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วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า พ.ศ. 2556 และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  จึงกําหนดนโยบาย
การรับลูกค้า และนโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นไป
ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด  

คํานิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 ลูกค้า หมายความถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการทํา
ธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การฝากเงิน การกู้ยืม การทํานิติกรรมจํานองสัญญากู้ยืมเงิน 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติ
เม่ือแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให้กับผู้ทําธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ยงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัย
ความเสี่ยงอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาประกอบความเสี่ยงของสหกรณ์และความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของสหกรณ์  
 สหกรณ์มีหน้าท่ีต้องกําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือรองรับนโยบายในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและสหกรณ์มีความ
มุ่งม่ันในการป้องกันมิให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดย
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีสํานักงานกําหนดข้ึนอย่างเคร่งครัด 
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 สหกรณ์ต้องกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการต่างๆ เพ่ือรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่
นโยบายการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงิน แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า และสหกรณ์ต้องกํากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัด 
 
บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ 
 (1) คณะกรรมการต้องให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดและอนุมัตินโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 
 (2) ผู้บริหารของสหกรณ์ต้องให้ความสําคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายโดยเคร่งครัด 
 (3) สหกรณ์ต้องกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจทําหน้าท่ีกํากับและดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสํานักงาน 
 (4) สหกรณ์ต้องกําหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการให้บริการต่างๆ ของสหกรณ์ 
 (5) สหกรณ์ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้จัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อย่างเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (6) สหกรณ์ต้องกําหนดให้มี คําสั่ง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
แนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด โดยความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในกรณีท่ีข้อบังคับ และแนวทางท่ีออกภายใต้กฎหมายนี้ 
หรือกฎหมายอ่ืน ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกําหนดไว้เข้มงวดกว่า 
 (7) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดย
เคร่งครัด 
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นโยบายการรับลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจจํากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ลูกค้า พ.ศ.2556  และเพ่ือประโยชน์ในการในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า จึงกําหนด
นโยบายการรับลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

คํานิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด  
 ลูกค้า  หมายความถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการทํา
ธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากู้ยืมเงิน 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติ
เม่ือแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให้กับผู้ทําธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมิน
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ยงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัย
ความเสี่ยงอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาประกอบความเสี่ยงของสหกรณ์และความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย 
 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หมายความถึง ผู้ ท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้อนุมัติรับเป็นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผ่านข้ันตอนการพิจารณาท่ีกําหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายถึง การดําเนินการให้ได้มาซ่ึงข้อมูลของลูกค้าและการดําเนินการ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
 การระบุตัวตนของลูกค้า หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าท่ีเพ่ิมเติมจากข้อมูลการ
แสดงตน อาทิ ข้อมูลแหล่งรายได้อ่ืนๆ ของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรูปแบบการดําเนินธุรกิจของลูกค้า    
เป็นต้น รวมถึงการนําข้อมูลเฉพาะของลูกค้า (ชื่อเต็ม เลขประจําตัว ท่ีอยู่ ) ตรวจสอบกับฐานรายชื่อ
ผู้ก่อการร้ายท่ีประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพ่ือทราบว่า ลูกค้าเป็นผู้ท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนถึงข้ันท่ีสหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ และ
เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาใช้พิจารณาประเมินความเสี่ยงของลูกค้าด้วย 
 การบริหารความเส่ียงของลูกค้า หมายถึง การนําข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลการระบุตัวตน
ของลูกค้ามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
อ่ืนๆอาทิพ้ืนท่ี หรืออาชีพท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความ
เก่ียวข้องกับผู้ท่ีกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงิน สถานภาพทางการเมือง เป็นต้น เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าแต่ละราย อันจะเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณารายงานเหตุท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือพบว่าลูกค้ามี
พฤติกรรมการทําธุรกรรมในแต่ละครั้ง หรือในระยะยาว ท่ีอาจผิดปกติหรือเสี่ยงต่อการกระทําความผิด และ
เป็นเง่ือนไขในการกําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงท่ีเข้มข้นมากหรือน้อยต่อไป 
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นโยบายการรับลูกค้า 
 เพ่ือให้การดําเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามข้ันตอนท่ีถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เม่ือผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ ให้ดําเนินการตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ และดําเนินกระบวนการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าให้
ครบถ้วน ก่อนการอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ 

ข้ันตอนท่ี 1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
 เม่ือผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ขอใช้บริการโดยแจ้งความประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ
ขอทําธุรกรรมในครั้งแรก สหกรณ์ต้องจัดให้ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แสดงตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
พ.ศ.2554 และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16  

ข้ันตอนท่ี 2 การระบุตัวตนของลูกค้า  
 สหกรณ์ต้องมีข้อมูลอ่ืนๆ ของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เพ่ือท่ีจะสามารถระบุข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์หรือขอใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตาม
กฎหมายนั้น มีความเสี่ยงในระดับท่ีสหกรณ์จะสามารถอนุมัติรับเป็นลูกค้าได้หรือไม่ จึงต้องมีข้อมูลของผู้ขอ
สร้างความสัมพันธ์มากเพียงพอท่ีจะกําหนดระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินได้อย่างถูกต้อง โดยในข้ันตอนนี้
ให้ข้อมูลของลูกค้าเพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดังนี้ 

กรณีเป็นลูกค้า/ผู้ทําธุรกรรมครั้งคราว กรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  
(1) ข้อมูลแหล่งท่ีมาของรายได้ หรือเงินของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ท่ีใช้ในการทําธุรกรรม (คําว่า 

แหล่งท่ีมานี้ หมายรวมท้ังการประกอบกิจกรรมอันทําให้เกิดรายได้/เงิน และพ้ืนท่ีอันเป็นแหล่งรายได้/เงินนั้น) 
(2) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล 
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร (ทําให้ทราบถึงขนาดของ

องค์กรความซับซ้อนในการบริหารกิจการ สัดส่วนการถือหุ้นอันอาจแสดงถึงอํานาจในการบริหารจัดการองค์กร) 
(2) ข้อมูลของผู้บริหาร (ระดับสูงสุด ซ่ึงอาจเป็นบุคคลเดียวหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจอนุมัติ

นโยบายขององค์กร) 
(3) วัตถุประสงค์ในการดําเนินการของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการตกลงกันตามกฎหมาย 
(4) แหล่งท่ีมาของรายได้ขององค์กร ท้ังรายได้หลักและรายได้อ่ืนๆ 
(5) ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซ่ึงอาจพิจารณาจาก 

(5.1) การถือหุ้น/ระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร 
(5.2) ข้อมูลท่ีได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ (รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจากชุมนุม

สหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อ่ืนๆ ท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบอยู่ก่อนแล้ว) หรือ 
(5.3) พิจารณาได้จากการมีอํานาจครอบงํากิจการขององค์กร (หมายถึงบุคคลท่ีมิได้อยู่ใน

สถานะท่ีมีอํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต่ในทางปฏิบัติเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดทิศทางหรือ
นโยบายการดําเนินงานของกิจการ) หรือ 
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(5.4) พิจารณาจากการมีอํานาจในการบริหารควบคุมนโยบายและการดําเนิน
กิจการขององค์กร 

(6) ข้อมูลด้านอ่ืนๆ ขององค์กร สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอ่ืนท่ีแสดง ถึงความน่าเชื่อถือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีสามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการตก
ลงกันทางกฎหมายนั้น  

