นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFL)
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
1. เพื่ อให ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว าด ว ยการป อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการป อ งกั น และ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เปนไปได
ความถูกตอง เรียบรอย และดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับขอกําหนดที่เกี่ยวของกับ
การป องกั น และปราบปรามการฟอกเงิน และการต อ ต านการสนั บ สนุ น ทางการเงิน แก การก อ การร าย
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFL) อีกทั้งยังเปนการ
ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อใหถูกตองและสอดคลองตามกฎเกณฑดังกลาว ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 3 เมือวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติเปนเอกฉันท กําหนดนโยบาย
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายไว
ดังนี้
1.1 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด มีหนาที่และจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและปองกัน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย รวมทั้งมาตรฐานสากลดาน AML/CFT
1.2 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองมีความมุงมั่นในการปองกันมิใหองคกรของตน
เปนแหลงฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกัน และปราบปรามการสนั บสนุน ทางการเงิน แกการกอการราย
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน ปปง. กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
1.3 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองกําหนดนโยบายลําดับรอง และมาตรการตางๆ
เพื่อรองรับนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย อันไดแก นโยบายในการรับ ลูกคา นโยบายในการบริห ารความเสี่ ยงดานการป องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย แนว
ปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและผูดําเนินการแทน และแนวปฏิบัติเรื่องรายงาน
ธุรกรรมทางการเงินและการจัดใหลูกคาแสดงตน
1.4 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองกํากับดูแลใหบุคลากรภายใน สหกรณออมทรัพย
ครูเชียงราย จํากัด ตองปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายการรับลูกคาของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด นโยบายการรับลูกคาเปนหลักการในการ
กําหนดขั้นตอน ในการปฏิบัติ เมื่อแรกสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา มีความมุงมั่นในการปฏิบัติเมื่อ
แรกสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา มีความมุงมั่นในการปฏิบัติตามกระบวนการตางๆในการรับลูกคา
อย างครบถว น โดยมีส าระสํ าคัญ ที่แสดงถึงหลั กการ และมีการปฏิ บั ติ ที่เป น ไปตามขั้น ตอนที่ถูกต องตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย รวมทั้งมาตรฐานสากลดาน AML/CFT

2.1 การจัดใหลูกคาแสดงตน เมื่อผูขอใหบริการแจงความประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก ตองจัด ให ลูกคาแสดงตนตามหลักเกณฑ และวิธีการในกฎกระทรวงกําหนด
ธุรกรรมที่ส ถาบั น การเงิน และผู ป ระกอบอาชี พตามมาตรา 16 ต องจั ด ให ลูกคาแสดงตน พ.ศ. 2554 และ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา
16
2.2 การระบุตัวตนของลูกคา สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด จะตองไดรับขอมูลอื่นของ
ลูกคาหรือแสวงหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกคาเพื่อที่จะสามารถระบุขอเท็จจริงไดวา
2.2.1 ผูขอสรางความสัมพันธหรือใชบริการที่เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล/บุคคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น มีความเสี่ยงในระดับที่ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด จะอนุมัติรับเปน
ลูกคาไดหรือไม
2.2.2 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด มีขอมูลของลูกคามากเพียงพอที่จะกําหนด
ระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงินไดอยางถูกตอง
2.3 การพิสูจน ทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคาสหกรณ ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตอง
ตรวจสอบความครบถวนถูกตองของขอมูลและหลักฐานการแสดงตน และมีการตรวจสอบขอมูลลูกคากับ
ฐานขอมูล “บุคคลที่ถูกกําหนด” ซึ่งเปนบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ ซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนเปนการกอการ
ราย หรือบุคคล คณะบุ คคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคําสั่งใหเปน บุคคลที่
กําหนด
2.4 การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคาของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด จะปฏิเสธการ
สรางความสัมพันธ/รับทําธุรกรรม หากพบวา
2.4.1 ลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริง หรือผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญของลูกคาเปน
บุคคลที่ถูกกําหนด
2.4.2 ไมไดรับขอมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคา และจัด
ความเสี่ยงดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย
2.4.3 ลูกคาใชชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกคาแจงเท็จในขอมูล หรือแสดงลักฐานสําคัญ
เปนเท็จ
2.4.4 การรับลูกคารายนั้นๆ จะทําให สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด มีความเสี่ยง
ตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอรายอยางรายแรง
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายของ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เมื่อ สหกรณ ออมทรัพย ครูเชีย งราย จํากัด ดําเนิน กระบวนการรับลูกคา จนถึงขั้น ตอนที่ได
ขอมูลลูกคาเพื่อระบุตัวตนและจะดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทันที โดยการกําหนดปจจัย
ความเสี่ยงตางๆสําหรับลูกคาแตละกลุม และดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ
ชองทางการใชบริการ/ทําธุรกรรม เพื่อใชเปนปจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ดังนี้
3.1 การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด บริหารความเสี่ยงดาน
การฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับผลิตภัณฑ/บริการ
และช องทางการใชบ ริการ/ทําธุรกรรม และนําความเสี่ย งในการใชผลิ ตภั ณ ฑ/บริการ และช องทางการใช

