือบุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทํา 

ธุรกรรมทางการเงิน) 

(1) ช่ือเต็ม 

(2) วัน เดือน ปเกิด 

(3) เลขประจําตัวประชาชน 

(4) ที่อยู ตามทะเบียนบานและที่อยูจริงในปจจุบัน 

(5) อาชีพ สถานที่ทํางาน 

(6) ขอมูลอื่น เชน หมายเลขโทรศัพท หรือE-Mail 

(7) ลงลายมือช่ือทุกครั้งที่ทําธุรกรรมหรือสรางความสัมพันธกับสหกรณฯ 
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5.2 สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆ  ที่เปนนิติบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(1) ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(2) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

(3) หลักฐานสําคัญแสดงตนอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี 

(ก) สําหรับสหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่นๆ  ที่เปนนิติบุคคลทั่วไป ไดแก 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกินหกเดือน  

(ข) สําหรับหนวยงานอื่น  ๆ  ที่เปนสวนราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 

หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไดแก หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือแตงต้ัง

หรือหนังสือมอบอํานาจ 

(ค) สําหรับหนวยงานอื่นๆ  ที่เปนสมาชิก มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิดศาล

เจา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันน้ี ไดแก หนังสือแสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดง

การจดทะเบียนจากหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือหนังสือแตงต้ังหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

(ง) สําหรับหนวยงานอื่น  ๆ  ที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก 

หนังสือหรือเอกสารสําคัญแสดงวาไดมีการแตงต้ังบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายข้ึน 

(4) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ 

(5) ตราประทับ 

(6) สถานที่ต้ัง ขอมูลทางโทรศัพท ที่อยู E-Mail 

(7) รายช่ือ ลายมือช่ือผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล พรอมบัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 

ขอ 6.การแสดงตนของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆ  หรือ 

บุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทําธุรกรรมทางการเงิน  ที่ไมไดแสดงตนตอหนา 

6.1   บุคคลธรรมดา 

6.2 สหกรณอื่น  หรือนิติบุคคลที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย กรณีน้ี 

สหกรณ ฯ ไมสามารถทําได เพราะกฎหมายสหกรณไมเปดโอกาสใหกระทําได อยางไรก็ตามหากมีความจําเปน

หรือตองดําเนินการใหปฏิบัติตามกฎกระทรวง และใชขอมูลตามขอ 5.1 และ 5.2 

ขอ 7. การแสดงตนของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

                         7.1 ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวประเภทบุคคลธรรมดา การแสดงตนใหใชขอมูลและ

เอกสารตามขอ 5.1  

                          7.2 ผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราวประเภทนิติบุคคล หรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันตาม

กฎหมายการแสดงตนใหใชขอมูลและเอกสารตามขอ 5.2 

ขอ 8. การแสดงตนเปนครั้งคราวแบบไมพบหนา 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหบริการแบบไมพบหนา สําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ให

มีการแสดงตน ดังน้ี 

8.1  บุคคลธรรมดา การแสดงตนใหใชขอมูลและเอกสารตามขอ 5.1 

8.2 สหกรณอื่น  หรือนิติบุคคลที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมายการแสดง 
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ตนใหใชขอมูลและเอกสารตามขอ 5.2 

ขอ 9 การตรวจสอบขอมูลและเอกสารแสดงตน 

ตองใหอํานาจบุคลากรหรือพนักงาน  ของสหกรณฯ  ผูทําหนาที่ตรวจสอบในการใชดุลยพินิจ

ที่เหมาะสม ในข้ันตอนน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

 9.1 เพื่อทราบวาสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่นๆ  หรือ 

บุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทําธุรกรรมทางการเงิน    ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว เปนนิติบุคคลหรือเปน

บุคคล ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย มีตัวตนอยูจริงตามกฎหมาย 

 9.2 เพื่อทราบวาวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรมแบบครั้ง 

คราว มีความสอดคลองกับขอมูลการแสดงตนของสมาชิก  สมาชิกสมทบ  สหกรณอื่น  หรือหนวยงานอื่น  ๆ  