(7) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ และประเภทบริการท่ีผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์ประสงค์จะขอใช้บริการ 

ข้ันตอนท่ี 3 การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
 เม่ือได้รับข้อมูลการแสดงตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ในข้ันตอนท่ี 1 และข้อมูลเพ่ือการระบุ
ตัวตนในข้ันตอนท่ี 2 สหกรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน 

 ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน สหกรณ์อาจใช้วิธีการ
ตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน่าเชื่อถือ ฐานข้อมูลในทางพาณิชย์ท่ี
น่าเชื่อถือ หรือข้อมูลท่ีเชื่อถือท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วจากสถาบันการเงินสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ ) 

 ในกรณีท่ีไม่มีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือใดๆ สหกรณ์สามารถใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ โดย
คํานึงถึงข้อมูลท่ีควรสอดคล้องกับตัวตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ประเภทบริการท่ีผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ขอ
สร้างความสัมพันธ์หรือธุรกรรม และความแท้จริงของเอกสารหลักฐาน ในระดับท่ีสายตาตรวจสอบได้  

ข้ันตอน การตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการก่อการร้ายท่ี
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศ ดังกล่าว 

 ข้ันตอนนี้ สหกรณ์ต้องนําข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง และผู้ท่ี
เก่ียวข้องกับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศ
ภายใต้มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อ
การร้ายท่ีรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว เพ่ือจะได้ทราบว่า 
“ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์และผู้มีส่วนเก่ียวข้องของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่ สมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติ
หรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทํา
อันเป็นการก่อการร้าย” 

ข้ันตอนท่ี 4 การบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า 
 เม่ือสหกรณ์ได้ข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดข้ึนจากความสัมพันธ์ของ
ลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงแล้ว ให้พิจารณาว่าจะอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์/ขอใช้
บริการ เป็นลูกค้าหรือไม่ ท้ังนี้ หากพบว่าผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ในระดับสูง การอนุมัติการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหารท่ีมีอํานาจ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/รับทําธุรกรรม กับผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทุกรายท่ีพบว่า 

 (1) ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีนัยสําคัญของผู้
ขอสร้างความสัมพันธ์ เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย 
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 (2) ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนและการจัดความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ 

 (3) ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรือแจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐาน
สําคัญเป็นเท็จ 

 (4) การรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายนั้นๆ จะทําให้สหกรณ์มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง 

ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับทําธุรกรรม สหกรณ์ควรพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมี
เหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ในกรณีปฏิเสธเนื่องจาก เหตุผลตามข้อ (1), (3) หรือกรณีท่ีสหกรณ์พิจารณาได้
ว่ามีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากการขอสร้าง
ความสัมพันธ์ของผู้สร้างความสัมพันธ์รายหนึ่งรายใด 



10 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย 
 เ พ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตํารวจ จํา กัด เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ.2556  และเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
จึงกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

คํานิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด  
 ลูกค้า  หมายความถึง สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการทํา
ธุรกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากู้ยืมเงิน 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติ
เม่ือแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให้กับผู้ทําธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมิน
ความเสี่ยงของลูกค้าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการนําความเสี่ยงใน
การใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและ
ปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ของลูกค้า เพ่ือพิจารณาประกอบความเสี่ยงของสหกรณ์และความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย 
 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หมายความถึง ผู้ ท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้อนุมัติรับเป็นลูกค้า
เนื่องจากยังไม่ผ่านข้ันตอนการพิจารณาท่ีกําหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
 การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า หมายความถึง กระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ความ
เข้มข้นของกระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้าท่ีจะได้รับจากการประเมินข้อมูล
และปัจจัยต่างๆ ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีรับจากการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
จะทําให้สหกรณ์ทราบได้ว่า ลูกค้ามีการดําเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มีความ
เคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติหรือไม่ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกค้า
หรือไม่ สหกรณ์ควรพิจารณาปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ และสหกรณ์ยังมีความปลอดภัยจาก
การเป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าหรือไม่ 

นโยบายการบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า 
 เม่ือดําเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ดําเนินกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าและจัดระดับความเสี่ยงก่อนการอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็น
ลูกค้าและหากพบว่า ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูงการ
อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีมี
อํานาจซ่ึงจัดการระดับความเสี่ยงต่อการฟอกของลูกค้าตามปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้
พิจารณาดังนี้  
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การกําหนดและการบริหารการจัดระดับความเส่ียง 
(1) การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 

 คือ การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/การทําธุรกรรม และนําความเสี่ยงในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ 
และช่องทางใช้บริการ/ทําธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ของลูกค้า เพ่ือ
พิจารณาประกอบความเสี่ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของผลิตภัณฑ์/บริการ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงสูง 

(1) ผลิตภัณฑ์/บริการ เก่ียวกับการให้กู้ยืม/
สินเชื่อ/จํานอง 

/  
 

(2) ผลิตภัณฑ์/บริการ เก่ียวกับการออม  / 
(3) ผลิตภัณฑ์/บริการ เก่ียวกับการทุน  / 
 

แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของช่องทางการใช้บริการ 
ประเภทของช่องทางการใช้บริการ ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงสูง 

(1) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า 
สําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจํากัดวงเงิน (ตํ่า) หรือ 
จํากัดช่องทางการใช้บริการ 

/  

(2) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า  / 
 

แนวทางการพิจารณาความเส่ียงของช่องทางการทําธุรกรรม 
ประเภทของช่องทางการทําธุรกรรม ความเส่ียงต่ํา ความเส่ียงสูง 

(1) ช่องทางการทําธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี /  
(2) ช่องทางการทําธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติ  / 
(3 )  ช่ องทางการ ทําธุ รกรรมผ่ าน เครื อ ข่าย
อิ เ ล็ กท รอ นิ ก ส์  โ ด ย ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์ ขอ งลู ก ค้ า 
(โทรศัพท์มือถือ,คอมพิวเตอร์) 

 / 
 

 
(2) การบริหารความเส่ียงของลูกค้า  
 ในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้า สหกรณ์กําหนดปัจจัยการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าใน
ระดับสูง และระดับตํ่า โดยให้อยู่ในหลักการต่อไปนี้ 

ปัจจัยการพิจารณาว่าเป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงระดับสูง 
 ตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ.2556 หาก
ลูกค้ารายใดมีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้สหกรณ์ต้องกําหนดให้เป็นลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ในระดับสูง 
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 (1) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง (ในท่ีนี้ หมายถึง เป็นคนใกล้ชิด ญาติสนิท คนใน
ครอบครัวท่ีมีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายตามท่ี
สํานักงานแจ้งให้ระงับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินและแจ้งสํานักงานทราบทันที 
 (2) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ท่ีศาลมีคําสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) 
 (3) ลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับความผิดฐานฟอกเงิน (หรือความผิด
อาญาร้ายแรงอ่ืนๆ) 
 (4) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลท่ีดํารงตําแหน่งทางการเมืองหรือ
ตําแหน่งราชการระดับสูงต้ังแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถ่ิน) ท้ังของไทยและต่างประเทศ 
 (5) ลูกค้ามีถ่ินท่ีอยู่หรือมาจากพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงตามประกาศสํานักงาน 
 (6) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินสูง ตามประกาศของ
สํานักงาน อาทิ 