บริการ/ทําธุรกรรมแตละประเภทมาพิจารณารวมกับปจจัยความเสี่ยงอื่นๆของลูกคาเพื่อพิจารณาประกอบกับ
ความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย ตามแนวการพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ/บริการ และชองทางการใช
บริการ/ทําธุรกรรมของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
3.2 การบริหารความเสี่ ยงของลูกคาในการบริห ารความเสี่ย งสําหรับ ลูกคาของสหกรณ ออม
ทรัพ ย ค รูเชี ย งราย จํ ากั ด ได กําหนดป จ จั ย พิ จ ารณาความเสี่ ย งของลู กค าในระดั บ ต่ํ า และระดั บ สู ง ตาม
ประกาศที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด คือ ประกาศเรื่อง ประเภท
และลักษณะของลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ประกาศเรื่อง ประเภทลูกคาที่สถาบันการเงินอาจไมตองดําเนินการ
ระบุตัวตนของลูกคา และ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา ซึ่งพิจารณาถึงสอดคลองกับระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ โดยกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
3.2.1 กําหนดให มีมาตรการในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของ
ลูกคาตามที่กฎหมายกําหนด และอาจสอดคลองกับมาตรฐานสากลดาน AML/CFT เพื่อใหมั่นใจวามาตรการ
ดังกลาวสามารถปองกันหรือลดวามเสี่ยงจากการใชธนาคารเปนชองทางหรือเปนตัวกลางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
3.2.2 กําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย เพื่อใหทราบระดับความตองการในการจัดเก็บขอมูลและหลักฐานการแสดงตนใหเหมาะสม
ตามระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินและปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ของลูกคาทั้งหมด
3.2.3 จัดใหมีมาตรดารที่เหมาะสมและเขมขนมากกวาปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินในระดับสูง
3.2.4 กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงและการทบทวนขอมูล และขอเท็จจริงที่ใชเพื่อ
การบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะลูกคาที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินระดับสูง หาก
พบขอเท็จจริงที่เสี่ยงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตองพิจารณาตรวจสอบ
เพื่อปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับ ลูกคา หรือหากต องการสรางความสัมพัน ธตองพิจารณารายงานเป น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
3.2.5 กําหนดใหมีการตรวจสอบความครบถวนของขอมูลการใชบริการธุรกรรมการโอนเงิน
หรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
วิราช ปอมบานตา
(นายวิราช ปอมบานตา)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนไปตามประกาศของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด เรื่อง
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด จึงไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติตามตามนโยบายดานการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
ลักษณะของการฟอกเงิน
การฟอกเงิน เป น กระบวนการการที่มีเจตนาเพื่อแปลงผลประโยชน ที่ได มาจากกิจกรรมที่ผิ ด
กฎหมาย/อาญากรรมมาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายโดยกระบวนการ
ฟอกเงิน ประกอบดวย
ขั้นตอนที่ 1 การนําเงิน การกระทําผิดกฎหมายเขาสูระบบการเงิน โดยมีเปาหมายเพื่อแปลง
เงินสดใหอยูในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนยายและจัดการไดงาย
ขั้น ตอนที่ 2 การย ายเงิน การแบ งป น การโอนเงิน ให ย ากต อการตรวจสอบ เพื่อตั ด ความ
เชื่อมโยงระหวางแหลงที่มาของรายไดที่ผิดกฎหมาย โดยการสรางขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินซับซอน
ขั้น ตอนที่ 3 การนํ าเงิน เขาสู เศรษฐกิจ ที่ถูกกฎหมาย โดยทําให เงิน ที่ ได จ ากการกระทําผิ ด
กฎหมายเปนเงินที่ไดมาโดยถูกกฎหมาย และผูฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหลงที่มาของเงินได
สวนที่ 1 การกําหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับลูกคา
“ลู ก ค า” หมายความว า สมาชิ ก บุ ค คล หรื อ นิ ติ บุ คคลที่ เกี่ ย วข อ งกับ การทํ าธุ ร กรรมกั บ
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด กําหนดําใหนโยบายการรับลูกคา โดยกําหนดเปนแนวทาง
ปฏิบัติขั้นตอนการสรางความสัมพันธ หรือปฏิเสธความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการทําธุรกรรมกับลูกคาโดยมี
ขอมูลลูกคาที่เปนมาตรฐานในการชวยลดความเสี่ยงของสหกรณ ออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ที่สามารถ
ดําเนินการพิสูจนและตรวจสอบขอมูลลูกคากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อปองกันมิ
ใหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ถูกใชเปนเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย

1.1 การจัดใหลูกคาแสดงตน (Customer identification : CID)
เมื่อลูกคาจะแจงประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก ตองให
ลูกคาแสดงตน ดังนี้
1.1.1 การแสดงตนของลูกคาซึ่งบุคคลธรรมดาตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
1.1.1.1 ชื่อและนามสกุล
1.1.1.2 วัน เดือน ป เกิด
1.1.1.3 เลขบัตรประจําตัวประชาชน
1.1.1.4 ที่อยูตามทะเบียนบาน
1.1.1.5 อาชีพ สถานที่ทํางาน
1.1.1.6 ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส
1.1.1.7 ลายมือชื่อลูกคา
1.1.2 การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคล ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
1.1.2.1 ชื่อนิติบุคคล
1.1.2.2 เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
1.1.2.3 หลักฐานสําคัญที่แสดงตนสําหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ไดแก
หนังสือแสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบี ยนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
หนังสือแตงตั้ง หรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม
1.1.2.4 สถานที่และหมายเลขโทรศัพท
1.1.2.5 ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
1.1.2.6 ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมาย เชน
ชื่อเต็ม วันเดือนปเกิด เลขบัตรประจําตัวประชาชน และในกรณีเปนคนตางดาว ใหแสดงเลขที่หนังสือเดินทาง
หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ
ประจําตัวที่รัฐบาลออกให
1.1.2.7 ประเภทของกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
1.1.2.8 ตราประทับ (ถามี)
1.1.2.9 ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธ
ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
1.1.3 การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทาง
การเงินที่มีความเสี่ยงต่ําตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
1.1.3.1 เลขบั ต รประจําตั วประชาชน หรือเลขปกระจําตั ว ที่รัฐบาลหรื อ
หนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําที่รัฐบาลไทยออกให
1.1.3.2 ที่อยูตามทะเบียนบาน
1.1.3.3 ขอมูลติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส
1.1.4 การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทาง
การเงิน ที่มีความเสี่ยงสูง ตองแสดงขอมูลหลักฐานตามขอ 1.1 หรือขอ 1.2 แล วแต กรณี กออนุ มัติให ทํา
ธุรกรรมครั้งแรก
1.2 การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา

เมื่อไดรับขอมูลการแสดงตนของลูกคาในขอ 1 แลวตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและ
หลักฐานประกอบแสดงตัวตน โดยตรวจสอบขอมูลลูกคากับฐานขอมูล “บุคคลที่กําหนด” ซึ่งเปนบุคคลหรือ
องคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติ หรือประกาศภายใตมติของคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กําหนดให
เปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลได
พิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
ในกรณี ไม มี แ หล ง ข อ มู ล น า เชื่ อ ถื อ ให ใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตรวจสอบ โดยคํ า นึ ง ข อ มู ล ที่ ค วร
สอดคลองกับตัวตนของลูกคา ประเภทบริการที่ลูกคาขอสรางความสัมพันธหรือธุรกรรมและความแทจริงของ
เอกสารหลักฐาน
1.3 การระบุตัวตนของลูกคา (Know Your Customer : KYC)
เมื่อ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ไดดําเนินการพิสูจนทราบขอมูลแสดงตนของลูกคา
แลว ตองดําเนินการใหไดขอมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกคา ดังนี้
1.3.1 กรณีที่ลูกคาเปนบุคคลธรรมดา
1.3.1.1 แหลงที่มาของรายไดหรือเงินของลูกคาที่ใชในการทําธุรกรรม
1.3.1.2 ผูรับผลประโยชนที่แทจริง
1.3.2 กรณีผูติดตอทําธุรกรรมเปนนิติบุคคล
1.3.2.1 โครงสรางการบริหารจัดการองคกร /ความเปนเจาขององคกร
1.3.2.2 ขอมูลของผูบริหาร
1.3.2.3 วัตถุประสงคในการดําเนินการนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลง
กันตามกฎหมาย
1.3.2.4 แหลงที่มาของรายไดขององคกร
1.3.2.5 ผูรับประโยชนที่แทจริง
1.3.2.6 ขอมูลดานอื่นๆขององคกร อันแสดงถึงความนาเชื่อถือ ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือขอมูลอื่นที่สามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงดานการฟอกเงินของนิติบุคคล หรือ บุคคลที่มีการ
ตกลงตามกฎหมายนั้น
1.3.2.7 วัตถุป ระสงคในการสรางความสัมพันธกับสหกรณ ออมทรัพยครู
เชียงราย จํากัด
1.4 การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองพิจารณาวาอนุมัติรับผูขอสรางความสัมพันธหรือผู
ขอใชบริการเปนลูกคาหรือ ไม หากพบวา
1.4.1 ลู กคา ผู รับ ประโยชน ที่แทจริง หรือผูมีส วนเกี่ย วของอย างมีนั ยสํ าคัญ ของ
ลู ก ค า เป น สมาชิ ก ของคณะบุ ค คล ซึ่ ง มี ม ติ ห รื อ ประกาศภายในมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ค วามมั่ น คงแห ง
สหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย
1.4.2 ไมไดรับขอมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคา และ
จัดความเสี่ยงตอการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง
1.4.3 ลูกคาใชชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกคาแจงเท็จในขอมูล หรือแสดงหลักฐาน
สําคัญเปนเท็จ
1.4.4 การรับลูกคารายนั้น จะทําใหสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด มีความ
เสี่ยงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง

ในการปฏิ เสธการรับ ลู กคาหรือปฏิ เสธการรับ ทําธุ รกรรมของสหกรณ ออมทรัพ ยครูเชี ยงราย
จํากัด จะพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการอกเงิน ซึ่งกรณี
ที่ปฏิเสธเนื่องจากมีเหตุผลตามขอ 4.1 และขอ 4.3 หรือกรณีที่พิจารณาไดวามีโอกาสความเสี่ยงตอการฟอก
เงิน และสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเกิดขึ้นจากการขอสรางความสัมพันธของลูกคารายหนึ่งรายใด
ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2556
1. จัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตนของลูกคา (Identification)
2. พิสูจนทราบขอมูลลูกคา (Verification)
3. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินของลูกคา
4. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา

สวนที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
เมื่อ สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัดดําเนินกระบวนการรับลูกคา จนถึงขั้นตอนที่ไดขอมูล
ลูกคาเพื่อระบุตัวตนแลวตองดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทันที โดยกําหนดปจจัยความเสี่ยง
ตางๆ สําหรับลูกคาแตละกลุมและดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับบริการตางๆ ชองทางการใชบริการทํา
ธุรกรรม เพื่อใชเปนปจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ดังนี้
2.1 การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา
เมื่อไดรับขอมูลการแสดงตนของลูกคาในขอ 1 แลวตองตรวจ
2.1.1 การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ
สนั บ สนุ น ทางการเงิน แกการกอการราย สํ าหรั บ การบริก าร และช องทางการใช บ ริก ารทํ าธุ ร กรรมแต ล ะ
ประเภทมาพิจารณารวมกับปจจัยความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย
แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงการบริการ และชองทางการใชบริการทําธุรกรรม
ของสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
2.1.1.1 บริการการใหกูยืม สินเชื่อ จํานอง มีความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
ในระดับต่ํา
2.1.1.2 บริการการออม มีความเสี่ยงสูงกวาขอ 2.1.1.1
2.1.1.3 ชองทางการทําธุรกรรมตอหนาเจาหนาที่ มีความเสี่ยงในระดับต่ํา
2.1.1.4 ช องทางการสร างความสั มพัน ธแบบไมพ บหน า มีความเสี่ ย งใน
ระดับสูง
2.1.1.5 ชองทางการสรางความสัมพันธแบบไมพบหนา สําหรับบริการที่มี
การจํากัดวงเงิน (ต่ํา) หรือจํากัดชองทางการใชบริการมีความเสี่ยงในระดับต่ํา