หรือ  บุคคลที่สหกรณฯ  ยินยอมใหทําธุรกรรมทางการเงิน  หรือผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

 9.3 เพื่อทราบวาขอมูลการแสดงตนที่ไดมาน้ัน เพียงพอตอการดําเนินการบริหาร 

ความเสี่ยงตามกฎกระทรวงหรือไม 

ขอ 10.เมื่อมีความจําเปนตองตีความปญหา  หรือดําเนินการตามนโยบายอื่นที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนอกเหนือจากที่ไดกําหนดไวในประกาศน้ี ใหนําเสนอคณะกรรมการ

ดําเนินการเพื่อพิจารณา 

ขอ 11.วิธีดําเนินการ ใหเปนไปตามแนวทางปฏิบัติแนบทายประกาศน้ี  

 

   ประกาศ   ณ วันที ่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2559  

 

 

    

(นายสมศักด์ิ  ศรีทองวัฒน) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรพัยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟานครหลวง  จํากัด 
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แนวทางการปฏิบัติตามประกาศสหกรณที ่32/2559 

เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง  

จํากัด  เปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและเปนไปตามประกาศ 

เรื่องกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายจึงใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามประกาศดังน้ี  

 

ลักษณะของการฟอกเงิน 

การฟอกเงินเปนกระบวนการทีม่ีเจตนาเพือ่เปลี่ยนแปลงผลประโยชนที่ไดมาจากกจิกรรมทีผ่ิดกฎหมาย

อาชญากรรมมาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรอืทรพัยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายกระบวนการฟอกเงิน

ประกอบดวย 

ขั้นตอนท่ี 1 การนําเงินการกระทําผิดกฎหมายเขาสูระบบการเงินโดยมีเปาหมายเพื่อแปลงเงินสดให

อยูในรูปแบบทีส่ามารถเคลื่อนยายและจัดการไดงาย 

ขั้นตอนท่ี 2 การยายเงินการแบงปนการโอนเงินใหยากตอการตรวจสอบเพื่อตัดความเช่ือมโยง

ระหวางแหลงที่มาของรายไดทีผ่ิดกฎหมายโดยการสรางข้ันตอนการทําธุรกรรมทางการเงินซับซอน 

ขั้นตอนท่ี 3 การนําเงินเขาสูเศรษฐกจิที่ถูกตองตามกฎหมายโดยทําใหเงินที่ไดจาก การกระทําผิด

กฎหมายเปนเงินที่ไดมาโดยถูกตองตามกฎหมายและผูฟอกเงินสามารถช้ีแจงถึงแหลงที่มาของเงินได 

 

 จึงใหกําหนดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศดังนี ้

          1.เมื่อสมาชิกแจงความประสงค ทําธุรกิจหรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกตองใหแสดงตนดังนี ้

1.1 การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเปนบุคคลธรรมดาตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 

 1)ช่ือและนามสกลุ 

 2)วันเดือนปเกิด 

 3)เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

 4)ที่อยูตามทะเบียนบาน 

 5)อาชีพสถานที่ทํางาน 

 6)ขอมูลติดตอเชนหมายเลขโทรศัพทที่อยูอเิลก็ทรอนิกส 

 7)ลายมือช่ือสมาชิก 

1.2. การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคลตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 

1)ช่ือนิติบุคคล 

2)เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

3)หลกัฐานสําคัญที่แสดงตนสําหรบัสมาคมหรือนิติบุคคลอื่นไดแกหนังสอืแสดงความ 

ประสงคในการทําธุรกรรมหนังสอืแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนังสือแตงต้ังหรอื

หนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

4)สถานที่และหมายเลขโทรศัพท 

5)ช่ือเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทกุราย 
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6)ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายเชนช่ือเต็มวันเดือนปเกิด 

เลขบัตรประจําตัวประชาชนและในกรณีเปนคนตางดาวใหแสดงเลขหนังสอืเดินทางหรือเลขบัตรประจําตัวที่