- นักการเมือง หรือ ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการเมือง หรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับการเมือง 
หรือธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับนักการเมือง และผู้เก่ียวข้องกับนักการเมือง (Politically Exposed Persons : PEPs) 

- ธุรกิจค้าขายอัญมณีหรือโลหะมีค่า 
- ธุรกิจค้าทอง 
- ธุรกิจค้าของเก่า และวัตถุโบราณ 
- ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 
- ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ 
- ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
- ธุรกิจนําเท่ียว 
- ธุรกิจค้าอาวุธสงคราม 

 (7) ลูกค้าท่ีอยู่ในรายชื่อท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งให้ทราบ 
 
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความเส่ียงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับ
ความเส่ียง 
 ก่อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์ ในการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ให้ดําเนินการดังนี้  
 (1) ตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค้า โดยให้คัดกรองธุรกรรมท่ีผิดปกติและเสี่ยงต่อการฟอก
เงินออกจากธุรกรรมปกติท่ัวไปของลูกค้า ซ่ึงสามารถทําให้สหกรณ์พบว่าลูกค้าแต่ละรายมีการทําธุรกรรมท่ี
ผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม่ 
 (2) ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมการทําธุรกรรมท่ีเสี่ยงต่อการฟอกเงิน 
การกระทําความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และควรพิจารณาส่งรายงาน
ธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 
 (3) ตรวจทานและอนุมัติ รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า โดยให้
บุคลากรระดับผู้บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการตรวจทาน รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า 
และมีอํานาจในการดุลยพินิจว่า จะอนุมัติให้ส่งรายงานธุรกรรมเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ต่อสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 
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การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
 เม่ือมีการอนุมัติการทําธุรกรรมกับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ดําเนินการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง จนกว่าสหกรณ์จะยุติความสัมพันธ์
กับลูกค้ารายดังกล่าว 
   

ประกาศ ณ วันท่ี     สิงหาคม 2561 
 
 พันตํารวจเอก 

(ดนุกฤต  กลัมพากร) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
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แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
.............................................................................. 

วัตถุประสงค์ในการกําหนดนโยบาย 
 เ พ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตํารวจ จํา กัด เ ป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 และเพ่ือให้การดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ฉบับท่ี..../2560 ลงวันท่ี...... พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จึงได้กําหนดแนว
ทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแนวทางในการกํากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และ
นโยบายของสหกรณ์ 

ลักษณะของการฟอกเงิน 
 การฟอกเงินเป็นกระบวนการท่ีมีเจตนาเพ่ือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ท่ีได้มาจากกิจกรรมท่ีผิด
กฎหมาย/อาชญากรรม มาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยกระบวนการ
ฟอกเงินประกอบด้วย 
 ข้ันตอนท่ี 1 การนําเงินจากการกระทําผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
แปลงเงินสดให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 
 ข้ันตอนท่ี 2 การย้ายเงิน การแบ่งเงิน การโอนเงิน ให้ยากต่อการตรวจสอบ เพ่ือตัดความ
เชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีผิดกฎหมาย โดยการสร้างข้ันตอนการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีซับซ้อน 
 ข้ันตอนท่ี 3 การนําเงินกลับเข้าสู่เศรษฐกิจท่ีถูกกฎหมาย โดยทําให้เงินท่ีได้มาจากการกระทําผิด
กฎหมายเป็นเงินท่ีได้มาโดยถูกกฎหมาย และผู้ฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหล่งท่ีมาของเงินได้ 

ส่วนท่ี 1 กําหนดนโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้สถาบันการเงิน
ต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร สําหรับการประเมินและการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง สหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ครั้งท่ี ....../2561 เม่ือวันท่ี .................
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จึงกําหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด มีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยถือเป็น
นโยบายท่ีมีความสําคัญสูงสุด ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด มีความแน่วแน่ท่ีจะให้สหกรณ์เป็นสถาบัน
การเงินท่ีปฏิบัติตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ โดยยึดถือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจะป้องกันมิให้
บุคคลใดอาศัยสหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จะกําหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือ
วิธีการในการตรวจสอบเก่ียวกับการทําธุรกรรมของสมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับสหกรณ์ 
เพ่ือป้องการการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดให้มีการประเมิน และ
การบริหารความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทางการฟอกเงินได้กําหนดไว้ 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จะเร่งจัดทําวิธีปฏิบัติงานเพ่ือรองรับนโยบาย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพ่ือให้
บุคคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จะมุ่งม่ันในการกํากับดูแลให้บุคลากรภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนท่ี 2 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับลูกค้า 
 “ลูกค้า” หมายถึง สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด กําหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยการกําหนด
เป็นแนวทางปฏิบัติข้ันตอนการสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าโดยมีข้อมูลลูกค้าท่ีเป็นมาตรฐานในการช่วยลดความเสี่ยงของสหกรณ์ ท่ีสามารถดําเนินการพิสูจน์และ
ตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับบัญชีรายชื่อท่ีมีความเสี่ยงตามท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือป้องกันมิให้สหกรณ์ถูกใช้เป็น
เครื่องมือ หรือตัวกลางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID) 
เม่ือลูกค้าแจ้งความปะสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก 

ต้องให้ลูกค้าแสดงตน ดังนี้ 
1.1 การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้ 

 1.1.1 ชื่อ และนามสกุล 
 1.1.2 วัน เดือน ปีเกิด 
 1.1.3 เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
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 1.1.4 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 1.1.5 อาชีพ สถานท่ีทํางาน 
 1.1.6 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1.7 ลายมือชื่อลูกค้า 

1.2 การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้ 
 1.2.1 ชื่อนิติบุคคล 
 1.2.2 เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) 
 1.2.3 หลักฐานสําคัญท่ีแสดงตนสําหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอ่ืน ได้แก่ หนังสือ
แสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือหนังสือ
แต่งต้ัง หรือ หนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 
 1.2.4 สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 
 1.2.5 ชื่อเต็มของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 1.2.6 ข้อมูลผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีได้รับมอบหมายเช่น ชื่อเต็ม วัน 
เดือน ปีเกิด เลขบัตรประจําตัวประชาชน และในกรณีท่ีเป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือ เลข
ประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวท่ี
รัฐบาลไทยออกให้ 
 1.2.7 ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ 
 1.2.8 ตราประทับ (ถ้ามี) 
 1.2.9 ลายมือชื่อผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม 

1.3 การแสดงตนของลูกค้าท่ีไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริการทางการเงินท่ีมี
ความเสี่ยงตํ่าต้องแสดงข้อมูล ดังนี้ 
 1.3.1 เลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเลขประจําตัวท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของ
รัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวท่ีรัฐบาลไทยออกให้ 
 1.3.2 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 1.3.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 การแสดงตนของลูกค้าท่ีไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ต่อหน้า สําหรับบริการทางการเงินท่ีมี
ความเสี่ยงสูง ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณี ก่อนมีการอนุมัติให้ทํา
ธุรกรรมครั้งแรก 

2. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
เม่ือได้รับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าในข้อ 1. แล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

และหลักฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลท่ีกําหนด” ซ่ึงเป็น
บุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซ่ึงมีมติ หรือประกาศภายใต้มติคณะมนตรีความม่ันคงแห่ง
สหประชาชาติกําหนดให้ผู้ท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร
ตามรายชื่อท่ีศาลได้พิจารณาและมีคําสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกกําหนด 
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ในกรณีท่ีไม่มีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงข้อมูลท่ีควร
สอดคล้องกับตัวตนของลูกค้า ประเภทบริการท่ีลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมและแท้จริงของ
เอกสารหลักฐาน 

3. การระบุตัวตนของลูกค้า (Know Your Customer : KYC) 
เม่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ได้ดําเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดง

ตนของลูกค้าแล้ว ต้องดําเนินการให้ได้ข้อมูลเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า ดังนี้ 
3.1 กรณีท่ีลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

 3.1.1 แหล่งท่ีมาของรายได้หรือเงินของลูกค้าท่ีใช้ในการทําธุรกรรม 
 3.1.2 ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

3.2 กรณีท่ีผู้ติดต่อทําธุรกรรมเป็นนิติบุคคล 
 3.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร 
 3.2.2 ข้อมูลของผู้บริหาร 
 3.2.3 วัตถุประสงค์ในการดําเนินการนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตาม
กฎหมาย 
 3.2.4 แหล่งท่ีมาของรายได้ขององค์กร 
 3.2.5 ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 
 3.2.6 ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ขององค์กรอันแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หรือข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกัน
ตามกฎหมายนั้น 
 3.2.7 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ตํารวจ จํากัด 

4. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องพิจารณาว่าจะอนุมัติรับผู้ขอสร้าง

ความสัมพันธ์หรือผู้ขอใช้บริการ เป็นลูกค้าหรือไม่ หากพบว่า 
4.1 ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างมีนัยสําคัญของลูกค้าเป็น

สมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความม่ังคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้
เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย 

4.2 ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกค้าและจัดความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง 

ในการปฏิเสธ การรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับทําธุรกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ตํารวจ จํากัด จะพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซ่ึงกรณีท่ีปฏิเสธเนื่องจากมีเหตุผลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.2 หรือกรณีท่ีพิจารณาได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอก
เงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเกิดข้ึนจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ารายหนึ่งรายใด 
 



18 
 

ส่วนท่ี 3 การบริหารความเส่ียงและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
 เม่ือสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ดําเนินกระบวนการรับลูกค้า จนถึงข้ันตอนท่ีได้
ข้อมูลลูกค้าเพ่ือระบุตัวตนแล้ว ต้องดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้าทันที โดยกําหนดปัจจัย
ความเสี่ยงต่างๆ สําหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มและการดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับบริการต่างๆ ช่องทางการ
ใช้บริการทําธุรกรรม เพ่ือใช้เป็นปัจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้า ดังนี้ 

1. การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับบริการ และช่องทางการใช้บริการธุรกรรมแต่ละประเภท มา
พิจารณาร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนๆ ของลูกค้าเพ่ือพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสําหรับลูกค้าแต่ละราย 

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของบริการ และช่องทางการใช้บริการทําธุรกรรมของสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 1.1 บริการ การให้กู้ยืม สินเชื่อ จํานอง มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระดับตํ่า 
 1.2 บริการ การออม มีความเสี่ยงสูงกว่าข้อ 3.1.1 
 1.3 ช่องทางการทําธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี มีความเสี่ยงในระดับตํ่า 
 1.4 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า มีความเสี่ยงในระดับสูง 
 1.5 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า สําหรับบริการท่ีมีการจํากัดวงเงิน (ตํ่า) 
หรือจํากัดช่องทางการใช้บริการ มีความเสี่ยงในระดับตํ่า 
 1.6 ช่องทางการทําธุรกรรม ผ่านเครื่องอัตโนมัติ มีความเสี่ยงสูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 
 1.7 ช่องทางการทําธุรกรรม ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า 
(โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์) มีความเสี่ยงท่ีสูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 และข้อ 3.1.6 

2. การจัดระดับความเสี่ยงลูกค้า 
 2.1 ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงตํ่า ได้แก่ สมาชิก และสมาชิกสมทบท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ โดยต้องดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ม่ันใจว่าสมาชิก
และสมาชิกสมทบได้รับการจัดระดับความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงตํ่า 
 2.2 ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ 

 2.2.1 ลูกค้าท่ีมีความเก่ียวข้องกับผู้ท่ีมีรายชื่อใน UN Sanction List 
 2.2.2 ลูกค้าท่ีเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ถูกอายัดทรัพย์สิน

หรือเป็นผู้ท่ีศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

 2.2.3 ลูกค้าท่ีเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือการ
กระทําความผิดมูลฐาน หรือเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูลฐาน 

 2.2.4 ลูกค้าท่ีเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ 
 2.2.5 ลูกค้าท่ีประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามท่ีเลขาธิการ ปปง. 

ประกาศกําหนด 
 2.2.6 ลูกค้าเป็นผู้ท่ีอยู่ในรายชื่อเลขาธิการ ปปง. แจ้งให้ทราบ 
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 2.3 การดําเนินการพิสูจน์ทราบลูกค้าโดยมีความเข้มข้นตามระดับความเสี่ยงต่อการฟอก
เงินของลูกค้า 

 2.3.1 การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางการบัญชี
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องจนยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้ 

 2.3.2 ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม เพ่ือประเมินว่า
สอดคล้องกับประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกรรมท่ีลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์หรือแจ้ง
ไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 

 2.3.3 ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรม เพ่ือประเมินว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกรรมท่ีลูกค้าแจ้งไว้ ในขณะสร้างความสัมพันธ์หรือ
แจ้งไวในครั้งต่อไปหรือไม่ 

 2.3.4 ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพ่ือประเมินว่าสอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจของลูกค้าตามข้อมูลการประกอบอาชีพและรายได้ รวมถึงแหล่งท่ีมาของรายได้ท่ีลูกค้า
แจ้งไว้ในข้ันตอนการแสดงตนในขณะสร้างความสัมพันธ์หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 

 2.3.5 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าแสดงตน ข้อมูลการประกอบอาชีพ 
ข้อมูลแหล่งท่ีมาของรายได้ รวมถึงข้อมูลท่ีใช้เพ่ือการติดต่อกับลูกค้า ให้เป็นข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันเสมอ 
 2.4 กรณีท่ีลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงตํ่าได้ทําธุรกรรมในทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท 
สหกรณ์อาจลดระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทางบัญชีของลูกค้าและการติดตาม
ความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าได้ โดยไม่ต้องดําเนินการระบุตัวตนลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 
 2.5 กรณีท่ีลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง ต้องดําเนินการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตาม
ความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึง
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 

 2.5.1 ตรวจสอบเพ่ือทราบถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีใช้ในการทําธุรกรรม 
 2.5.2 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่าง

ใกล้ชิด 
 2.5.3 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับผู้ได้รับผลประโยชน์ในทอดสุดท้าย 

เพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง 

ส่วนท่ี 4 การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
 กระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ.2556 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้า หมายถึง ข้ันตอนในการทบทวนข้อมูลตรวจสอบและความเคลื่อนไหวทางการเงินและข้อมูลของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด พิจารณาความสอดคล้อง
ระดับความเสี่ยงเป็นสําคัญ 
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1. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือทราบว่าลูกค้ามี
การทําธุรกรรมในวิธีท่ีปกติ และทําธุรกรรมในประเภทท่ีเคยแจ้งหรือทําอยู่เป็นปกติหรือไม่ 
 1.2 ตรวจสอบข้อมูลเก่ียวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรม เพ่ือทราบว่า ลูกค้ามีการทํา
ธุรกรรมในมูลค่าเงินท่ีเป็นปกติหรือไม่ (อาจพิจารณาจากข้อมูลรายได้/ฐานะทางการเงินของลูกค้า) ข้อมูลการ
ลงทุน ข้อมูลการทําธุรกรรมในครั้งก่อนๆ 
 1.3 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า เพ่ือทราบว่า ลูกค้ามีข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลง และส่งผล
กระทบต่อการบริหารความเสี่ยง การกําหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง หรือ
ความสัมพันธ์กับสหกรณ์หรือไม่ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ถึงข้อเท็จจริงข้างต้น อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

2. การกําหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า โดย
คํานึงถึงหลักการดังนี้ 
 2.1 ลูกค้ายังคงดําเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ใน
ประเภทความสัมพันธ์ท่ีเคยแจ้งไว้หรือไม่ 
 2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทําธุรกรรม ในรูปแบบท่ีเคยแจ้งไว้ หรือท่ีเคยทําอยู่เป็น
ปกติหรือไม่ 
 2.3 ลูกค้ายังมีพฤติกรรมการทําธุรกรรม ท่ีสอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจท่ีสถาบัน
การเงินได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้หรือไม่ หรือท่ีลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่ 
 2.4 ลูกค้าควรอยู่ในระดับความเสี่ยงเดิมท่ีสหกรณ์ได้ประเมินไว้หรือไม่ 
 2.5 ลูกค้ามีข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถ่ินท่ีอยู่ ข้อมูลอาชีพแหล่งท่ีมา
ของเงินรายได้ และข้อมูลการติดต่อลูกค้า 
 2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธ์กับลูกค้า
ต่อไปหรือไม่ 
 กรณีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด พบว่า ลูกค้าควรได้รับการปรับความ
เสี่ยงไปสู่ระดับความเสี่ยงสูง ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติในข้ันตอนการปรับความเสี่ยงสูงดังกล่าว 

3. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง โดยคํานึงถึง
หลักการ ดังนี้ 
 3.1 ตรวจสอบเ พ่ือให้ทราบท่ีมาของเงินท่ีลูกค้าใช้ ในการทําธุรกรรมหรือดําเนิน
ความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
 3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
 3.3 ทบทวนข้อมูลเก่ียวกับลูกค้า และผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้า อย่างเข้มข้น
สมํ่าเสมอ 
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4. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับธุรกรรมการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้ 
 4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องตรวจสอบสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ท่ีตนรับ
คําสั่งโอนอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือรับรองได้ว่าสถาบันการเงินท่ีตนสร้างความสัมพันธ์ด้วยนั้น มีมาตรฐานในการ
ดําเนินกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตน การพิสูจน์ทราบ การบริหารความเสี่ยงและการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ท่ีมีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดยในการส่งคําสั่งและรับคําสั่งโอน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องส่งหรือรับ 
พร้อมข้อมูลต่อไปนี้ 

ข้อมูลส่ังโอน ข้อมูลรับโอน 

ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน ชื่อเต็มของลูกค้าท่ีรับโอน 

หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้รับโอน 

ชื่อ/สาขาของธนาคารส่งคําสั่งโอน ชื่อ/สาขาของธนาคารท่ีรับคําสั่งโอนปลายทาง 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

ส่วนท่ี 5 การรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย และ
รายงานข้อเท็จจริงท่ีมีเหตุผลอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
ต่อสํานักงาน ปปง. โดยรายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ 

1. ประเภทของรายงาน 
 1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องรายงานธุรกรรมท่ีเป็นการฝากเงิน หรือรับ
ชําระเงินซ่ึงเก่ียวข้องกับการฝากเงินระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ และสัญญาเงินกู้ระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ด้วย
เงินสดท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 

- รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-01 (แบบรายงานธุรกรรมท่ีใช้เงินสด) 
- ส่งแบบรายงานท่ีเพ่ิมข้ึนในระหว่าง วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 และท่ีทําข้ึนในระหว่างวันท่ี 16 

ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ี 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีมีการ
ทําธุรกรรมนั้น 
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1.2 รายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน 
 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด ต้องรายงานการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน
เม่ือมีการพิจารณาจ่ายทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ซ่ึงมีมูลค่าท่ีอนุมัติจ่ายต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

- รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-02 (แบบรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน) 
- ส่งแบบรายงานท่ีทําข้ึนในระหว่าง วันท่ี 1 ถึงวันท่ี 15 และท่ีทําข้ึนในระหว่าง วันท่ี 16 

ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันถัดจากวันท่ี 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีมีการ
ทําธุรกรรมนั้น 
 1.3 รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 1.3.1 ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อนผิดไป
จากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทําอยู่ตามปกติ ธุรกรรมท่ีขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรม
ท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับกับการกระทําความผิดมูลฐาน ท้ังนี้ไม่ว่า
จะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง 

 1.3.2 ต้องตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมท่ีซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาด
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ หรือมีธุรกรรมท่ีมีความผิดปกติอ่ืนๆ อันเกิดจากการดําเนินความสัมพันธ์กับลูกค้า
และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานต่อสํานักงาน ปปง. 
 1.3.3 รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-03 (แบบรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควร
สงสัย) 
 1.3.4 รายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่
วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

2. การส่งแบบรายงานการทําธุรกรรมไปยังสํานักงาน ปปง. สหกรณ์อาจทําได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
 2.1 ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สํานักงาน ปปง. 
 2.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
 2.3 ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่วนท่ี 6 ตัวอย่างธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
1. ลูกค้าหน่วงเหนี่ยวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก 
2. การชําระหนี้จํานวนมากโดยผิดสังเกต 
3. ลูกค้าเพ่ิมทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากจํานวนมาก 
4. ธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีไม่เปิดเผยตัวตน 
5. ลูกค้าทําธุรกรรมด้วยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบัติท่ัวไป 
6. ลูกค้าขอชําระเงินด้วยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบัติ

ท่ัวไป 
7. ลูกค้าลังเลท่ีจะให้ข้อมูลพ้ืนฐานในข้ันตอนการสมัคร หรือให้ข้อมูลน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจําเป็นหรือ

ให้ข้อมูลท่ีต้องมีค่าใช้จ่ายจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ด้วย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติหน้าท่ีและบทลงโทษ
สําหรับสถาบันการเงิน ซ่ึงหมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ท่ีมีทุนดําเนินการ ซ่ึง
มีมูลค่าหุ้นต้ังแต่สองล้านบาทข้ึนไป และมีวัตถุประสงค์ดําเนินการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ     
รับจํานอง หรือ รับจํานําทรัพย์สินหรือจัดให้ได้มาซ่ึงเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ ตาม พ.ร.บ. ป้องกัน
และปราปปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 กําหนดบทบาทสหกรณ์เป็นผู้มีหน้าท่ี
รายงาน 

หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

ลําดับ พ.ร.บ. หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
1. หมวด 2 มาตรา 13 เม่ือมีการทําธุรกรรม

กับสถาบันการเงินให้สถาบันการเงินมี
หน้าท่ีต้องรายงานการทําธุรกรรมนั้นต่อ
สํานักงานเม่ือปรากฏว่าธุรกรรมดังกล่าว
เป็น 

ต้องรายงานการทําธุรกรรมเม่ือ 
(1) ธุรกรรมท่ีใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
(2) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าเกินกว่าท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
(3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