2.1.1.6 ช องทางการทําธุรกรรมผานเครื่องอัตโนมัติ มีความเสี่ย งสู งกวา
ชองทางขอ 2.1.1.5
2.1.1.7 ชองทางการทําธุรกรรมผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยใชอุปกรณ
ของลูกคา (โทรศัพทมือถือคอมพิวเตอร) มีความเสี่ยงที่สูงกวาชองทางขอ 2.1.1.5 และขอ 2.1.1.6
2.1.2 การจัดระดับความเสี่ยงลูกคา
2.1.2.1 ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ไดแก ลูกคาที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
หนวยงานของรัฐ โดยตองดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจไดวา ลูกคา
ไดรับการจัดระดับความเสี่ยงไวในความเสี่ยงต่ํา
2.1.2.2 ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง แก
2.1.2.2.1 ลู ก ค า ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ผู ที่ มี ร ายชื่ อ อยู ใน UN
Sanction List
2.1.2.2.2 ลูกคาที่เปนหรือเคยเปนบุคคลที่ถูกยับยั้งการทําธุรกรรม
ถูกอายัดทรัพยสิน หรือเปนผูที่ศาลไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
2.1.2.2.3 ลู กคาที่เป น หรือเคยเป น บุ คคลที่กระทําความผิ ดฐาน
ฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน หรือเกี่ยวของกับบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทํา
ความผิดมูลฐาน
2.1.2.2.4 ลู ก ค า ที่ เ ป น บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางการเมื อ ง
ตางประเทศ
2.1.2.2.5 ลูกคาที่ป ระกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ ยงต อการฟอกเงิน
ตามเลขาธิการ ปปง. ประกาศ กําหนด
2.1.2.2.6 เปนผูที่อยูในรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจงใหทราบ
2.1.3 การดําเนินการพิสูจนทราบลูกคาโดยมีความเขมขนตามระดับความเสี่ยงตอการฟอก
เงินของลูกคา
2.1.3.1 การตรวจบัญชีของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคา
อยางตอเนื่องจนยุติความสัมพันธกับลูกคา ดังนี้
2.1.3.1.1 ติ ดตามละตรวจสอบความเคลื่ อนไหวในการทําธุรกรรม เพื่ อ
ประเมินวาสอดคลองกับประเภทความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม
2.1.3.1.2 ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธทางธุรกรรมเพื่อ
ประเมิน ว าสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ในการสร างความสั ม พั น ธ ท างธุ ร กรรมที่ ลู กค าแจ งไว ในขณะสร าง
ความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม
2.1.3.1.3 ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อประเมินวา
สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาตามขอมูลการประกอบอาชีพและรายได รวมถึงแหลงที่มาของ
รายไดที่ลูกคาแจงไวในขั้นตอนการแสดงตนขณะสรางความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมา หรือไม
2.1.3.1.4 ตรวจสอบขอมูลการระบุตัวจนของลูกคา แสดงตน ขอมูลการ
ประกอบอาชี พ ขอมูล แหล งที่มาของรายได รวมถึงขอมูล ที่ ใช เพื่อการติ ด ต อกับ ลู กคา ให เป น ขอมูล ที่เป น
ปจจุบันเสมอ