รัฐบาลหรือหนวยงานของรฐัเจาของสัญชาติออกใหหรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐออกให 

7)ประเภทธุรกจิและวัตถุประสงคในการดําเนินกจิการ 

8)ตราประทบั(ถาม)ี  

9)ลายมือช่ือผูมีอํานาจหรือรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกจิหรือทํา 

ธุรกรรม 

1.3 การแสดงตนของสมาชิกท่ีไมไดสรางความสมัพันธตอหนาสาํหรับบริการทางการเงินท่ีมีความ

เสี่ยงตํ่าตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 

 1)เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเจาของสญัชาติออกให

หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญทีร่ัฐบาลไทยออกให 

 2)ที่อยูตามทะเบียนบาน 

3)ขอมูลติดตอเชนหมายเลขโทรศัพทที่อยูอเิลก็ทรอนิกส 

1.4 การแสดงตนของสมาชิกท่ีไมไดสรางความสมัพันธตอหนาสาํหรับบริการทางการเงินท่ีมีความ

เสี่ยงสูงตองแสดงขอมูลและหลักฐานตามขอ 1.1 หรือ 1.2 แลวแตกรณีกอนอนุมัติทําธุรกรรมครั้งแรก 

2. การพิสูจนทราบขอมลูการแสดงตนของสมาชิก 

เมื่อไดรบัขอมลูการแสดงตนของสมาชิกในขอ 1แลวตองตรวจสอบความถูกตองของขอมลูและ

หลักฐานประกอบแสดงตัวตนโดยตรวจสอบขอมลูกบัฐานขอมูลสมาชิกกบัฐานขอมลู “บุคคลที่กําหนด” ซึ่ง

เปนบุคคลหรือองคกรตามรายช่ือซึง่มีมติหรือประกาศภายใตมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหง

สหประชาชาติกําหนดใหเปนผูทีม่ีการกระทําอันเปนการกอการรายหรอืบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรอืองคกร

ตามรายช่ือที่ศาลไดพจิารณาและมีคําสัง่ใหเปนบุคคลที่ถูกกาํหนดในกรณีไมมีแหลงขอมลูนาเช่ือถือใหใชดุลย

พินิจในการตรวจสอบโดยคํานึงขอมลูที่ควรสอดคลองกับตัวตนของสมาชิกประเภทบริการทีส่มาชิกขอทํา

ธุรกรรมและความแทจริงของเอกสารหลักฐาน 

3. การระบุตัวตนของสมาชิก 

เมื่อสหกรณฯ ไดดําเนินการพสิูจนทราบขอมลูแสดงตนของสมาชิกแลวตองดําเนินการใหไดขอมลูเพือ่

ระบุตัวตนของสมาชิก ดังน้ี 

3.1.กรณีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดา 

1) แหลงที่มาของรายไดหรอืเงินของสมาชิกที่ใชในการทําธุรกรรม 

2)ผูรบัผลประโยชนที่แทจริง 

3.2 กรณีผูติดตอทําธุรกรรมเปนนิติบุคคล 

1)โครงสรางการบรหิารจัดการองคกร/ความเปนเจาขององคกร 

2)ขอมูลของผูบรหิาร 

3)วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย 

4)แหลงที่มาของรายไดขององคกร 

5)ผูรบัประโยชนที่แทจริง 
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6)ขอมูลอื่นๆขององคกรอันแสดงถึงความนาเช่ือถือฐานะทางเศรษฐกจิหรือขอมูลอื่นที ่

สามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงดานการฟอกเงินของนิติบคุคลหรือบุคคลที่มีการตกลงตามกฎหมายน้ัน 

7)วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธกับสหกรณฯ 

4. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับสมาชิก 

สหกรณฯ ตองพจิารณาวาจะอนุมัติรบัสมาชิกผูขอใชบริการหรือไมหากพบวา 

              1)  ผูรับประโยชนที่แทจรงิหรือผูมีสวนสัมพันธหรือผูขอใชบริการเปนสมาชิกหรอืไมหากพบวา

คณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใตมติของคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะ

บุคคลที่มกีารกระทําอันเปนการกอการราย 

2)ไมไดรับขอมลูหรือหลกัฐานซึ่งมีความสําคัญในการระบุตัวตนของสมาชิกและจัดการความเสี่ยงตอ

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง 

3)สมาชิกใชช่ือปลอมนามแฝงหรอืแจงเทจ็ในขอมูลหรือแสดงหลักฐานสําคัญเปนเทจ็ 

4)ในการปฏิเสธการรับสมาชิกหรอืปฏิเสธการรับทําธุรกรรมเมื่อสหกรณฯ พบวาจะทําใหสหกรณฯ มีความ

เสี่ยงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง โดยใหพิจารณาจากรายงาน

ธุรกรรมทีม่ีเหตุผลอันควรสงสัยตอสํานักปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งกรณีที่ปฏิเสธอาจเน่ืองมาจากมี

เหตุผลตามขอ 1)และขอ 3)  หรือเห็นไดวามีโอกาสความเสีย่งตอการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการรายเกิดข้ึนจากการขอทําธุรกรรมดังกลาว 

5. ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกตามกฎกระทรวงการ

ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาพ.ศ. 2556  

1.จัดใหสมาชิกแสดงตนระบุตัวตนของสมาชิก (Identification)  

2.พิสูจนทราบขอมลูสมาชิก (Verification)  

3.การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินของสมาชิก 

4.ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก 
6. การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิก 

เมื่อสหกรณดําเนินกระบวนการรับสมาชิก จนถึงข้ันตอนที่ไดขอมูลสมาชิกเพือ่ระบุตัวตนแลวตองดําเนิน

มาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรบัสมาชิกทันทโีดยกําหนดปจจัยความเสี่ยงตางๆสาหรับสมาชิก แตละกลุม

และดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับบริการตางๆชองทางการใชบริการทางธุรกรรมเพื่อใชเปนปจจัยความ

เสี่ยงสําหรบัสมาชิกดังน้ี 

 6.1 การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร 

สหกรณฯ   จะตองนําประเภทของธุรกรรม และชองทางการทําธุรกรรมแตละประเภทมาพจิารณารวมกบั

ปจจัยความเสี่ยงอื่นๆของสมาชิกแตละราย  โดยจะพจิารณาตามแนวทางการใหบริการธุรกรรมดังน้ี 

1. บริการการใหกูยืมสินเช่ือจํานองมีความเสี่ยงดานการฟอกเงินในระดับตํ่า 

2. บริการการออมมีความเสี่ยงสงูกวาขอ 1  

3. ชองทางการทําธุรกรรมตอหนาเจาหนาที่มีความเสี่ยงในระดับตํ่า 

4. ชองทางการสรางความสมัพันธแบบไมพบหนามีความเสี่ยงระดับสงู 
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5. ชองทางการสรางความสมัพันธแบบไมพบหนาสําหรบับรกิารที่มกีารจํากัดวงเงิน(ตํ่า) หรือจํากัดชองทางมี

ความเสี่ยงระดับตํ่า 

6.ชองทางการทําธุรกรรมผานเครือ่งอัตโนมัติมีความเสี่ยงสูงกวาชองทางตามขอ 5  

           7.ชองทางทําธุรกรรมผานเครือขายอเิลก็ทรอนิกสโดยใชอุปกรณของสมาชิก (โทรศัพทมือถือ

คอมพิวเตอร)มีความเสี่ยงที่สงูกวาชองทางขอ 5 และ 6  

    6.2 การจัดการระดับความเสี่ยงสมาชิก 

1)สมาชิกทีม่ีความเสี่ยงตํ่าไดแก สมาชิกทีอ่ยูภายใตการกํากบัดูแลของหนวยงานรฐัโดยตองดําเนินการ

ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจไดวา สมาชิกไดรบัการจัดระดับความเสี่ยงตํ่า 

2)สมาชิกทีม่ีความเสี่ยงสูงไดแก 

2.1 สมาชิกที่มีความเกี่ยวของกับผูทีม่ีช่ืออยูใน UN Sanction List  

2.2 สมาชิกที่เปนหรือเคยเปนบุคคลที่ถูกยับย้ังการทําธุรกรรมถูกอายัดทรพัยสินหรือเปนผู 

ที่ศาลไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2.3 สมาชิกที่เปนหรือเคยเปนบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรอืการกระทําความผิดมลูฐาน

หรือเกี่ยวของกบับุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐาน 

2.4 สมาชิกที่เปนบุคคลที่มสีถานภาพทางการเมอืงตางประเทศ 

2.5เปนผูที่ประกอบอาชีพทีม่ีความเสี่ยงตอการฟอกเงินตามเลขาธิการปปง. ประกาศ 

กําหนด 

2.6เปนผูที่อยูในรายช่ือที่เลขาธิการปปง. แจงใหทราบ 

 7การดําเนินการพิสูจนทราบสมาชิกและติดตามความเคลื่อนไหวในทางการบญัชีของสมาชิก

อยางตอเนื่องจนยุติความสมัพันธกับสมาชิกดังนี ้

7.1 การตรวจทานบัญชีของสมาชิกและติดตามความเคลือ่นไหวในทางการบัญชีของสมาชิกอยาง

ตอเน่ืองจนยุติความสัมพันธกับสมาชิกดังน้ี 

1.ติดตามและตรวจสอบความเคลือ่นไหวในการทําธุรกรรมเพื่อประเมินวาสอดคลอง 

กับประเภทความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมาหรือไม 

2.ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสมัพันธทางธุรกรรมเพื่อประเมินวาสอดคลอง 

กับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกรรมทีส่มาชิกแจงไวในขณะสรางความสัมพันธหรือแจงไวใน

ครั้งตอมาหรือไม 

3.ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงินเพื่อประเมินวาสอดคลองกับสภาพ 

ทางเศรษฐกิจของสมาชิกตามขอมลูการประกอบอาชีพและรายไดรวมถึงแหลงที่มาของรายไดทีส่มาชิกแจง

หรือไม 

4.ตรวจสอบขอมลูการระบุตัวของสมาชิก แสดงตนขอมลูการประกอบอาชีพขอมลู 

แหลงที่มาของรายไดรวมถึงขอมูลที่ใชเพื่อการติดตอกบัสมาชิก ใหเปนขอมลูทีเ่ปนปจจุบันเสมอ 

7.2 กรณีสมาชิกทีม่ีความเสี่ยงตํ่าไดทําธุรกรรมในทรพัยสินที่มีมลูคาเกิน 5 ลานบาทสหกรณฯอาจลดระดับ

ความเขมขนในการบริหารความเสี่ยงการตรวจทานบญัชีของสมาชิก และติดตามความเคลื่อนไหวในทางบญัชี

ของสมาชิกไดโดยไมตองดําเนินการระบุตัวสมาชิกที่มีความเสี่ยงตํ่า 
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  7.3กรณีสมาชิกที่มีความเสี่ยงสงูตองดําเนินการตรวจทานบัญชีของสมาชิกและติดตามความ 

เคลื่อนไหวในทางบัญชีของสมาชิกอยางเขมขนโดยดําเนินการตรวจสอบเพิม่เติมเพื่อใหทราบถึงขอเท็จจรงิ

ตอไปน้ี 

1.ตรวจสอบเพื่อทราบถึงที่มาของเงินทุนที่ใชในการทําธุรกรรม 

2.ตรวจสอบและติดตามความเคลือ่นไหวในการทําธุรกรรมของสมาชิกอยางใกลชิด 

3.ตรวจสอบและรวบรวมขอมลูเกี่ยวกับผูไดรับผลประโยชนในทอดสุดทายเพื่อทบทวนกระบวนการ

บรหิารความเสี่ยงของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ 

       8.  การตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิก 

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจรงิกบัสมาชิก ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกหมายถึงข้ันตอนในการทบทวนขอมลูตรวจสอบและเคลื่อนไหว

ทางการเงินและขอมลูของสมาชิกอยางตอเน่ืองโดยสหกรณฯ จะพิจารณาความสอดคลองระดับความเสี่ยงเปน

สําคัญ 

            8.1 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกโดยคาํนึงถึงหลักการดังนี ้

1.ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของสมาชิกอยางตอเน่ืองเพื่อทราบวาสมาชิกมีการทําธุรกรรมในวิธี

ปกติและทําธุรกรรมในประเภททีเ่คยแจงหรือทําอยูปกติหรอืไม 

2.ตรวจสอบขอมลูเกี่ยวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรมเพื่อทราบวาสมาชิกมีการทําธุรกรรมในมลูคาเงินที่เปน

ปกติหรือไม (อาจพิจารณาจากขอมูลรายได/ฐานะทางการเงนิของสมาชิก) ขอมูลการลงทุนขอมูลการทํา

ธุรกรรมในครัง้กอนๆ 

3.ตรวจสอบขอมลูของสมาชิก เพื่อทราบวาสมาชิก มีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอการบริหาร

ความเสี่ยงการกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงหรอืความสัมพันธหรือไม 

 8.2 การกําหนดผลลัพธของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกโดย

คํานึงถึงหลักการดังนี ้

1.สมาชิกยังคงดําเนินความสมัพันธกับสหกรณฯในประเภทความสัมพันธที่เคยแจงไวหรอืไม 

2.สมาชิกยังคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในรูปแบบทีเ่คยแจงไวหรอืที่เคยทําอยูเปนปกติ 

หรือไม 

3.สมาชิกยังคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่สอดคลองกบัขอมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่สถาบัน 

การเงินไดวิเคราะหหรือประเมินไวหรือไมหรือทีส่มาชิกเคยแจงไวหรอืไม 

4.สมาชิกมีขอมูลในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณฯ ไดประเมินไวหรือไม 

5.สมาชิกมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงหรือไมโดยเฉพาะขอมลูถ่ินทีอ่ยูขอมูลอาชีพแหลงที่มาของ 

เงินรายไดและขอมลูการติดตอสมาชิก 

6.สหกรณฯจะพิจารณาดําเนินความสมัพันธกับสมาชิกตอหรือไม 

8.3 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงโดยคํานึง

หลักการดังนี ้

1.ตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จริงเกี่ยวกับสมาชิกในการทําธุรกรรม 
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2.ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก

อยางใกลชิด 

3.ทบทวนขอมลูเกี่ยวกับสมาชิกและผูรับผลประโยชนที่แทจริงของสมาชิกอยางเขมแข็งสม่ําเสมอ 

4.การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบัธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสโดยสหกรณ

ฯ  ตองตรวจสอบสถาบันการเงินอื่นๆทีส่หกรณ ฯ รับคําสัง่โอนอยางสม่ําเสมอเพื่อรับรองไดวาสถาบันการเงิน

ที่สหกรณฯ สรางความสมัพันธดวยน้ันมีมาตรฐานในการดําเนินกระบวนการจัดใหสมาชิกแสดงตนการระบุ

ตัวตนการพิสจูนทราบการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจรงิเกี่ยวกบัสมาชิกที่มี

มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยในการสงคําสัง่โอนและรบัคําสั่งโอน

สหกรณฯ ตองสงหรือรับพรอมขอมูลตังตอไปน้ี 

 

ขอมูลธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

ขอมูลผูสั่งโอน ขอมูลผูรับโอน 

ช่ือเต็มของสมาชิกผูสั่งโอน ช่ือเต็มสมาชิกผูรับโอน 

หมายเลขบญัชีของสมาชิกผูสั่งโอน หมายเลขบญัชีของสมาชิกผูรับโอน 

ช่ือ/สาขาของธนาคารที่สงคําสัง่โอน ช่ือ/สาขาของธนาคารที่สงคําสัง่โอน 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 
 

9.การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสยั 

สหกรณฯ  ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและรายงานขอเทจ็จริงที่มีเหตุผลอันควรสงสัยจาก

กระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของสมาชิก กระบวนการบรหิารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจทาน

บัญชีสมาชิกและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของสมาชิก ตอสํานักงานปปง. โดยรายงานดังกลาวตอง

ไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการดําเนินการ 

           9.1 รายงานธุรกรรมเงินสด 

สหกรณฯ ตองรายงานธุรกรรมที่เปนการฝากเงินหรอืรบัชําระเงินซึง่เกี่ยวของกับการฝากเงินระหวางสมาชิกกบั

สหกรณฯ หรอืสญัญาเงินกูระหวางสมาชิกกบัสหกรณฯ ดวยเงินสดที่มีมลูคาต้ังแต 2 ลานบาทข้ึนไปเปนประจํา

ทุกเดือน โดยรายงาน ตามแบบปปง.1-01 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด) และสงแบบรายงานที่ทําข้ึนใน

ระหวางวันที1่ ถึง 15 และที่ทําข้ึนในระหวางวันที ่16 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมน้ันไปยัง

สํานักงาน ปปง. 

           9.2 รายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสิน 

สหกรณฯตองรายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินเมื่อพจิารณาจายทุนเรือนหุนเงินฝากซึง่มมีูลคาที่อนุมัติ

ต้ังแต 5 ลานบาทข้ึนไป  โดยรายงาน ตามแบบปปง. 1-02 (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน) และสง

แบบรายงานที่ทําข้ึนในระหวางวันที ่1- 15 และทีท่ําข้ึนในระหวางวันที ่16 จนถึงสิ้นเดือนของเดือนที่มกีารทํา

ธุรกรรมน้ัน ไปยังสํานักงาน ปปง. 

           9.3รายงานธุรกรรมท่ีมเีหตุอันควรสงสัย 
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1.รายงานธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัยหมายความวาธุรกรรมที่มีความซบัซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมใน

ลักษณะเดียวกันทีท่ําอยูตามปกติธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกจิธุรกรรมทีม่ีความเช่ือไดวา

กระทําเพื่อหลกีเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกันการฟอกเงินหรอืธุรกรรมที่

เกี่ยวของกบัการกระทําความผิดมลูฐานทัง้น้ีไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

2.ตองตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมทีซ่ับซอนมีขนาดใหญผิดปกติขาดความเปนไปไดทางเศรษฐกิจการทํา

ธุรกรรมทีม่ีความผิดปกติอื่นๆอันเกิดจากการดําเนินความสมัพันธทางธุรกจิการทําธุรกรรมที่ไมไดทําตอหนา

ของสมาชิกอยางตอเน่ืองจนกวาจะยุติความสมัพันธกับสมาชิก และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานตอ

สํานักงาน ปปง. โดยตองรายงานตามแบบปปง. 1-03 (แบบรายงานทําธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย)และใหสง

แบบรายงานทําธุรกรรมไปยังสํานักงานปปง.ในทางใดทางหน่ึงดังตอไปน้ี   

2.1ย่ืนตอเจาหนาที่ณ. สานักงานปปง.  

2.2สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

                     2.3 สงเปนขอมูลอเิลก็ทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

10.ตัวอยางธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

1. สมาชิกหนวงเหน่ียวมิใหการแสดงตนลุลวงไดโดยสะดวก 

2. การชําระหน้ีจํานวนมากโดยผิดสงัเกต 

3. การเพิ่มทุนเรือนหุนหรือเงินฝากจํานวนมาก 

4. ธุรกรรมใดๆทีเ่กี่ยวของกบับุคคลที่ไมเปดเผยตัวตน 

5. สมาชิกทําธุรกรรมดวยเงินสดจํานวนมากแทนการโอนเงนิหรือจายดวยเช็คตามวิธีปกติ 

ทั่วไป 

6. สมาชิกขอชําระดวยเงินสดจํานวนมากหรือชําระดวยเงินโอนจากตางประเทศในสกุล 

เงินตราตางประเทศ 

7. สมาชิกลงัเลที่จะใหขอมลูพื้นฐานในการสมัครหรือใหขอมลูนอยทีสุ่ดเทาที่จําเปนหรือให 

ขอมูลที่ตองมีคาใชจายจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกตองของขอมลู 

 

 

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