2. หมวด 2 มาตรา 14  ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
ธุรกรรมใดท่ีได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานตาม
มาตรา 13 (3) เป็นธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานตาม
มาตรา 13 ให้สถาบันการเงินรายงานให้สํานักงานทราบโดยมิ
ชักช้า 

3. หมวด 2 มาตรา 20 ให้สถาบันการเงินจัด
ให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ ง ก่อนการทํา
ธุรกรรม ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 การแสดงตนให้เป็นไปตามวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

4. หมวด 2 มาตรา 20/1  สถาบันการเงินต้อง 
 - กําหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิกและ
วิธีการรับสมาชิกในข้อบังคับ) 
 - การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวข้องกับการฟอก
เงินของลูกค้า 
 - การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
เม่ือเริ่มทําธุรกรรมครั้งแรก 

5. หมวด 2 มาตรา 21  การทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงินจัดให้
ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เก่ียวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
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ลําดับ พ.ร.บ. หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
6. หมวด 2 มาตรา 22  สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ไว้

เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีมีการปลดบัญชีหรือยุ ติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่ได้มีการทําธุรกรรมนั้น  
แล้วแต่ว่ากําหนดระยะเวลาใดจะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รับแจ้ง 
เป็นหนังสือจากพนักงาน เจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 
 - เก่ียวกับการแสดงตนตามมาตรา 20 
 - เก่ียวกับการทําธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 21 

 

หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 

ลําดับ พ.ร.บ. หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะผู้ท่ีรายงาน (สถาบันการเงิน) 
ตามกฎหมายป้องกันและปรายปรามการฟอกเงิน 

1. พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย พ.ศ.2556 มาตรา 6 

ผู้มีหน้าท่ีรายงานหรือบุคคลท่ีครอบครองทรัพย์สินของบุคคล
ท่ีถูกกําหนดต้องดําเนินการ 

(1) ระงับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของบุคคลท่ี
ถูกกําหนด หรือของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งผู้นั้นหรือ
ของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น 

(2) แจ้ ง ข้อ มูล เ ก่ี ยว กับทรัพย์ สิ น ท่ี ถู กระ งับการ
ดําเนินการให้สํานักงานทราบ 

(3) แจ้งให้สํานักงานทราบเก่ียวกับผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็น
ลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือผู้ท่ีมีหรือเคยมี
การทําธุรกรรมกับผู้นั้น 
 ผู้มีหน้าท่ีรายงานกําหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยง
หรือแนวทางการปฏิบัติใดๆ เพ่ือป้องกันมิให้มีการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ี
จําเป็นเพ่ือปฏิบัติไปตาม พ.ร.บ. นี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. 
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ตํารวจ จํากัด จึงได้กําหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ณ วันท่ี ............................. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายท่ีได้ประกาศไว้ 
จึงเห็นควรกําหนดวิธีการปฏิบัติงานสําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกสหกรณ์ ในกรณีท่ีพบข้อบ่งชี้ท่ี
เก่ียวพัน หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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คู่มือปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน) 

วิธีปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 
1. ธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน 

 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 หมวด 2 มาตรา 13 กําหนด
ในกฎกระทรวง กําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานต่อ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์
หรือการทําธุรกรรม 

การดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. ธุรกรรมเงินสด ต้ังแต่ 2 ล้านบาท
ข้ึนไป 

ให้สมาชิกผู้ขอทําธุรกรรมกรอกแบบ 
ปปง. 1-01 

นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 

2. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีมี 
มูลค่าต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

ให้สมาชิกผู้ขอทําธุรกรรมกรอกแบบ 
ปปง. 1-02 

นางสาวณิชนันทน์  อยู่ลือ 

 
มาตรา 21 การทําธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สหกรณ์จัดให้สมาชิกบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เก่ียวกับการทํา
ธุรกรรมในกรณีท่ีสมาชิกปฏิเสธท่ีจะทําบันทึกข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ทําธุรกรรมจัดบันทึกข้อเท็จจริงเอง แล้ว
ส่งสํานักงาน 

2. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 13(3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อันควรสงสัย หมายความว่า 
 - ธุรกรรมท่ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัตินี้หรือ 
 - ธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องหรืออาจเก่ียวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทาง

การเงิน แก่การก่อการร้าย 
 - ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึง

การพยายามกระทําธุรกรรมด้วย 
 - ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยไม่ได้ระบุถึงมูลค่า/จํานวนครั้ง 



26 
 

พฤติกรรมท่ีผิดปกติ-ธุรกรรมอันควรสงสัย 
พฤติกรรมท่ีผิดปกติ-ธุรกรรมอันควรสงสัย 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1. การเปิดบัญชี 
1.1 สมาชิกมีพฤติกรรมในการเปิดบัญชีท่ีไม่น่าเชื่อถือโดยเฉพาะสมาชิกท่ี

แจ้งว่ามีอาชีพหรือประกอบธุรกิจอ่ืนแต่มีการกระทําธุรกรรมด้วยเงิน
จํานวนมาก 

นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
 

1.2 สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากหลายประเภทบัญชี และมีการนําเงินฝาก
และโอนเงินไปมากระจายไปยังบัญชีต่างๆ โดยไม่สอดคล้องกับเงินได้
รายเดือน 

1.3 สมาชิกเป็นเจ้าของบัญชีมาทําธุรกรรมด้วยตนเอง แต่ไม่สามารถตอบ
คําถามเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมหรือไม่สามารถให้
ข้อมูลท่ีจําเป็นเพ่ือเจ้าหน้าท่ีได้กรอกแบบรายงานได้ (อาจเป็น
พฤติกรรมของการเปิดบัญชีแทนผู้อ่ืน) 

2. ธุรกรรมเงินฝาก หรือระดมหุ้น เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
2.1 ทําธุรกรรมท่ีเป็นเงินสดจํานวนมากผิดปกติ เม่ือเปรียบเทียบกับ

รายได้ของสมาชิกท่ีสหกรณ์มีข้อมูลอยู่ 
1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
 

2.2 ฝากเงินสดจํานวนมาก โดยเฉพาะธนบัตรคละจํานวน และถอนหรือ
โอนไปยังบัญชีอ่ืนเกือบท้ังจํานวนในระยะเวลาอันสั้นและปฏิบัติ
เช่นนี้ บ่อยครั้ง โดยสมาชิกไม่มีข้อมูลรายได้หรืออาชีพเสริมท่ี
สอดคล้องกับการทําธุรกรรมลักษณะนี้ 

2.3 สมาชิกทําธุรกรรมมูลค่าตํ่ากว่า 2 ล้านบาท (ใกล้เคียง 2 ล้านบาท 
เช่น 1.8 หรือ 1.9 ล้านบาท) มากกว่า 1 ครั้งในบัญชีเดียวกัน หรือ
ต่างบัญชีแต่ใช้ชื่อเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน (วันเดียวกัน หรือ 
วันรุ่งข้ึน) 

2.4 สมาชิกนําเงินฝากจํานวนมาก เม่ือเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้กรอกแบบ
รายงาน สมาชิกบ่ายเบ่ียงโดยกระจายเงินฝากไปหลายบัญชีเพ่ือไม่
ต้องกรอกแบบหรือลดจํานวนเงิน หรือยกเลิกการฝาก 

3. ธุรกรรมการชําระเงินกู้ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
3.1 สมาชิกชําระหนี้คืนในครั้งเดียว หรือชําระหนี้คืนเป็นจํานวนมากไม่

สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของสมาชิก 
1. นางสาวณิชนันทน์  อยู่ลือ 
2. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 

4. ธุรกรรมโอนเงินผ่านทางธนาคาร เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
4.1 ทําธุรกรรมการเงินโอนเข้ามายังสหกรณ์ผ่านทางธนาคารหลาย

ธนาคารและมียอดรวมจํานวนมากผิดปกติ เม่ือเทียบกับรายได้ของ
สมาชิกท่ีสหกรณ์มีข้อมูลอยู่ 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
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4. ธุรกรรมโอนเงินผ่านทางธนาคาร เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
4.2 สมาชิกโอนเงินผ่านธนาคารยอดตํ่ากว่า 2 ล้านบาท (ใกล้เคียง 2 

ล้านบาท เช่น 1.8 หรือ 1.9 ล้านบาท) มากกว่า 1 ครั้ง ในบัญชี
เดียวกันหรือต่างบัญชีแต่ใช้ชื่อเดียวกันในเวลาใกล้เคียงกัน (วัน
เดียวกันหรือวันรุ่งข้ึน) 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
 

5. ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
5.1 มีการฝากเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าเงินท่ีมีจํานวน

มากเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง และมีลักษณะการดําเนินการฝากหรือโอน
เงินผ่านเครื่องอัตโนมัติหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลายครั้งใน
เวลาใกล้เคียงกัน 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
 

 

หมายเหตุ* พฤติกรรมท่ีผิดปกติ ท่ีอาจพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 
อาจมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีกล่าวข้างต้นได้ 
 มาตรา 14 ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดท่ีได้กระทําไปแล้วโดย
มิได้มีการรายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินต้องรายงานตาม มาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
รายงานให้สํานักงานทราบโดยไม่ชักช้า 

3. การจัดให้สมาชิกแสดงตน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20 กําหนดในประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

การจัดให้สมาชิกแสดงตน 
ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์หรือการ

ทําธุรกรรม 
การดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนทําธุรกรรม 
ตามแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้า ดังนี้ 
 การแสดงตนของสมาชิกซ่ึงเป็นบุคคล
ธรรมดา ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน 
 1. ชื่อและนามสกุล 
 2. วัน เดือน ปีเกิด 
 3. เลขประจําตัวประชาชน 
 4. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและท่ีอยู่ปัจจุบัน
กรณีท่ีไม่ได้อาศัย ณ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 5. อาชีพ สถานท่ีทํางาน 
 6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ท่ีอยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
 7. ลายมือชื่อสมาชิก   

ดําเนินการตามข้ันตอนการรับ
สมาชิกต่อไป 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวทณาวรรณ  แก้วงาม 
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4. การบริหารความเส่ียงด้านการเงิน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 กําหนดใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 

การจัดช้ันความเส่ียง ตามแนวทางการปฏิบัติการตามมาตรการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน 

การจัดช้ันความเส่ียงสมาชิก การดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1. สมาชิกมีความเส่ียงต่ํา 
 สมาชิกและสมาชิกสมทบท่ีอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของหน่วยงานของรัฐโดยต้อง
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าสมาชิกสมทบ
ได้รับการจัดระดับความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงตํ่า 

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ติดตาม
ความเคลื่อนไหวในการทํา
ธุรกรรม 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
 

2. สมาชิกมีความเส่ียงปานกลาง 
 กรณีเกิดเหตุธุรกรรมท่ีอาจเข้าข่ายธุรกรรม
อันควรสงสัย 

เม่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานพบ
เหตุอันควรสงสัย ให้ติดตาม
พฤติกรรมของสมาชิก 

3. สมาชิกมีความเส่ียงสูง 
 กรณีเกิดเหตุธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
เกิดซํ้าหรือต่อเนื่อง 

1. กําหนดข้ันตอนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
การขอหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติม
จากสมาชิก เก่ียวกับข้อมูล
หลักฐานในการประกอบกิจการ
อ่ืนของสมาชิกข้อมูลแหล่งท่ีมา
ของเงินและรายได้ 
2. กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูง
เป็นผู้อนุมัติการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกท่ีมี
ความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการ
ตรวจทานข้อมูลตาม
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
3. กําหนดกระบวนการ
ตรวจสอบและตรวจทานความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของ
สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงอย่าง
เข้มข้นท่ีสุด โดยอาจพิจารณา
เพ่ิมความถ่ีข้ันตอนในการทํา
ธุรกรรมของสมาชิก 
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5. การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิก 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 กําหนดใน
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์หรือการ
ทําธุรกรรม 

การดําเนินการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี ตรวจพบพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 1.1 สมาชิกปกปิดชื่อหรือนามสกุลท่ีแท้จริง 
หรือใช้ชื่อปลอม 
 1.2 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและ
หลักฐานการแสดงตนได้ 
 1.3 การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน
ของลูกค้าไม่เป็นไปตามประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา 16 
 1.4 ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้าเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของ
คณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป็น
การก่อการร้ายท่ีรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศ (ดู
ได้จากหน้าWebสํานักงาน ปปง.)  
 1.5 ข้อมูลท่ีได้รับไม่เพียงพอ 

รายงานการตรวจพบข้อเท็จจริง 
1.1,1.2,1.3 หรือ 1.4 เป็น
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
และปฎิเสธ การรับสมัคร 

1. นางสาววาสนา  แสงสวัสด์ิ 
2. นางสาวกิตยาภรณ์  ป่ินละออ 
3. นางสาวปรียาภรณ์  ดําขํา 
 

2. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบพบข้อเท็จจริง
ตาม 1.1,1.2,1.3 หรือ 1.4 ในภายหลังจากท่ีรับ
เป็นสมาชิก 

1. ระงับการทําธุรกรรมทุก
ประเภท 
2. รายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัย 

 



30 
 

หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ลําดับ หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะผู้มีหน้าท่ีรายงาน 
(สถาบันการเงินตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้มีหน้าท่ีรายงานหรือบุคคลท่ีครอบครองทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนด
ต้องดําเนินการ 
(1) ระงับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์ของบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือ ของ
ผู้กระทําแทนหรือตามคําสั่งของผู้นั้น 
(2) แจ้งข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีถูกระงับการดําเนินการให้สํานักงาน 
ปปง. ทราบ 
(3) แจ้งให้สํานักงาน ปปง. ทราบท่ีว่าผู้เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ใน
รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด หรือผู้ท่ีมี หรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น 

ผู้มีหน้าท่ีรายงานกําหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงหรือ
แนวทางปฏิบัติใด ๆ เพ่ือป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย หรือกําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือปฏิบัติเป็นไปตาม 
พ.ร.บ. นี้ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 

1. นางสาวพวงพิศ  จันทร์เอียด 
2. นางสาวกุลธิดา  นานาวัน 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงข้ันตอนการรายงาน 
ธุรกรรมท่ีเป็นเงินสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกกรอกแบบ ปปง. 1-01 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายเงินรับฝาก 

รองผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 

ส่ง ปปง. ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

แจ้งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือทราบ 

แจ้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงข้ันตอนการรายงาน 
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
 

สมาชิกกรอกแบบ ปปง. 1-02 
 

รองผู้จัดการ 
 

ผู้จัดการ 
 

ส่ง ปปง. ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 

แจ้งคณะกรรมการอํานวยการเพ่ือทราบ
ทราบ 

แจ้งคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ
ทราบ 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงข้ันตอนการรายงาน 
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 
 
 เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แจ้งธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

รองผู้จัดการ 

ผู้จัดการ 
 

นําเข้าเพ่ือพิจารณาคณะกรรมการอํานวยการ 

นําเข้าเพ่ือพิจารณาคณะกรรมการดําเนินการ 

มติคณะกรรมการดําเนินการ 

ส่ง ปปง. ภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการดําเนินการมีมติ 
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ระยะเวลาการส่งแบบรายงาน 
1. การรายงานการทําธุรกรรมท่ีใช้เงินสด และ ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินให้สหกรณ์รายงาน

โดยการส่งรายงานท่ีทําข้ึนในระหว่างวันท่ี 1 ถึง วันท่ี 15 และท่ีทําข้ึนในระหว่างวันท่ี 16 ถึงวันสิ้นเดือนไปยัง
สํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันท่ี 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนท่ีมีการทําธุรกรรมนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. การรายงานการทําธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ให้สหกรณ์ส่งแบบรายงานไปยังสํานักงาน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (วันท่ีคณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เป็นเหตุอันควรสงสัย) 
 
 
 
 
 
แบบรายงานการทําธุรกรรม 

1. แบบรายงานธุรกรรมท่ีใช้เงินสดให้ใช้แบบ ปปง. 1-01 
2. แบบรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินให้ใช้แบบ ปปง. 1-02 
3. แบบรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03 

 
วิธีการรายงาน 

1. ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ณ สํานักงาน 
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
3. ส่งเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านช่องทาง 

Gateway ตามข้อแนะนําของสํานักงาน ปปง.) 

1.ธุรกรรมเงินสด 
ต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 

2.ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 
5 ล้านบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
วันท่ี 1 ถึง วันท่ี 15 

นําส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ี 16 ของเดือน 

ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่าง
วันท่ี 16 ถึง วันสิ้นเดือน 

นําส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
นําส่ง ปปง. ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันท่ี
คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้เป็นเหตุ
อันควรสงสัย 
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ตารางแสดงความผิดและบทกําหนดโทษ 
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ลําดับ ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 
1. มาตรา13 (ไม่รายงานการทําธุรกรรม) 

- ธุรกรรมเงินสดต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 
- ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 5 ล้านบาท

ข้ึนไป 
- ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 63 จําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับต้ังแต่ห้า
หม่ืนถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีท่ี
รายงานหรือแจ้งตาม โดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดความจริง 

2. มาตรา 14 (ไม่รายงานการทําธุรกรรมกรณีต้อง
รายงานเพ่ิมเติม) 

ในกรณีท่ีปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่า 
ธุรกรรมท่ีได้กระทําไปแล้วตามมาตรา 13 ยังมิได้
รายงาน ซ่ึงเป็นธุรกรรมท่ีต้องรายงานให้รายงาน
สํานักงาน ปปง.ทราบ โดยมิชักช้า 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 63 จําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับต้ังแต่ห้า
หม่ืนถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีท่ี
รายงานหรือแจ้งตาม โดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดความจริง 

3. มาตรา 20 (ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทํา
ธุรกรรม)  
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

1. ชื่อและนามสกุล 
2. วัน เดือน ปีเกิด 
3. เลขประจําตัวประชาชน 
4. ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านและท่ีอยู่ปัจจุบันกรณีท่ีไม่ได้

อาศัย ณ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
5. อาชีพ สถานท่ีทํางาน 
6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ท่ีอยู่

อิเล็กทรอนิกส์ 
7. ลายมือชื่อสมาชิก   

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

4. มาตรา 20/1 (ไม่ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิก) 
สหกรณ์จะต้อง 

- กําหนดนโยบายการรับลูกค้า(คุณสมบัติสมาชิก 
และวิธีรับสมาชิกในข้อบังคับ 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

 - การบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเก่ียวข้องกับการฟอก
เงินของลูกค้า 

- การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าเม่ือทํา
ธุรกรรมจนกว่าปิดบัญชี/ความสัมพันธ์ 
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ลําดับ ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 
5. มาตรา 21 (สหกรณ์ไม่จัดลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริง

เก่ียวกับการทําธุรกรรม) 
 ต้องจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เก่ียวกับการ
ทําธุรกรรมมาตรา 13 หากลูกค้าปฏิเสธให้สถาบัน
การเงินเป็นผู้บันทึกแทนและแจ้งให้สํานักงาน ปปง. 
ทราบทันที 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 63 จําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับต้ังแต่ห้า
หม่ืนถึงห้าแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีท่ี
รายงานหรือแจ้งตม โดยแสดงข้อความอันเป็น
เท็จหรือปกปิดความจริง 

6. มาตรา 22 (สหกรณ์ไม่เก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับ
การแสดงตนและบันทึกของข้อเท็จจริง) สหกรณ์ต้อง
เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

- เก่ียวกับการแสดงตน ตามมาตรา 20 
- เก่ียวกับการทําธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง  

ตามมาตรา 21 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่า
ฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 

7. มาตรา 38 (1) ไม่มาให้ถ้อยคําไม่ส่งคําชี้แจงเป็น
หนังสือหรือหลักฐานแก่กรรมการ ธุรกรรม เลขาธิการ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

มาตรา 64 จําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองหม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
ตารางแสดงฐานความผิดและบทกําหนดลงโทษ 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 

ลําดับ ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 
1. มาตรา 6 ผู้มีหน้าท่ีรายงานหรือบุคคลท่ีครอบครอง

ทรัพย์สินของบุคคลท่ีถูกกําหนดต้องดําเนินการ 
(1) ระงับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์ของบุคคลท่ี

ถูกกําหนด หรือของผู้กระทําการแทนหรือตามคําสั่งของ
ผู้นั้น 

(2) แจ้งข้อมูลเ ก่ียวกับทรัพย์สิน ท่ีถูกระงับการ
ดําเนินการให้สํานักงาน ปปง. 

(3) แจ้งให้สํานักงาน ปปง. ทราบเก่ียวกับผู้ท่ีเคยเป็น
หรือเคยเป็นลูกค้าซ่ึงอยู่ในรายชื่อบุคคลท่ีกําหนดหรือผู้
ท่ีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู้นั้น 

ผู้มีหน้าท่ีรายงานกําหนดนโยบายการประเมิน
ความเสี่ยงหรือแนวทางการปฏิบัติใดๆ เพ่ือป้องกันมิให้
มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ
กําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีจําเป็นเพ่ือปฏิบัติเป็นไปตาม 
พ.ร .บ.  นี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 

มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
6 (1) หรือ (2) ต้องวางระโทษจําคุกไม่เกินสาม
ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
 ผู้มีหน้าท่ีรายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 6 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่ง
หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่า
จะได้ปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามวรรค
สองเกิดจากการสั่งการหรือกระทําของบุคคลใด
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าท่ีท่ี
ต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคล
นั้น  
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ลําดับ ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 
  บุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี 

หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
มาตรา 15 ผู้มีหน้าท่ีรายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 6 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง     
 ในกรณีท่ีการกระทําความผิดตามวรรค
หนึ่งเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของ
บุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําอันเป็น
หน้าท่ีท่ีต้องกระทําของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนั้นบุคคลดังกล่าวต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

 
 

 