2.1.3.2 กรณีที่ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ําไดทําธุรกรรมในทรัพยสินที่มีมูลคาไมเกิน 5
ลานบาท สหกรณ ออมทรัพย ครูเชี ยงราย จํากัด อาจลดระดับ ความเขมขน ในการบริห ารความเสี่ยง การ
ตรวจทานบัญชีของลูกคา และติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาได โดยไมตองดําเนินการระบุ
ตัวตนลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา
2.1.3.3 กรณีที่ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง ตองดําเนินการตรวจทานบัญชีของลูกคา และ
ติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาอยางเขมขน โดยดําเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อใหทราบถึง
ขอเท็จจริงดังกลาว ดังตอไปนี้
2.1.3.3.1 ตรวจสอบเพื่อทราบถึงที่มาของเงินทุนที่ใชในการทําธุรกรรม
2.1.3.3.2 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่ อนไหวในการทําธุรกรรมของ
ลูกคาอยางใกลชิด
2.1.3.3.3 ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูไดรับผลประโยชนในทอด
สุดทายเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกคาอยางสม่ําเสมอ
สวนที่ 3 การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
กระบวนการการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎหมายกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา หมายถึง ขั้นตอนในการทบทวนขอมูล
ตรวจสอบและเคลื่อนไหวทางการเงิน และขอมูลลูกคาอยางตอเนื่อง (Monitoring) โดยสหกรณออมทรัพยครู
เชียงราย จํากัด พิจารณาความสอดคลองระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ
3.1 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้
3.1.1 ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกคาอยางตอเนื่องเพื่อทราบวา
ลูกคามีการทําธุรกรรมในวิธีปกติ แลกะทําธุรกรรมในประเภทที่เคยแจงหรือทําอยูเปนปกติหรือไม
3.1.2 ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรม เพื่อทราบวาลูกคามี
การทําธุรกรรมในมูลคาเงินที่เปนปกติห รือไม (อาจพิจารณาจากขอมูลรายได/ฐานะทางการเงินของลูกคา)
ขอมูลการลงทุน ขอมูลการทําธุรกรรมในครั้งกอนๆ
3.1.3 ตรวจสอบขอมูลของลูกคา เพื่อทราบวาลูกคามีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงและสงผล
กระทบต อ การบริ ห ารความเสี่ ย ง การกํ า หนดความเข ม ข น ในการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง หรื อ
ความสัมพันธหรือไม
3.2 การกําหนดผลลั พธ ของกระบวนการตรวจสอบ เพื่ อทราบขอเท็ จจริงเกี่ย วกับ ลู กคาโดย
คํานึงถึงหลักการ ดังนี้
3.2.1 ลูกคายังคงดําเนินความสัมพันธกับสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ใน
ประเภทความสัมพันธที่เคยแจงไวหรือไม
3.2.2 ลูกคายังคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในรูปแบบที่เคยแจงไว หรือที่เคยทําอยู
เปนปกติหรือไม
3.2.3 ลูกคาคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรมที่สอดคลองกับขอมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่
สถาบันการเงินไดวิเคราะหหรือประเมินไวหรือไม หรือที่ลูกคาเคยแจงไวหรือไม
3.2.4 ลูกคามีขอมูลในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
ไดประเมินไว หรือไม

3.2.5 ลูกคามีขอมูลที่เปลี่ย นแปลงหรือไม โดยเฉพาะขอมูลถิ่น ที่อยู ขอมูลอาชี พ
แหลงที่มาของเงินรายได และขอมูลการติดตอลูกคา
3.2.6 สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธกับ
ลูกคาตอไปหรือไม
3.3 การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง โดยคํานึง
หลักการ ดังนี้
3.3.1 ตรวจสอบเพื่อใหทราบที่มาของเงินที่ลูกคาใชในการทําธุรกรรม หรือดําเนิน
ความสัมพันธกับสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด
3.3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ความเคลื่อนไหว
ทางการเงินของลูกคาอยางใกลชิด
3.3.3 ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับลูกคา และผูรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคาอยาง
เขมแข็งสม่ําเสมอ
3.4 การกํ า หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ธุ ร กรรมการโอนเงิ น
อิเล็กทรอนิกส โดยคํานึงหลักการ ดังนี้
3.4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองตรวจสอบสถาบันการเงินอื่นๆที่ตนรับ
คําสั่งโอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับรองไดวาสถาบันการเงินที่ตนสรางความสัมพันธดวยนั้น มีมาตรฐานในการ
ดําเนิ นกระบวนการจัดใหลูกคาแสดงตน การระบุ ตัวตน การพิสูจนทราบ การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดยในการสงคําสั่งโอนและรับคําสั่งโอน สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองสงหรือรับ พรอม
ขอมูลตอไปนี้
ขอมูลผูสั่งโอน
ชื่อเต็มของลูกคาผูสั่งโอน
หมายเลขบัญชีของลูกคาผูสั่งโอน
ชื่อ/สาขาของธนาคารที่สงคําสั่งโอน
จํานวนเงิน

ขอมูลผูรับโอน
ชื่อเต็มของลูกคาผูรับโอน
หมายเลขบัญชีของลูกคาผูรับโอน
ชื่อ/สาขาของธนาคารที่รับคําสั่งโอน
จํานวนเงิน

สวนที่ 4 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและรายงาน
ขอเท็จจริงที่มีเหตุอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบ เพื่อระบุตัวตนของลูกคา กระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย ง และกระบวนการตรวจทานบั ญ ชี ลู กคาและติ ด ตามความเคลื่ อนไหวในทางบั ญ ชี ของลู กคาต อ
สํานักงาน ปปง. โดยรายงานดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ

4.1 ประเภทรายงาน
4.1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองรายงานธุรกรรมที่เปนการฝากเงิน หรือ
รับชําระเงิน ซึ่งเกี่ยวของกับการฝากเงินระหวางลูกคากับสหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ดวยเงินสดที่มี
มูลคาตั้งแต 2 ลานบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใชแบบ ปปง..1-01 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทําขึ้นในระหวาง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น
4.1.2 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
สหกรณออมทรัพยครูเชียงราย จํากัด ตองรายงานธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน เมื่อ
พิจารณาจายทุนเรือนหุน เงินฝาก ซึ่งมีมูลคาที่อนุมัติจายตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใชแบบ ปปง. 1-02 (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวาง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทําขึ้นในระหวาง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง.ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันถัด
จากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น
4.1.3 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.1.3.1 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมที่มีความ
ซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดีย วกันที่ทําอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป นไปไดในเชิ ง
เศรษฐกิจธุรกรรมที่มีอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปน
การทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
4.1.3.2 ต อ งตรวจทานและตรวจสอบธุ ร กรรมที่ ซั บ ซ อ น มี ข นาดใหญ
ผิ ด ปกติ ขาดความเป น ไปได ท างเศรษฐกิจ หรื อ เป น ธุ ร กรรมที่ มีค วามผิ ด ปกติ อื่น ๆอั น เกิ ด จากการดํ าเนิ น
ความสัมพันธทางธุรกิจ การทําธุรกรรม และการทําธุรกรรมที่ไมไดทําตอหนาของลูกคาอยางตอเนื่องจนกวาจะ
ยุติความสัมพันธกับลูกคา และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานตอสํานักงาน ปปง.
4.1.3.3 รายงานโดยใชแบบ ปปง.1-03 (แบบรายงานทําธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย)
4.1.3.4 รายงานโดยการสงแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน
นับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.2 การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมไปยังสํานั กงาน ปปง. สหกรณ ออมทรัพยครูเชียงราย
จํากัด อาจทําไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
4.2.1 ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง.
4.2.2 สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
4.2.3 สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

สวนที่ 5 ตัวอยางธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
5.1 ลูกคาหนวงเหนี่ยวมิใหการแสดงตนลุลวงไดโดยสะดวก
5.2 การชําระหนี้จํานวนมากโดยผิดสังเกต
5.3 การเพิ่มทุนเรือนหุน หรือเงินฝากจํานวนมาก
5.4 ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ไมเปดเผยตัวตน
5.5 ลู กคาทําธุรกรรมดวยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจายดวยเช็คตามวิธีป ฏิบั ติ
ทั่วไป
5.6 ลู กคาขอชํ าระเงิน ดวยเงิน สดจํานวนมาก หรือชํ าระดวยเงิน โอนจากตางประเทศในสกุล
เงินตราตางประเทศ
5.7 ลูกคาลังเลที่จะใหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนการสมัคร หรือใหขอมูลนอยที่สุดเทาที่จําเปนหรือ
ใหขอมูลที่ตองมีคาใชจายจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล

