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บทนำ 

แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลกูค้า 

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

เหตุผลการดำเนินการ 

 ตามท่ีคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action 

Task Force: FATF) ได้ออกข้อแนะนำมาตรฐานเพื่อการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  

แก่การก่อการร้ายตลอดจนการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  (FATF Recommendations)  

ให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละประเทศ  และประเทศไทยในฐานะที่เป็น

ประเทศสมาช ิกของกลุ ่มเอเช ียแปซิฟ ิก  (Asia-Pacific Group: APG) ได ้ออกกฎกระทรวงการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 

และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่ออนุวัติการตามข้อแนะนำ 10 เรื่อง มาตรการในการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ไปจนถึงข้อแนะนำที่ 23 เรื่อง การกำหนดมาตรการอื่น ๆ สำหรับกลุ่มที่

ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBP) นั้น  

เนื่องจากผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ปัจจุบันมีอยู่หลายกลุ่มทั้งที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตาม

กฎหมายที่แตกต่างกัน ซึ่งตามข้อแนะนำของ FATF ข้อ 34 ได้แนะนำให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ

ดูแลควรจัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อช่วยสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพให้สามารถดำเนินการตามมาตรการ 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได้ประกอบ

กับ มาตรา 40 (3/1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

ได้กำหนดให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง

ปฏิบัติ กำกับ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม 

สำนักงาน ปปง. โดยกองกำกับและตรวจสอบ จึงได้ออกแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ โดยให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติ เรื่อง 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ออกตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้าฉบับเดิมทั้งหมด 
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วัตถุประสงค ์

1) เพื่อให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแต่ละกลุ่มธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ 

2) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมแต่ละกลุ่มนำไปปรับใช้ในการกำหนดและ

ดำเนินการตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติภายในองค์กรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับธุรกิจและ

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดต่อไป  

บททั่วไป 

 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence : CDD) เป็นมาตรการหนึ่ง

ที่มีความสำคัญในการคัดกรองลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายนำเงิน 

หรือทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบผ่านการทำธุรกรรม โดยใช้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังนั้น กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 

จึงได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (AML/CTPF) ที่ต้องผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัตจิากคณะกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูง เพื่อต้องการให้ผู ้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินฯ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องจัดทำให้สอดคล้องและเป็นไปตามความเสี ่ยงภายในองค์กร 

ของตนเอง ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องรู้ถึงความเสี่ยงภายในดังกล่าวจากการ

ประเมินความเสี ่ยงภายในองค์กร พร้อมทั ้งต้องกำหนดมาตรการที ่เหมาะสมในการบริหารและบรรเทา 

ความเสี ่ยงขององค์กร รวมทั้งต้องกำหนดให้มีมาตรการ แนวทาง หรือวิธีปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อรองรับ 

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย  

 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป้าหมายในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายใน

องค์กรในทางปฏิบัติ สหกรณ์ต้องมีกระบวนการในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและประเมินและ

บริหารความเสี่ยงลูกค้าของตนทุกรายตั้งแต่การรับลูกค้า โดยมีข้อควรคำนึงในเรื่อง การห้ามสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง 1 และการห้ามให้ลูกค้าทราบถึง

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

 
1 ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 
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การฟอกเงินกำหนด2 โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลในเรื่อง Tipping-off3 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณารับเป็น

ลูกค้าแล้วก็ต้องตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำขึ ้นเพื ่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่สงสัยว่า 

เป็นธุรกรรมที่เกี ่ยวข้องหรืออาจเกี ่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน  หรือการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และหากพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

ให้รายงานมายังสำนักงานตามแบบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ระหว่างที่ยังคงความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจหรือธุรกรรมอยู่นั ้นต้องมีการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน  

การระบุตัวตน เพื่อนำมาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงให้ เป็นปัจจุบัน และต้อง

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า (ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ทำธุรกรรม

เป็นครั้งคราว) และเมื่อยุติความสัมพันธ์แล้วก็ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าไว้เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้ 

กระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติที่สำคัญจะได้กล่าวโดยละเอียดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ต่อไป 

  

  

 
2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 21/1 ห้ามมิให้ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และ

มาตรา 16 หรือบุคคลใดเปิดเผยข้อมูลหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกทราบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การรายงานธุรกรรมหรือการส่งข้อมูลอื่นใดไปยงัสำนักงาน เว้นแต่เป็นการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาลหรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาของผู้มีหน้าที่รงานตามมาตรา 13 
และมาตรา 16 ที่ตั้งอยู่ในหรือต่างประเทศเพื่อดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

3 Recommendation 10.20 CDD and Tipping – off : In cases where financial institutions form a suspicion 
of money laundering or terrorist financing, and they reasonably believe that performing the CDD process 
will tip-off the customer, they should be permitted not to pursue the CDD process, and instead should be 
required to file an STR 
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อภิธานศัพท์ 

นิยามศัพท์ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 มีดังต่อไปนี้ 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  ซึ่งสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบันการเงิน

หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน  ทางธุรกิจ  

ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อย่างต่อเนื่องหรือในช่วง

ระยะเวลาที่ตกลงกัน  

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การทำธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบันการเงินหรือ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า 

หรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะ

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

“ลูกค้าที ่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ”  หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคล 

ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งสำหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิก  

ของสหกรณ ์หรือนิติบุคคลอื่น เช่น สหกรณ์อ่ืน เป็นต้น  

 “ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมายที่มีการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ 

ได้แก่ ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือผู้ที่มาทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะ

หรือมอบอำนาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่ง  

ซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จำหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ  

เพ่ือประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ มีอำนาจ

ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือบุคคล 

ที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่ง 

ดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง ของรัฐ ศาล 

องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

ผู้มีบทบาทสำคัญในพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหรือเคยดำรงตำแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่าง
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ประเทศ และผู ้ที ่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่าว ทั ้งนี ้ ตามที่  เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ปปง. 

“สมาชิกในครอบครัว” หมายความว่า  

(1) บิดา มารดา บุตร ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง  

(2) พ่ีน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพ่ีน้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคลที่มีสถานภาพ 

ทางการเมือง  

(3) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันท์สามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสของบุคคล ที่มีสถานภาพ 

ทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2)  

“ผู้ใกล้ชิด” หมายความว่า  

(1) บุคคลซึ ่งเป็นผู ้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดของบุคคลที ่มีสถานภาพ  

ทางการเมือง  

(2) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ   

ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง  

“ผู้บริหารระดับสูง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอำนาจและความรับผิดชอบในการวางแผน การกำกับ 

หรือการควบคุมกิจกรรม รวมถึงการจัดการและการบริหารงานของสถาบันการเงิน  หรือผู ้ประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา 16  

 “ความเสี ่ยง” หมายความว่า ความเสี ่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทำข้อมูล อย่างมีเหตุผล 

มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือทราบข้อมูลต่าง ๆ ได ้

“Money Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass 

Destruction Financing หรือ ML/TPF” หมายความว่า การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
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หัวข้อที่ 1 

การกำหนดนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

 

สหกรณ์เป็นผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสถาบันการเงินตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงมีหน้าที่ในการกำหนดและดำเนินการตามนโยบาย

และระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายใน

องค์กรของสหกรณ์ โดยควรจัดทำเป็นภาษาไทย และมีเนื้อหาประกอบด้วย4 (1) นโยบายหลักภายในองค์กร

ด้านการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง ML/TPF ซึ่งเป็นนโยบายภาพรวมทั้งหมดขององค์กร (2) 

นโยบายและระเบียบวิธีการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี ่ยงภายในองค์กร (3) ระเบียบวิธีการ 

ในรายละเอียดของเรื่องต่าง ๆ โดยจัดทำในรูปแบบของแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ทั้งนี้ นโยบาย

และระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือผู้บริหารที่มีอำนาจระดับสูง

ของสหกรณ ์และมีความสำคัญในระดับสูงสุด โดยกำหนดเป็นเป้าหมายทีต่้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด5 

1.1 การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสหกรณ์ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 การกำหนดนโยบายหลักของสหกรณ์ ต้องพิจารณาสาระสำคัญในประกาศสำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร 

และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประกอบกับ

แนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้ โดยนโยบายดังกล่าว ต้องมีสาระสำคัญ อย่างน้อยต่อไปนี้ 

 

 
4 ประกาศสำนักงาน ปปง. เรื่องแนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และ

บรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 

5 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 8  
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 (1) สหกรณ์ จะต้องกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์

อักษรสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน  

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสหกรณ์ โดยให้เจ้าหน้าที่

ภายในองค์กรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยต้องนำปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่ประเทศ ผลิตภัณฑ์

บริการหรือช่องทางบริการมาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง 

 (2) สหกรณ์ ต้องให้การสนับสนุนและพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวอย่างครบถ้วน 

 (3) สหกรณ ์จะต้องกำหนด แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติในการรับลูกค้า โดยกำหนด

กระบวนการเพ่ืออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ หรือปฏิเสธการทำธุรกรรมกับลูกค้านับแต่เมื่อได้รับความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่ม

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่ สหกรณ์ 

ให้บริการทุกประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการรับลูกค้า  

โดยให้บุคลากรดำเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอนการขอ

หรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอน

การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล  

ของลูกค้าและผู ้ได้รับผลประโยชน์ที ่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื ่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม  

 (4) สหกรณ์ จะต้องกำหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติ ที่กำหนดมาตรการและ 

วางหลักเกณฑ์เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของลูกค้า ทั้งนี้ ต้องกำหนดหลักการบริหารความเสี่ยงสำหรับ

ลูกค้าทั้งหมด โดยต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และต้องดำเนินการบริหาร

ความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์  

ทางธุรกิจกับลูกค้า 

     การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพ่ือระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

ขั้นตอนการกำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำ

ธุรกรรมซึ ่งสอดคล้องกับระดับความเสี ่ยงของลูกค้า ขั ้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
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ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี ่ยงของลูกค้า ขั ้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี ่ยง จนถึงขั ้นตอน 

การยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย และต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนการระบุตัวตน 

และพิสูจน์ทราบตัวตน การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนดเพ่ือให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง  

 (5) สหกรณ์ จะต้องกำหนดนโยบายและระเบียบวิธ ีการในการประเมินความเสี ่ยงสำหรับ

ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ โดยจะต้องดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี ่ยง 

ในการประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนด 

และในกรณีที่สหกรณ์จะมีการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการให้บริการใหม่ หรือกำหนดรูปแบบใหม่  

ในการดำเนินธุรกิจหรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือกรณีที่จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่หรือ

เทคโนโลยีที่กำลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่  สหกรณ์จะต้องกำหนด

มาตรการในการระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ 

หรือการกำหนดรูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการหรือการใช้

เทคโนโลยีใหม่ในการออกผลิตภัณฑ์และบริการ และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการบริหารและ

บรรเทาความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง โดยให้คำนึงถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณ

ธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยีด้วย  

 (6) สหกรณ์ จะต้องกำหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี ่ยวกับการรายงาน  

การทำธุรกรรม ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

 (7) สหกรณ์ จะต้องกำหนดให้มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและ

บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและลูกค้า 

ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์ 

ต้องมีข้อมูลให้ตรวจสอบได้และสามารถจัดส่งข้อมูลตามที่สำนักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกำหนดเวลา รวมถึง

จัดทำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าว 

 (8) สหกรณ์ ต้องกำหนดให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กร 

และขนาดธุรกิจ  

  (9) สหกรณ์ จะต้องกำหนดมาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์ 

กับสาขา รวมถึงจัดทำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการดำเนินการดังกล่าวและ

วิธีการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูล 
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 (10) สหกรณ์ จะต้องกำหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื ่อปร ับปร ุงนโยบายหลัก  

และแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือ

ช่องทางบริการใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อยู่เสมอ  

 นโยบายดังกล่าวข้างต้น จะระบุรายละเอียดมากน้อยเพียงใดมิใช่สาระสำคัญในขั ้นตอนนี้  

เพราะการระบุรายละเอียดขั้นตอน มักจะปรากฏอยู่ในแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ 

1.2 ระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร  

 สหกรณ์ จะต้องดำเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร 

เพื่อให้เข้าใจและรู้จุดที่เป็นความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของตน และต้องกำหนดมาตรการในการบริหาร

และบรรเทาความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดทำเอกสารการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในสหกรณ ์

 (2) ดำเนินการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ดังต่อไปนี้ ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ หรือช่องทางในการให้บริการ (สำหรับวิธีการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรและตัวอย่างสามารถ

ศึกษาได้ในหัวข้อที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) 

 (3) กำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เหมาะสมกับผลการประเมิน 

ความเสี่ยงดังกล่าว 

 (4) ปรับปรุงข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร

ของสหกรณ์ ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อให้ผลการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงมีความ

ถูกต้องและครบถ้วน  
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  (5) ให้สหกรณ์ นำผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

ระดับชาติที่สำนักงาน ปปง. กำหนดขึ้นมาใช้พิจารณาประกอบการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย 

ล้างสูงภายในองค์กรของสหกรณ์ ด้วย 

1.3 แนวปฏิบัติ วิธ ีปฏิบัติ หรือคู ่มือปฏิบัติ เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 สหกรณ์จะต้องจัดทำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยการกำหนดให้มีความสอดคล้องกับผลการประเมินและบริหารความเสี่ยง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ภายในองค์กรของสหกรณ ์ด้วย 

 สหกรณ ์ต้องกำหนดแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้ 

    1.3.1 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการรับลูกค้า 

  การรับลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามนโยบายหลัก เรื่อง การป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สาระสำคัญในแนวปฏิบัติ  วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการรับ

ลูกค้า ต้องกำหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม หรือปฏิเสธ 

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้า  

แสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การฟอกเงิน โดยสหกรณ์ ต้องกำหนดวิธีการให้บุคลากรดำเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูล

การแสดงตนของลูกค้า ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการหาผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ของ

ลูกค้ากับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบตัวตน 

ของลูกค้า ขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม นับแต่เมื่อได้รับ 

ความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจสำหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ  

ทำธุรกรรมทีส่หกรณ ์ให้บริการทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำหนด เช่น 

  1) วิธีปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยระบุประเภทข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานที่ลูกค้า 

ต้องแสดงหรือให้แก่สหกรณ์ ประเภทแบบสอบถามข้อมูลที่ต้องกรอก วิธีการกรอก และแนะนำวิธีการปฏิบัติ 

ต่อลูกค้าในกรณีต่าง ๆ เช่น  
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  - ลูกค้าท่ีเคยสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณม์าก่อน   

  - ลูกค้าท่ีเป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ  

  - ลูกค้าท่ีให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  

  สหกรณ์ ต้องกำหนดหลักการที่ไม่ขัดต่อประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตน

ของลูกค้าสถาบันการเง ินและผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ฉบับที ่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดังนั้น จึงควรพิจารณาประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดประกอบกับแนวปฏิบัติฯ 

ฉบับนี้ 

  2) วิธีปฏิบัติในการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า โดยระบุถึง วิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลประเมินผลเบื้องต้นเพื่อพิจารณาการขอข้อมูลเพิ่ม วิธีการตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามที่

กฎหมายกำหนด และวิธีปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ เช่น 

   - กรณีท่ีประเมินได้ว่า ต้องขอข้อมูลลูกค้าเพ่ิมเติม เนื่องจากพบปัจจัยความเสี่ยงบางประการ 

   - กรณีท่ีพบว่า ลูกค้าไม่ยินยอมให้ข้อมูล  

   - กรณีท่ีพบว่า ลูกค้าให้ข้อมูลเท็จ 

   - กรณีท่ีพบว่า ลูกค้ามีข้อมูลที่เก่ียวข้องหรือตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกำหนด 

  - วิธีการปฏิเสธลูกค้า 

   - วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุมัติรับลูกค้า 

   3) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการหาผู้ไดร้ับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 

   4) วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าและผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับฐานข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

อาจระบุวิธีการตรวจสอบข้อมูลและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า จากข้อมูลหรือหลักฐานต่าง ๆ วิธีและข้ันตอน

ในการดำเนินการ รวมถึงวิธีการปฏิบัติต่อลูกค้าในกรณีต่าง ๆ 

   5) วิธีปฏิบัติในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม  

ควรกำหนดขั้นตอนและวิธีการในการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม  

ในกรณีต่าง ๆ กับลูกค้าให้ชัดเจน อย่างน้อยควรกำหนดขั้นตอนดังต่อไปนี้  

   - วิธีและข้ันตอนในการ อนุมัติรับลูกค้าหรือการทำธุรกรรม ในแต่ละระดับความเสี่ยง 

  - วิธีการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม กับลูกค้าที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูงหรือลูกค้าท่ีไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ เป็นต้น 
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 1.3.2 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงสำหรับลูกค้า 

   สหกรณ์ต้องกำหนดหลักการบริหารความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับลูกค้าทั้งหมด โดยต้อง

พิจารณาปัจจัยในการกำหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยง

ตลอดระยะเวลาที่ยังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

ลูกค้า 

การบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน 

ของลูกค้า ขั้นตอนการกำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกค้าแต่ละราย ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบ

ตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า 

ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย 

สาระสำคัญในการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ควรประกอบด้วย 

  - หลักเกณฑ์และการกำหนดปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับลูกค้า 

- แนวทางในใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงลูกค้า  

- วิธีการสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงความเสี่ยง 

- กระบวนการหลังได้รับอนุมัติผลการประเมินและการเก็บบันทึกข้อมูล 

 1.3.3 แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและบริหารความเสี่ยง

สำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ที่สหกรณ ์ให้บริการแก่ลูกค้า และมาตรการในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มี

อานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่  

ที่เก่ียวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ 

สหกรณ์จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับ

ผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด ที่สหกรณ ์ให้บริการแก่ลูกค้า โดยจะต้องกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติซึ่งระบุปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงให้ครบถ้วนตามกฎหมาย โดยต้อง

แสดงถึงวิธีการ รายละเอียด และผลการประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางบริการทั้งหมด 

รวมถึงต้องกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ตัวอย่างวิธีการในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ 

มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อที่ 2 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) 
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นอกจากนี้ในกรณีที่สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ 

ในการดำเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการนำเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยี 

ที่กำลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ สหกรณ์จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์  

เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่  

การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้

เทคโนโลยีใหม่ที่เก่ียวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือ  

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม ่ทีส่หกรณ ์ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ 

เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  

ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะหรือข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ สหกรณ์ใช้เพื่อเชื่อมโยง ติดต่อ 

เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  

ซึ่งจัดทำหรือพัฒนาขึ้นใหม่ และจะเริ่มให้บริการในอนาคต  

โดยผลของการประเมินความเสี ่ยงนั ้น สหกรณ์ต้องทราบว่าการใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศหรืออุปกรณ์จะมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงมากน้อยเพียงใด และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ  

อุปกรณ์นั้น จะมีความเสี่ยงต่อการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้อง หรือไม่  

        การระบุและประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้คำนึงถึงลักษณะการดำเนินธุรกิจ ปริมาณ

ธุรกรรม และความซับซ้อนของเทคโนโลยี โดยต้องกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการหรือการทำธุรกรรม เช่น 

จำกัดจำนวนครั้งของการทำธุรกรรม จำกัดประเภทของการทำธุรกรรม หรือจำกัดจำนวนเงินของการทำ

ธุรกรรมที่สามารถทำได้ และควรกำหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการรับลูกค้าหรือรับทำธุรกรรม หรือวิธีการ

บริหารความเสี่ยงของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้า 

 3) สหกรณ ์ต้องกำหนดแผนในการตรวจทาน ทบทวน และพัฒนามาตรการบรรเทาความเสี่ยง

สำหรับการใช้ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศหรืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ  
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 4) ในกรณีที ่พบว่าการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออุปกรณ์  มีความเสี ่ยงต่อ 

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการฝ่าฝืนหรือไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ

และประกาศที่เกี่ยวข้อง และไม่สามารถบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมได้ตามหลักการข้างต้นได้ สหกรณ์ต้องไม่

ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ 

หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ หรือยุติการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่  การให้ 

บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่

เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการทันที 

 1.3.4 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรม  

  ให้กำหนดรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นไป

ตามกฎหมายรวมทั้งแนวทางปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมในเรื่องของแบบ ระยะเวลา 

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยอาจกำหนดขั้นตอน วิธีการ พร้อมทั้งตัวอย่างในการกรอกแบบ

รายงานการทำธุรกรรมทุกแบบตามท่ีกฎหมายกำหนด 

 1.3.5 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บรายละเอียดของ

ข้อมูลและเอกสาร 

สหกรณ์ต้องดำเนินการจัดเก็บรายละเอียดของลูกค้า เกี่ยวกับการแสดงตนการทำธุรกรรม 

และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า รวมถึงรายงานการทำธุรกรรม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 22 

และมาตรา 22/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษา

รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 ดังนี้ 

1) รายละเอียดเกี ่ยวกับการแสดงตนต้องเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่  

มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่วันที่ได้มีการทำธุรกรรมสำหรับกรณีลูกค้าที่ทำธุรกรรม 

เป็นครั้งคราว 

2) รายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริงต้องเก็บรักษาเอกสารเป็นเวลา 

5 ปี นับแต่ได้มีการทำธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น 

3) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ต้องเก็บรักษา

เอกสารเป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือนับแต่วันที่ได้มีการทำ

ธุรกรรมสำหรับกรณีลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว  อย่างน้อยดังต่อไปนี้  
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  3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

รวมถึงแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 

  3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

  3.3) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้น

ก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์  

และบริการ   

3.4) การทำธุรกรรมของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรม

เป็นครั้งคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าผู้ที ่ทำธุรกรรม 

เป็นครั้งคราว ได้ทำขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือ  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

  3.5) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำ

ธุรกรรมเป็นครั้งคราว ที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตนและข้อมูลที่นำมาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย

ล้างสูงให้เป็นปัจจุบัน  

  3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

  3.7) การดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ได้แก่  

 (ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที ่สร้างความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจและลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และผู้ได้รับผลประโยชน์  

ที่แท้จริง  

 (ข) การตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าที ่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้า 

ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า  

กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

 (ค) ว ัตถ ุประสงค์ในการสร ้างความสัมพันธ ์ทางธ ุรก ิจหร ือการทำธ ุรกรรม 

เป็นครั้งคราวกับลูกค้า  



16 
 

 

 (ง) ผลการตรวจสอบความเคลื ่อนไหวทางการเงิน  หรือผลการตรวจสอบ 

ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า และผลการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมของลูกค้า 

ที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

  3.8) การตรวจสอบการมอบอำนาจสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุ รกรรม 

ในนามของลูกค้า 

  3.9)  ผลการดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าปัจจุบัน  

  3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

  3.11)  การดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว  

  3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอื่นตามที่ 

เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด 

เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอ่ืน 

 สำหรับวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง  

และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สหกรณ์ สามารถจัดเก็บไว้เป็นเอกสารหรือข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ โดยเก็บรักษาไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามวิธีการที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ รักษาให้อยู่ในสภาพ  

ที่พร้อมใช้ในการตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดูหรือส่งมอบ

รายละเอียดดังกล่าวได้ตามท่ีสำนักงาน ปปง. กำหนด  

 1.3.6 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

กับความเสี่ยงภายในองค์กร และขนาดธุรกิจของสหกรณ ์

 สหกรณ์ต้องกำหนดและดำเนินนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

ให้เหมาะสมกับความเสี ่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 49 และประกาศสำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยมีรายละเอียดของนโยบายและระเบียบวิธีการ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในดังต่อไปนี้ 

 1) กำหนดโครงสร้างในการกำกับดูแลโดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู ้ร ับผิดชอบ 

ที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
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ทั้งนี้ สหกรณ์ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายดังกล่าว 

 2) สหกรณ์ต้องกำหนดกระบวนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน  

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีขั้นตอนและวิธีการมีมาตรฐาน

ระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่จะว่าจ้ างให้เป็น

พนักงานนั้นไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด หรืออาจตรวจสอบประวัติอาชญากรรมว่าบุคคลที่จะว่าจ้างให้เป็น

พนักงานนั้นไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาถึงที ่สุดว่ากระทำความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย

หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

 3) สหกรณ์ต้องจัดให้พนักงานของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงเข้ารับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงตั้งแต่ก่อนเริ่ มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 

ที่ปฏิบัติงานนั้น โดยกำหนดให้มีการอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจดังกล่าวและการกำหนดระยะเวลาไว้

อย่างชัดเจน เช่น ทุก ๆ 1 ปี หรือกรณีที่กฎหมายมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ์ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในการอบรมนั้นสหกรณ์ ควรจัดให้มีการ

จัดเก็บหลักฐานการฝึกอบรม เช่น ทะเบียนรายชื่อพนักงานผู้เข้ารับการอบรม กำหนดการอบรม หรือแผนการ

อบรมประจำปีของสหกรณ์ (พนักงานในความหมายของข้อนี้หมายถึงพนักงานที่ได้รับการบรรจุโดยผ่าน

ขั้นตอนของการทดลองงานเรียบร้อยแล้ว) 

 4) สหกรณ์ต้องกำหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยมีส่วนงานหรือ

พนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานและการปฏิบั ติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยส่วนงานหรือพนักงาน

ผู้รับผิดชอบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในนั้นอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้  แต่ต้องขึ้นตรง 
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ต่อผู้บริหารระดับสูงของสหกรณ ์และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มี

หน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจทราบด้วย ทั้งนี้ การตรวจสอบภายในดังกล่าว ควรกำหนด

รอบและหัวข้อในการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภายในองค์กรและบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เช่น หัวข้อเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติต่าง ๆ ต้องสอดคล้อง

กับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางการที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน หัวข้อการจัดให้ลูกค้าและลูกค้าที่ทำธุรกรรม

เป็นครั้งคราวแสดงตน โดยแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถ้วนตามที่กำหนดในนโยบาย

หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ์ ทั้งนี้ อาจกำหนดวิธีการสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรด้วย และจะต้อง

จัดทำรายงานและจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในเพ่ือเสนอต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการ

พิจารณาตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจทราบด้วย (การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี้ หมายรวมถึง การตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของสำนักงานใหญ่ และสาขา) 

 การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในข้างต้นนั้น สหกรณ์ 

ต้องมีกระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับ 

ความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 

 1.3.7 แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติ มาตรการในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้

ข้อมูลระหว่างสหกรณ ์กับสาขา 

 เพื ่อให้บรรลุว ัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้าและ 

การบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ต้องกำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูล

ระหว่างสหกรณ์ กับสาขาโดยต้องกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว 

ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศกำหนดเกี่ยวกับการใช้ การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูล

ของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น โดยข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสหกรณ ์กับสาขา6 ได้แก่  

 1) ข้อมูลบัญชี เช่น ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี 

ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีชื่อบัญชีกับเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน) และข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง เป็นต้น 

 2) ข้อมูลการทำธุรกรรมของลูกค้า ในส่วนที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 

เช่น ลักษณะการทำธุรกรรม บันทึกการทำธุรกรรม ประวัติเครดิต ข้อมูลความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่อยู่ สถานที่ 

ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ข้อมูลการพยายามทำธุรกรรมหรือการทำธุรกรรมที่ล้มเหลว ข้อมูลเกี่ยวกับการยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนื่องจากเหตุอันควรสงสัย ฯลฯ  

 
6 ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ FATF Guidance - Private Sector Information Sharing : https://www.fatf-gafi.org/ 

publications/fatfgeneral/documents/guidance-information-sharing.html 
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 3) ข้อมูลหรือผลการวิเคราะห์การทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้อง

หรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง7 ทั้งนี้ สหกรณ์สามารถร่วมใช้ข้อมูลผลวิเคราะห์ธุรกรรม 

ที่ผิดปกติที่เป็นข้อมูลสหกรณ์ โดยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงแบบรายงานการทำธุรกรรม  

 4) ข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

โดยอาจกำหนดให้มีการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า เช่น ข้อมูลการระบุตัวตน

ของลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ ลักษณะของการประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ที่อยู่ หลักฐานที่ยืนยันได้ว่าลูกค้า

มีตัวตนและที่อยู่จริง หลักฐานที่ใช้ในการแสดงตนและระบุตัวตน สินทรัพย์ทางการเงิน บันทึกภาษี การถือครอง

อสังหาริมทรัพย์ ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินทุนและความมั่งคั่ง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ/วิชาชีพ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

จากเอกสารที่รวบรวมจากการทบทวนข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลการถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน  

เป็นต้นโดยต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง   

บทสรุป สหกรณ์ต้องกำหนดให้นโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

ได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และอาจดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือ

หลักเกณฑ์สากลที ่ออกมาใหม่ โดยเฉพาะเมื ่อมีนโยบายในการออกผลิตภัณฑ์ บริการ หรือใช้ช่องทาง 

การทำธุรกรรมใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีหรือความเสี่ยงอ่ืนใดที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

สหกรณ์ ควรกำหนดรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการตรวจสอบว่า นโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ 

หรือคู่มือปฏิบัติที่เกี ่ยวข้องว่ายังได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการปฏิบัติ 

หรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจพบได้จากผลการตรวจสอบภายใน และควรกำหนดให้ผู้บริหารหรือคณะผู้บริหารระดับสูง

มีส่วนสำคัญในกระบวนการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนานโยบายหลัก และแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือ

ปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนการกำหนดกระบวนการแก้ไข พัฒนา เปลี่ยนแปลง (ในกรณีที่ต้องดำเนินการ 

เมื่อพบปัญหา) และกระบวนการได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงหรือคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ สหกรณ์  

อาจพิจารณากำหนด นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรอื่น ๆ เพื่อรองรับ 

การปฏิบัติตามนโยบายหลัก เพื ่อให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ โครงสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และลูกค้า  

แต่ต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

หมายเหตุ : การกำหนดนโยบายข้างต้นให้รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย   

 
7 ระเบียบวิธีเพื่อการประเมินการปฏิบัติตามข้อแนะนำของ FATF และการประเมินประสิทธิผลของระบบ AML/CFT 

(ข้อแนะนำที่ 18.2 (b)) 
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หัวข้อที่ 2 

 การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

 

     2.1 การบริหารความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กร  

การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง การบริหารและการบรรเทา

ความเสี่ยง ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรนั้น คือการประเมินและบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 

ขององค์กร โดยสหกรณต์้องกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร ดังต่อไปนี้  

 1) นำความเสี ่ยงเกี ่ยวกับลูกค้า พื้นที ่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือช่องทางในการ

ให้บริการ ที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้ปัจจัยตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง8 มาประกอบการพิจารณาประเมิน

ความเสี่ยงภายในองค์กร 

 2) นำผลการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงกรณีที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีการให้บริการใหม่  

หรือกำหนดรูปแบบใหม่ในการดำเนินธุรกิจหรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือกรณีที่จะมีการ 

นำเทคโนโลยีใหม่หรือเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่  

ที่ได้ประเมินความเสี่ยงโดยใช้ปัจจัยตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง

ในการกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน  

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ ้นก่อน  

การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และ

บริการ มาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร9  และ 

 3) นำรายงานผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สำนักงาน ปปง. จัดทำขึ้น  มาประกอบ 

การพิจารณาประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรด้วย  

 

 8 ตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563  
 9 ตามข้อ 5 แห่งประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดมาตรการในการ  
บริหารและบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอา วุธ 
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม ่การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกบั
การออกผลิตภัณฑ์และบริการ 
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โดยการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรมีแนวทางในการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

 2.1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าในบริบทของความเสี่ยงภายในองค์กร  

  การพิจารณาความเสี่ยงภาพรวมภายในองค์กรให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง

ของลูกค้าทั้งหมดภายในองค์กรที่ได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงไว้ตามปัจจัยความเสี่ยงที่กำหนดในประกาศ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยการ

พิจารณาปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงภายในองค์กร  

 ทั้งนี้ การดำเนินการประเมินความเสี่ยงลูกค้าในภาพรวมองค์กร ต้องพิจารณาจากสัดส่วน

จำนวนลูกค้าในแต่ละความเสี่ยงที่ได้ทำการจัดลำดับไว้ในการประเมินความเสี่ยงลูกค้าทุกรายในขั้นตอน 

การรับลูกค้า โดยหากปริมาณสัดส่วนของลูกค้าเสี่ยงสูงมีจำนวนมาก จะทำให้ความเสี่ยงขององค์กรในด้าน

ลูกค้าสูงขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดเกณฑ์การพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสมควรพิจารณาถึงความเสี่ยงที่องค์กร

สามารถรับได้ ซึ่งส่วนใหญ่หากองค์กรมีความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามกฎหมายสูง (Level of Control) จะมี

มาตรการรองรับลูกค้าความเสี่ยงสูงได้มากกว่า  

ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรที่เกี่ยวกับลูกค้า10 

1) ลูกค้ามีระดับความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ML/TPF) อยู่ในระดับความเสี่ยงต่ำ มีจำนวนมากกว่า 

ร้อยละ 80 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด และมีจำนวนลูกค้าเสี่ยงสูงไม่เกินร้อยละ 5 อาจพิจารณาว่าปัจจัยความเสี่ยง

ภายในองค์กรเกี่ยวกับลูกค้า มีความเสี่ยงต่ำ  

ตัวอย่างกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ในด้านลูกค้าความเสี่ยงต่ำ 

ประเภท 
ระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF 

สรุปผล 
ความเสี่ยง 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

สูง ปานกลาง ต่ำ 

1. ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ 100 5 10 85 ต่ำ 

2. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 50 - - 50 ต่ำ 

รวมทั้งสิ้น 
150 

(100%) 
5 

(3.33%) 
10 

(6.66%) 
135 
(90%) 

ต่ำ 

 

 
10 จำนวนตัวเลขที่ระบุในตัวอย่างเป็นเพียงการยกตัวเลขข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้มีหน้าที่รายงานควรกำหนด

แนวทางในการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรของตนเอง 
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2)  ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF อยู่ในระดับความเสี่ยงสูง มีจำนวนมากกว่าร้อยละ 10 

ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด อาจพิจารณาว่าปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กรเกี่ยวกับลูกค้า มีความเสี่ยงสูง  

โดยอาจไม่ต้องพิจารณาลูกค้าความเสี่ยงอื่น 

ตัวอย่างกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF ในด้านลูกค้าความเสี่ยงสูง 

ประเภท 
ระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF 

สรุปผล 
ความเสี่ยง 

จำนวนทั้งหมด 
(คน) 

สูง ปานกลาง ต่ำ 

1. ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ 100 30 5 65 สูง 

2. ลูกค้าที่ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 50 15 5 30 สูง 

รวมทั้งสิ้น 150 
(100%) 

45 
(30%) 

10 
(6.67%) 

95 
(63.33%) 

สูง 

   

 2.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศในบริบทของความเสี่ยงภายในองค์กร  

 ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง สาขา พื้นที่ให้บริการ หรือแหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร  

ซึ่งอยู่ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศในข้อใดข้อหนึ่งที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูง  โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยง 

ทีอ่าจส่งผลให้องค์กรมีความเสี่ยงสูงขึ้น มีดังนี ้ 

 1) พื้นที่หรือประเทศตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 

แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือกำหนด

จากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการ  

ทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มี

มาตรการ หรือไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้ มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ 

 2) พื้นที่หรือประเทศตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 

พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในระดับ

เข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ได้แก่ พื้นที่ที่สำนักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

             นอกจากพื้นที ่หรือประเทศตามที่กำหนดข้างต้นแล้ว สหกรณ์อาจกำหนดให้พื ้นที ่หรือ

ประเทศอ่ืน ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นลักษณะที่ทำให้เกิดความเสี่ยงสำหรับปัจจัยพื้นที่หรือประเทศอีกด้วยก็ได้ 
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            (ก) พ้ืนที่หรือประเทศท่ีถูกกีดกัน หรือใช้มาตรการบังคับ หรือห้ามค้าขายระหว่างประเทศ 

โดยองค์การระหว่างประเทศ  

            (ข) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่าง

ประเทศหรือแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรง 

ในระดับสูงมาก  

            (ค) พื้นที่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กร

ระหว่างประเทศหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แหล่งก่อการร้าย

หรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่  

ตัวอย่างการกำหนดค่าความเสี่ยงเชิงพื้นที ่ 

พ้ืนที่ ค่าความเสี่ยง 
- พื้นที่ในประเทศท่ีไม่ใช่พื้นที่เสี่ยงสูงที่สำนักงานประกาศ และไม่ใช่พื้นที่ท่ีมีสถิติการเกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ
ความผิดมูลฐานค่อนข้างสูง เช่น ไม่ใช่พื้นทีช่ายแดน หรือพื้นที่เมืองเศรษฐกิจต่าง ๆ  

1 

- ประเทศท่ีมีมาตรการด้าน AML/CFT ที่เข้มแข็ง  2 
- พื้นที่ในประเทศท่ีมีสถิติการเกิดอาชญากรรมทีเ่กี่ยวกับความผิดมลูฐานค่อนข้างสูง เช่น ตามจังหวัดชายแดนที่
มีจุดผ่อนปรน เป็นต้น 
- พื้นที่หรือประเทศท่ีถูกกีดกัน หรอืใช้มาตรการบังคับ หรือหา้มค้าขายระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่าง
ประเทศ 
- พื้นที่หรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า มีอัตราการทุจริตคอร์รัปชันหรือการประกอบอาชญากรรมร้ายแรงในระดับสูงมาก 
- พื้นที่หรือประเทศท่ีได้รับการประเมินจากองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศหรือ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือว่า เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
แหล่งก่อการร้ายหรือมีองค์กรผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่ (นอกเหนือจากท่ีสำนักงานประกาศกำหนด) 

3 

- พื้นที่หรือประเทศท่ีอาจมีความเสี่ยงสูงตามที่สำนักงาน ปปง. กำหนด 4 
*หมายเหตุ : ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตามตารางนี้ สามารถนำไปใช้กับการประเมินความเสี่ยง ของลูกค้า  

ในปัจจัยเชิงพื้นที่ได้ 

        2.1.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 การประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ใช้ทั้งในบริบทการจัดทำนโยบาย

และระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กร และบริบทของการจัดทำนโยบายและระเบียบ

วิธีการในการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน

ความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ มีหลักการพิจารณา ดังนี้ 
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 1) การประเมินความเสี่ยงต้องพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้ 

   (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยง 

จะเพ่ิมข้ึนตามจำนวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้ 

   (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอ่ืนได้ ซึ่งความเสี่ยง 

จะเพ่ิมข้ึนตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ 

    (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือนำไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยง  

จะเพ่ิมข้ึนหากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้ 

              2) ความเสี่ยงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อาจมีความเสี่ยงสูง 

                      (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าสูง 

                    (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการรับโอนมูลค่าเงินที่ไม่จำเป็นต้องระบุ  

ผู้โอนหรือผู้รับโอน 

                      (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยชื่อ 

                     (ง) ธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Private banking)  

   หมายเหตุ : ปัจจัยของผลิตภัณฑ์ตามข้อ (ง) นั้น สำหรับสหกรณ์ยังไม่มีลักษณะผลิตภัณฑ์

หรือบริการดังกล่าว 

              3) สหกรณ์ อาจพิจารณากำหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ดังต่อไปนี้ เป็นผลิตภัณฑ์หรือ

บริการที่มคีวามเสี่ยงต่ำ 

           (1) การประกันวินาศภัย 

           (2) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชำระเบี้ยประกันไม่เกินห้าหมื่นบาทในแต่ละปี หรือ

กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชำระเบี้ยประกันครั้งเดียวในจำนวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

           (3) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิ์

ได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

เท่านั้น และไม่มีการสะสมเงินหรือปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น 

           (4) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยา  

ความเสียหาย 

           (5) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน และมีการจำกัดวงเงิน

สำหรับลูกค้าแต่ละราย 

           (6) ระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน 
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          (7) การให้บริการรับชำระเงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน 

           (8) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

           (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืน 

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่ำ 

          (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ 

หรือเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ามประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที ่เป็นการชำระหนี้  

หรือค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่ำ 

          (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจำนวนมาก และไม่สามารถ

โอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่ำ 

              ทั้งนี้ มูลค่าในการทำธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 

50,000 บาทต่อเดือน กล่าวคือ ผลิตภัณฑ์นั้นต้องมีกำหนดให้รองรับการทำธุรกรรมไม่เกินมูลค่า 50,000 บาท

ต่อเดือน โดยการพิจารณามูลค่าของการทำธุรกรรมให้นับรวมทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ไม่ว่าจะเป็นการรับ

หรือให้เงินสด รวมถึงการรับโอนหรือโอนเงินหรือทรัพย์สิน การชำระหนี้หรือค่าสินค้าหรือบริการในต่างประเทศ 

จะต้องนับรวมมูลค่าของทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน 1 เดือน  

ตัวอย่าง เกณฑ์และตารางประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ  

เกณฑ์ในการกำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง 

ค่าคะแนนความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยจากความเสี่ยงต่ำสุดไปความเสี่ยงสูงสุด คือ 1 - 4 คะแนน  

1) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้  

- ไม่ใช้เงินสดเลย = 1 คะแนน   - ใช้ แตจ่ำกัดวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน 

- ใช้ แต่มีการกำหนดวงเงินค่อนข้างสูง = 3  - ใช้เงินสดไดโ้ดยไม่จำกัดวงเงิน = 4 คะแนน 

2) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ และสะสมมูลค่าได้ 

- ไม่ได้ = 1 คะแนน      - ได ้แต่กำหนดเงื่อนไขยุ่งยากหรือวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน  

- ได้ แต่กำหนดเงื่อนไขหรือวงเงินค่อนข้างสูง = 3 คะแนน - ได้ โดยไม่กำหนดเงื่อนไขหรือวงเงิน = 4 คะแนน 

3) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือนำไปใช้ได้ในต่างประเทศ 

- ไม่ได้ = 1 คะแนน       - ได ้แตจ่ำกัดวงเงินไม่สูง = 2 คะแนน 

- ได ้แต่มีการกำหนดวงเงินค่อนข้างสูง = 3 คะแนน - ได ้โดยไม่จำกัดวงเงิน = 4 คะแนน 
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การกำหนดวงเงินตามค่าคะแนนความเสี ่ยงข้างต้นสหกรณ์ควรกำหนดให้สอดคล้องกับ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ รูปแบบการให้บริการ และลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรม

สำหรับค่าคะแนน 2 (ความเสี่ยงกลาง) ในปัจจัยการใช้เงินสด หรือปัจจัยการโอนเปลี่ยนมือ ควรกำหนดวงเงิน

ไม่เกิน 500,000 บาท ต่อเดือน11  

จากคะแนนในแต่ละปัจจัยข้างต้น ผู้มีหน้าที่รายงานต้องนำคะแนนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ

ปัจจัยมาพิจารณาร่วมกันโดยการกำหนดค่าคะแนนรวม โดยอาจกำหนดเกณฑ์พิจารณาค่าคะแนนรวมขึ้นอยู่

กับค่าคะแนนที่กำหนด โดยมีตัวอย่างดังนี้ 

ตัวอย่าง ค่าคะแนนการประเมินความเสี่ยงโดยรวม 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงสูง  10 - 12  คะแนน 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงปานกลาง   6 – 9    คะแนน 

ผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงต่ำ     3 – 5    คะแนน 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสีย่งฯ 

คะแนน
รวม 

ผลการ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง

เบื้องต้น 

ความ
สอดคล้องกับ

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ ์
เสี่ยงสูง  

ตามกฎหมายฯ 
 

ความ
สอดคล้องกับ 

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ ์
เสี่ยงตำ่ 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ
ประเมิน

ความเสี่ยง 

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่

สามารถให ้รับ 
หรือเปลี่ยนเป็น

เงินสดได ้
 

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่สามารถ
โอนหรือเปลี่ยน
มือให้แก่บุคคล

อ่ืนได้ และสะสม
มูลค่าได ้

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่

สามารถใช้
หรือนำไปใช้ได้
ในต่างประเทศ 

 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ 
แบบรับฝาก-ถอนเงินสดได้ไม่
จำกัด 

4 4 1 9 กลาง สอดคล้อง 
(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคล้อง สูง 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ 
แบบรับฝาก-ถอนเงินสด  
ไม่เกิน 500,000 บาท  

2 2 1  5 ต่ำ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง กลาง 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ์ 
แบบไม่รับฝาก-ถอนเงินสด 

1 4 1 6 กลาง ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง กลาง 

สินเชื่อ ที่รับเงินกู้ หรือรับชำระ
หนี้เป็นเงินสดไม่จำกัด  

4 1 1 6 กลาง สอดคล้อง 
(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคล้อง สูง 

สินเชื่อ ที่รับเงินกู้ หรือรับชำระ
หนี้เป็นเงินสด โดยจำกัดวงเงิน
ไม่เกิน 500,000 บาท  

2 1 1 4 ต่ำ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง กลาง 

สินเชื่อ ที่ไม่รับเงินกู้และไมร่ับ
ชำระหนี้เป็นเงินสด  

1 1 1 3 ต่ำ ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง ต่ำ 

 
11 อ้างอิงจากเกณฑ์วงเงินการแสดงตนของลูกค้าที่ทำธุรกรรมของผู้ให้บริการรับชำระเงินแทน และการรายงานธุรกรรม

ของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสีย่งฯ 

คะแนน
รวม 

ผลการ
ประเมิน
ความ
เสี่ยง

เบื้องต้น 

ความ
สอดคล้องกับ

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ ์
เสี่ยงสูง  

ตามกฎหมายฯ 
 

ความ
สอดคล้องกับ 

ลักษณะ
ผลิตภัณฑ ์
เสี่ยงตำ่ 

ตามกฎหมายฯ 

ผลการ
ประเมิน

ความเสี่ยง 

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่

สามารถให ้รับ 
หรือเปลี่ยนเป็น

เงินสดได ้
 

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่สามารถ
โอนหรือเปลี่ยน
มือให้แก่บุคคล

อ่ืนได้ และสะสม
มูลค่าได ้

ผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่

สามารถใช้
หรือนำไปใช้ได้
ในต่างประเทศ 

 

หุ้นสหกรณ์ แบบซ้ือเพิ่มไดด้้วย
เงินสดได้ไม่จำกัด 

4 1 1 6 กลาง สอดคล้อง 
(เงินสดมูลค่าสูง) 

ไม่สอดคล้อง สูง 

หุ้นสหกรณ์ แบบซื้อดว้ยเงินสด
ได ้โดยจำกัดวงเงินไม่เกิน 
500,000 บาท  

2 1 1 4 ต่ำ ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง กลาง 

หุ้นสหกรณ์ แบบซ้ือได้ใน
วงเงินไม่สูง และใชเ้งินสดไม่ได้ 

1 1 1 5 ต่ำ ไม่สอดคล้อง สอดคล้อง ต่ำ 

*หมายเหตุ ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สหกรณ์อาจพิจารณากำหนดแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 
ให้เหมาะสมกับเง่ือนไขการให้บริการ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

  2.1.4 ความเสี่ยงเกี่ยวกับช่องทางในการให้บริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ  

ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

 ในการประเมินความเสี่ยงในด้านช่องทางในการให้บริการ สหกรณ์ ต้องมีการพิจารณาว่า

ช่องทางบริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวของตนเองเป็นช่องทางบริการ

แบบพบหน้าลูกค้า (Face-to-face) หรือเป็นช่องทางในการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ  

ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face)12  

 โดยช่องทางในการให้บริการเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว

แบบไม่พบหน้าลูกค้า (Non-face-to-face) ถือเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูงภายในองค์กร13 อย่างไรก็ตาม 

อาจพิจารณาประกอบกับมาตรการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการ  

ในการระบุตัวตนของลูกค้าเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม หรือมาตรการติดตามและ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งหากมีมาตรการดังกล่าวภายในองค์กรที่เข้มข้น  

อาจถือเป็นการลดความเสี่ยงในด้านช่องทางการให้บริการขององค์กรได้ 

 
12 ข้อ 4 (4) แห่งประกาศสำนักงาน ปปง.  เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน 

บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ 
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายในองค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

13 ข้อ 3 (4) แห่งประกาศสำนักงาน ปปง. เรื ่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี ่ยงด้านการฟอกเงินหรือ  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
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ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยงของช่องทางการให้บริการ 

ช่องทาง ความเสี่ยง 

การให้บริการแบบพบหน้าที่สำนักงาน หรือสาขาของผู้มีหน้าที่รายงาน ต่ำ 

(1 คะแนน) 

การให้บริการแบบไม่พบหน้า  สูง 

(4 คะแนน) 

การให้บริการแบบพบหน้าผ่านตัวแทนหรือนายหน้า หรือการให้บริการแบบไม่พบหน้าโดยมี

มาตรการในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน รวมถึงมีมาตรการในการตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า (Customer monitoring system) 

ปานกลาง 

(2-3 คะแนน)* 

*หมายเหตุ คะแนนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นในของการจัดให้มีมาตรการในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน และการตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า เช่น มีการใช้ระบบท่ีมีมาตรฐานรองรับการดำเนินการ 

2.2 การประเมินความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละรายก่อนการอนุมัติรับลูกค้า 

        2.2.1  การกำหนดปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า 

สหกรณ์ควรกำหนดขั้นตอนในการประเมินเบื้องต้นว่า จำเป็นต้องได้รับหรือขอข้อมูล 

เอกสาร หรือหลักฐานจากลูกค้าเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยง  

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพ  

ทำลายล้างสูง โดยสหกรณต์้องกำหนดปัจจัยหรือข้อพิจารณาเพื่อประเมินความต้องการข้อมูลเบื้องต้น ดังนี้ 

 1) ปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้าซึ่งเป็นความเสี่ยงสูงเด็ดขาด ซ่ึงสหกรณ์ ต้องพิจารณา

จัดระดับความเสี่ยงให้ลูกค้าเป็นเสี่ยงสูงทันที มี 2 กรณ ีได้แก่ 

       - ล ูกค้าหรือผู ้ได ้ร ับผลประโยชน์ที ่แท้จร ิงของลูกค้าเป็นบุคคลที ่ม ีสถานภาพ 

ทางการเมืองต่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว 

       - ลูกค้าหรือผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามาจากหรือมีการทำธุรกรรม

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งคณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินมาตรการทางการเงิน

เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและเรียกร้องให้ดำเนินมาตรการตอบโต้ ตามที่

เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 

พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับ

เข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้  
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 2) ปัจจัยท่ีอาจส่งผลให้ลูกค้ามีความเสี่ยงสูง14 

 กรณีลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ ่มเสี ่ยงสูงเด็ดขาดตามข้อ 1) ให้พิจารณาข้อมูลหรือผลการ

ตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงมีลักษณะดังต่อไปนี้ อาจพิจารณาเป็น

ลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 2.1) ลักษณะตัวบุคคล 

             (1) บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศ 

หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดของบุคคลดังกล่าว 

 (2) ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตรงกับข้อมูลที่สำนักงานแจ้งซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวัง  

อย่างใกล้ชิด โดยสำนักงาน ปปง. จะแจ้งรายชื่อดังกล่าวผ่านระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง  

ด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: APS) เป็นช่องทางหลัก 

 (3) ลูกค้าท่ีไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

 2.2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของลูกค้า 

      (1) ลูกค้าประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก เช่น   

                      - ธุรกิจคาสิโนหรือบ่อนการพนัน 

 - ธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา  

 - ธ ุรกิจที ่ให ้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเง ินทั ้งภายในประเทศและ 

ข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน 

             - ธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

      (2)  ลูกค้าได้มาซึ่งเงินสด หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน

สินค้าท่ีมีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน เช่น  

 - ธุรกิจค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย 

อัญมณี เพชรพลอยหรือทองคำ 

 - ธุรกิจค้าของเก่าที่มีมูลค่าสูง เช่น วัตถุโบราณ ศิลปะวัตถุ เครื่องราง ของขลัง  

 - ธุรกิจที่เก่ียวกับการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล  

 - ธุรกิจบริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการรับคนเข้ามา

ทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ 

 - ธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์ 

 
14 ข้อ 4 (1) แห่งประกาศสำนักงาน ปปง.  เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
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 (3)  ลูกค้าที่มิได้ประกอบธุรกิจแต่ดำเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือ

ทรัพย์สินโดยไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด มูลนิธิ สมาคม และชมรม หรือองค์กรไม่แสวงหา

กำไรต่าง ๆ ซึ่งมีธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจน 

 2.3)  พื้นที่ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร หรือแหล่งที่มาของรายได้ หรือพื้นที่

ในการทำธุรกรรม เป็นพื้นที่ดังนี้ 

 (1) พื ้นที ่หรือประเทศที่ได้รับการประเมินหรือกำหนดจากองค์การระหว่าง

ประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น คณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับ  

การฟอกเงิน (Financial Action Task Force : FATF) ว่า เป็นพื้นที่หรือประเทศที่ไม่มีมาตรการ หรือไม่มี  

การใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างเพียงพอ 

       (2) พื้นที่ที่สำนักงานพิจารณาให้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามที่สำนักงานประกาศกำหนด 

 2.4)  กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคล  

    (1) โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่า 

การดำเนินธุรกิจปกต ิ

 (2) ลูกค้าเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ที่มีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ  

กรณีการตรวจสอบพบข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น สื่อสาธารณะ ฐานข้อมูลภายในองค์กร 

หรือหน่วยงานราชการอื่น หรือได้รับคำสั่งยึดอายัดจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  ในกรณี (1) ความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดำเนินไปอย่างผิดปกติ (2) ลูกค้าอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน  

(3) ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มีตัวแทนอำพรางเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น (nominees shareholders) อาจพิจารณา

ประเมินความเสี่ยงแยกจากปัจจัยข้างต้น แล้วจึงนำไปพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงในปัจจัยอ่ืน ๆ ต่อไป  

2.2.2  แนวทางในการประเมินความเสี่ยงลูกค้า 

การประเมินความเสี่ยงลูกค้าสามารถจัดทำได้หลายรูปแบบ โดยอย่างน้อยต้องใช้ปัจจัย

หรือลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับพ้ืนที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ธุรกรรม หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง15 ซึ่งปัจจัยในการพิจารณา

 
15 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 10 กำหนดให้สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงกับลูกค้าทุกรายตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
จนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือเมื่อมีการทำธรุกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า และให้นำปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง (1) 
มาพิจารณาก่อนการกำหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย 
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ลูกค้าความเสี ่ยงสูงอาจกำหนดค่าน้ำหนักแตกต่างกัน โดยสหกรณ์สามารถกำหนดหลักเกณฑ์กำหนด 

ค่าน้ำหนักของความเสี่ยงลูกค้าที่อาจเสี่ยงสูงแต่ละลักษณะ เนื่องจากถึงแม้ว่าลูกค้าที่อาจเสี่ยงสูงเหมือนกัน  

แต่ที ่มาและความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละลักษณะก็อาจมีความเข้มข้นต่างกัน หรือสามารถจัดทำแนวทาง 

ในการวิเคราะห์โดยกำหนดเป็นคะแนน (Scoring) ก็ได้ โดยสำนักงานได้จัดทำตัวอย่างการพิจารณาความเสี่ยง

ตามลักษณะลูกค้าไว้ 2 แบบ ดังนี้ 

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าแบบท่ี 1 : พิจารณาระดับความเสี่ยงตามปัจจัย 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามปัจจัย เหมาะกับผู้มีหน้าที่รายงานประเภทสหกรณ์ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และ

ลูกค้าท่ีไม่หลากหลายและไม่ซับซ้อน  

ตัวอย่างเกณฑ์กำหนดความเสี่ยง  

- เสี่ยงสูง = ช่องสีเทาอย่างน้อย 1 ช่อง หรือ ช่องสีขาว 2-3 ช่อง   

- เสี่ยงปานกลาง = ช่องสีขาว 1-2 ช่อง   

- เสี่ยงต่ำ = ต้องไม่มีปัจจัยเสี่ยงสูง 

ลูกค้า 

ข้อมูลตัวบุคคล การประกอบธุรกิจ พื้นที่ นิติบุคคล 

ผลความ
เสี่ยง 

สถาน 
ภาพทาง
การเมือง 

ตรงกับ
รายชื่อ
เสี่ยงสูง 

ไม่มีถิ่นที่
อยู่ใน

ประเทศ
ไทย 

รับเงินสด
จำนวนมาก 

ประกอบ
ธุรกิจ

สินค้าไม่มี
ที่มา 

กิจกรรม
เป็นผลให้
ได้มาซึ่ง
เงินสดฯ 

พื้นที่
เสี่ยง 
FATF 

พื้นที่เสี่ยง
ตาม 

ประกาศ 
ปปง. 

โครงสร้าง 
ถือหุ้นมี
ความ

ซับซ้อน 

บริษัทจำกัด
ออกใบหุ้น
ชนิดผู้ถือ 

นาย ก ตรงกับรายชื่อ
ที่สำนักงาน ปปง. แจ้ง  

- ✓ - - - - - - - - สูง 

นาย ข เป็นชาวญี่ปุ่น
ทำธุรกิจขายแบรนด์
เนมมือสอง 

- - ✓ ✓ ✓ - - - - - สูง 

นาย ค คนพมา่อาชพี
พนักงานบริษัท 

- - - - - - ✓ - - - ปานกลาง 

นาย ง รับราชการ  
อยู่จังหวัดพังงา 

- - - - - - - - - - ต่ำ 

 เมื่อได้ผลการประเมินความเสี่ยงตัวลูกค้าแล้ว อาจนำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 

บริการ และช่องทางการให้บริการ และคำนวณเป็นผลความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการเพ่ิม

หรือลดทอนความเสี ่ยงของลูกค้าในการกำหนดมาตรการสำหรับการอนุมัติรับลูกค้าและการติดตาม 

ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมของลูกค้า 
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ตัวอย่างหลักเกณฑ์ :  เสี่ยงสูง = ลักษณะเสี่ยงสูง 2 ปัจจัย    

เสี่ยงปานกลาง = เสี่ยงสูง 1 ปัจจัย และเสี่ยงต่ำ 2 ปัจจัย (เสี่ยงต่ำสามารถลดทอนเสี่ยงสูง)  

เสี่ยงต่ำ = มีปัจจัยเสี่ยงต่ำ และไม่มีปัจจัยใดสูง  

ลูกค้า 
ผลความเสี่ยงลูกค้า ผลความเสี่ยงผลิตภัณฑ ์

ผลความเสี่ยงช่องทางการ
ให้บริการ ผลความ

เสี่ยง 
สูง กลาง ต่ำ สูง กลาง ต่ำ สูง กลาง ต่ำ 

นาย ก ลูกค้าเส่ียงสูง  
ใช้ผลิตภัณฑ์เส่ียงสูง ✓ - - ✓ - - - - ✓ สูง 

นาย ข เป็นลูกค้าเส่ียงสูง 
ใช้ผลิตภัณฑ์ + ช่องทางเส่ียงต่ำ ✓ - - - - ✓ - - ✓ ปานกลาง 

นาย ค ลกูค้าเส่ียงกลาง  
ใช้ผลิตภัณฑ์ + ช่องทางเสี่ยงต่ำ 

- ✓ - - - ✓ - - ✓ 
ปานกลาง
หรือต่ำ 

นาย ง ลกูค้าเส่ียงต่ำ 
ใช้ผลิตภัณฑ์เส่ียงสูง 

- - ✓ ✓ - - - ✓ - ปานกลาง 

 

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้าแบบท่ี 2 : พิจารณากำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง (Scoring) 

วิธีการประเมินความเสี่ยงแบบพิจารณากำหนดค่าคะแนนความเสี่ยง (Scoring) เหมาะสำหรับ

สหกรณ์ที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายและซับซ้อน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ หรือสหกรณ์เครดิตยูเนียน  

เนื่องจากสหกรณ์สามารถกำหนดปัจจัยเพื่อพิจารณาระดับความเสี่ยงได้หลากหลาย และอาจกำหนดระดับ

ความเสี่ยงได้ละเอียดมากกว่า 3 ระดับ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการติดตาม

ความเคลื่อนไหวทางการเงินลูกค้า 

ตัวอย่างหลักเกณฑ์ : กำหนดระดับคะแนนความเสี่ยงไว้ที่ระดับ 1 – 4  จากความเสี่ยงต่ำถึงความเสี่ยงสูง  

โดยหากลูกค้ามีลักษณะปัจจัยตามที่กำหนดมากกว่า 1 ข้อ ให้ถือคะแนนที่มากที่สุด 

ที ่ ลูกค้า 
คะแนน

ความเสี่ยง 
1 ลูกค้าท่ีมีอาชีพ หรือแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน เช่น ข้าราชการหรอืพนักงานในหน่วยงานหรือ

องค์กรที่เกี่ยวข้องรัฐบาล และมีรายได้จากเงินเดือนเท่าน้ัน  
1 

2 ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรที่มีการกำกับดูแลในเรื่องของความ
โปร่งใสจากหน่วยงานรัฐ  

1 

3 ลูกค้าท่ีมีแหล่งรายได้ค่อนข้างชัดเจน แต่อาจมีแหล่งรายได้จากหลายแหล่ง ซึ่งไมส่ามารถ
ตรวจสอบข้อมลูได้อย่างแน่ชัด เชน่ อาชีพรับจ้างอิสระ (Freelance)  

2 

4 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท มคีวามผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดำเนินธุรกิจปกติ 3 
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ที ่ ลูกค้า 
คะแนน

ความเสี่ยง 
5 ลูกค้าไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ 3 
6 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ท่ีมีการออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 3 
7 ประกอบธุรกิจที่มีการรับเงินสดเป็นจำนวนมาก หรือประกอบธุรกิจที่มีการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยน

สินค้าที่มีราคาสูง โดยไม่มีแหล่งที่มาของเงินสด หรือสินค้าอย่างชัดเจน หรือไม่ประกอบธุรกิจ 
แต่ดำเนินกิจกรรมเป็นผลให้ได้มาซึ่งเงินสดหรือทรัพย์สินโดยไม่มีแหลง่ที่มาอย่างชัดเจน 

4 

8 เป็นผู้มสีถานภาพทางการเมือง 4 
9 เป็นบุคคลที่มรีายชื่อตรงกับข้อมูลที่สำนักงาน ปปง. แจ้งว่าเป็นรายช่ือท่ีต้องกำหนดให้เป็นลูกค้า

ที่มีความเสี่ยงสูง 
4 

10 การสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวดำเนินไปอย่างผดิปกติ 4 
11 อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมลูฐาน 4 
12 กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่มตีัวแทนอำพรางเป็นหุน้ส่วนหรือผู้ถือหุ้น 4 

เมื่อกำหนดค่าน้ำหนักของความเสี่ยงลูกค้าแล้ว อาจกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความเสี่ยงที่แท้จริง

ของลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงด้านพ้ืนที่ ผลิตภัณฑ์และบริการ และช่องทางการให้บริการ  

ตัวอย่างตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้า 

หลักเกณฑ์ : ระดับคะแนน 4-7 เสี่ยงต่ำ    ระดับคะแนน 8-11 เสี่ยงกลาง   ระดับคะแนน 12-16 เสี่ยงสูง 

ลูกค้า 

ผลคะแนน
ความเสี่ยง
ของลูกค้า 

ปัจจัย 
เกี่ยวกับ
พื้นที่*  

ปัจจัยเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกบั
ช่องทาง
บริการ 

ผลรวม
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

นาย ก ติดรายชื่อ HR 02  
อยู่เชียงราย ใช้ผลติภณัฑ์เสี่ยงสูง 

4 3 4 2 13 สูง 

นาย ข ติดรายชื่อ HR 02  
อยู่เชียงราย ใช้ผลติภณัฑ์เสี่ยงกลาง 

4 3 3 2 12 สูง 

นาย ค ติดรายชื่อ HR 02 อยู่ กทม. 
ใช้ผลิตภณัฑ์เสี่ยงกลาง 

4 2 3 2 11 กลาง 

นาย ง ติดรายชื่อ HR 02 อยู่ กทม. 
ใช้ผลิตภณัฑ์เสี่ยงต่ำ 

4 2 1 2 9 กลาง 

นางสาว A เป็นชาวต่างชาติ ประเทศ
ญี่ปุ่น ใช้ผลิตภัณฑเ์สีย่งสูง 

3 2 4 2 11 กลาง 

นาย จ รับราชการ อยู่ปตัตานี  
ใช้ผลิตภณัฑ์เสี่ยงสูง 

1 4 4 2 11 กลาง 

นาย ช รับราชการครู อยูจ่ังหวัดพงังา 
ใช้ผลิตภณัฑ์เสี่ยงสูง 

1 1 4 2 8 กลาง 
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ลูกค้า 

ผลคะแนน
ความเสี่ยง
ของลูกค้า 

ปัจจัย 
เกี่ยวกับ
พื้นที่*  

ปัจจัยเกี่ยวกบั
ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 
 

ปัจจัยเกี่ยวกบั
ช่องทาง
บริการ 

ผลรวม
ความเสี่ยง 

ระดับความ
เสี่ยง 

นาย ช รับราชการครู อยูจ่ังหวัดพงังา 
ใช้ผลิตภณัฑ์เสี่ยงกลาง 

1 1 3 2 7 ต่ำ 

นาง ย อยู่ในประเทศเสี่ยงสูง 
ทีส่ำนักงาน ปปง. ประกาศ  
ใช้ผลติภณัฑ์เสีย่งสูง 

4 4 4 2 14 สูง 

*หมายเหตุ 1. ความเสี่ยงในด้านพื้นที่พิจารณาทั้งความเสี่ยงจากตัวลูกค้า ได้แก่ ภูมิลำเนา สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน 
และพื้นที่ท่ีมีการทำธุรกรรม โดยใช้ตัวอย่างการกำหนดค่าความเสี่ยงเชิงพื้น ตามข้อ 2.1.2 

2. ตารางข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น สหกรณ์อาจพิจารณากำหนดแนวทางวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า 

ให้เหมาะสม ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 นอกจากการพิจารณาความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทบริการ และช่องทางบริการแล้ว สหกรณ์ 

อาจนำข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงต่ำหรือสูงบางเรื่องมาปรับใช้ ในกรณีที่สามารถทราบถึงความเสี่ยงนั้นได้

ตั ้งแต่ในขั้นตอนการแสดงตน เช่น ลักษณะของการทำธุรกรรมหรือมูลค่าในการทำธุรกรรม วัตถุประสงค์  

ในการทำธุรกรรม เป็นต้น 

 2.3  การบริหารและบรรเทาความเสี่ยง 

     2.3.1 การบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้า 

สหกรณ์ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลักเกณฑ์ เพื่อบริหารความเสี่ยง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

และนำมาปรับใช้กับลูกค้าทุกราย การบริหารความเสี่ยงในที่นี้ คือ กระบวนการตั้งแต่การประเมินความเสี่ยง 

เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละราย โดยการประเมินความเสี่ยงนั้นต้องพิจารณา 

จากปัจจัยที ่กฎหมายกำหนดไว้ ตามประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื ่อง แนวทาง  

ในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย

อาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับปัจจัยอื ่น ๆ ที่สหกรณ์อาจพิจารณากำหนดเพิ ่มเติมตามนโยบาย 

ภายในองค์กร เพ่ือจะได้กำหนดมาตรการตรวจสอบที่มีความเข้มข้นสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกค้านั้น ต้องดำเนินการอยู่ตลอดระยะเวลาจนกว่า

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าจะยุติลง หรือเมื่อมีการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า โดยเริ่มดำเนินการ

ครั้งแรกเมื่อสหกรณ์อนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกค้า และต้องดำเนินการตรวจทาน 

ปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งในการบริหารความเสี่ยงในระหว่างการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมอยู่ 
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นอกจากจะขึ้นอยู่กับมาตรฐานที่สหกรณ์กำหนดขึ้นแล้ว ยังขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการดำเนินความสัมพันธ์  

ทางธุรกิจ การทำธุรกรรม การเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่ลูกค้าดำเนินไป เนื่องจากหากลูกค้ามีรูปแบบพฤติกรรม

หรือความเคลื ่อนไหวในการทำธุรกรรมที ่ผิดปกติและทำให้สหกรณ์พบว่ามีโอกาสสูงที ่จะเกี ่ยวข้องกับ 

การกระทำความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน สหกรณ์ต้องดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้วยการประเมิน 

ความเสี่ยงของลูกค้ารายนั้น ๆ ใหม่อีกครั้งทันที โดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดเป็นส่วนสำคัญในการประเมิน

ระดับความเสี่ยงและดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

กับลูกค้า 

    2.3.2 หลักการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 

สหกรณ์ ต้องบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงสำหรับ

ลูกค้า โดยหน้าที่ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงมิใช่ดำเนินการเพียงขั้นตอนอนุมัติรับลูกค้าเท่านั้น 

หากแต่สหกรณ์ต้องดำเนินการประเมินในขณะดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อเนื่องไปจนกว่า 

จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนั้นจึงต้องกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ หรือ หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนรองรับ  

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องดังกล่าว โดยควรกำหนดมาตรการ/แนวปฏิบัติ หรือหลักเกณฑ์ในประเด็น

ต่อไปนี้ 

 1) กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องต้องสอดคล้องกับกระบวนการตรวจสอบ

ความเคลื ่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยต้องกำหนดหลักการให้ผลการประเมิน  

ความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย นำไปสู่การกำหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหว 

ทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้ารายนั้น ๆ เสมอ ตามหลักการที่ว่า “กลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงสูง  

จะอยู่ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื ่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมที่เข้มข้น

มากกว่ากลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงต่ำ”  

 2) กำหนดให้การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน ซึ ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหาร 

ความเสี่ยง โดยต้องกำหนดให้มีการปรับปรุงความเสี่ยงเมื่อพบว่าข้อมูลของลูกค้ามีความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น  

จึงต้องกำหนดกรอบการทำงานสำหรับการปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าทุกกลุ ่มอย่างสม่ำเสม อ ทั ้งนี้   

การดำเนินการปรับปรุงข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงต่ำอาจจะช้ากว่าหรือมีความถี่น้อยกว่า

กระบวนการปรับปรุงข้อมูลสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ระดับความเสี่ยงสูงก็ได้  

 3) กำหนดให้มีการปรับปรุงความเสี่ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน

หรือการทำธุรกรรม โดยต้องกำหนดเงื่อนไขหรือแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน

หรือการทำธุรกรรมของลูกค้า เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงความเสี่ยงสำหรับลูกค้า เช่น กำหนดร้อยละ

ของวงเงินในการทำธุรกรรมในกรณีที่ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ต่างจากเดิม หรือกำหนดรูปแบบ
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การทำธุรกรรมในกรณีที่ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมต่างไปจากเดิม ซึ่งควรมีทั้งหลักเกณฑ์  

เพื่อปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าและหลักเกณฑ์เพื่อปรับเพิ่มระดับความเสี่ยงของลูกค้า โดยให้ผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า 

 4) ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลการบริหารความเสี่ยง สหกรณ์ควรกำหนดให้มีการบันทึก

ข้อมูลการปรับปรุงความเสี่ยงแต่ละครั้งของลูกค้าแต่ละรายไว้เป็นข้อมูลทางสถิติขององค์กรและเก็บรักษาไว้ให้มี

สภาพพร้อมใช้งาน เพื่อในระยะยาวจะสามารถใช้เป็นปัจจัยในการตรวจสอบว่า มาตรการบริหารความเสี่ยง  

ที่ใช้อยู่มีแนวโน้มให้เพิ่มปริมาณลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดให้มีการปรับปรุง

มาตรการ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

 การบริหารความเสี่ยงในระดับผู้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ยังรวมถึงการตรวจสอบภายใน ( Internal Audit) เฉพาะด้าน

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตั้งแต่ ขั้นตอนการรับลูกค้า ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง 

ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบตัวแทน

และการพ่ึงพาบุคคลที่สาม การกำกับดูแลสาขา รวมถึงระบบการเก็บรักษาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้กล่าว

ไว้ในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย การตรวจสอบข้อมูลพร้อมคำสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม การกำกับดูแลสาขาและบริษัทในเครือ  

การรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานต่อไป 
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หัวข้อที่ 3  

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าก่อนการอนุมัติรับลูกค้า 
 

 ขั ้นตอนการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นกระบวนการที ่ต้องเกิดขึ ้นและ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการอนุมัติให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกค้า หรือที่เรียกว่า 

การอนุมัติรับลูกค้า เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องจากขั้นตอนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน โดยในการอนุมัติรับลูกค้า

ต้องประกอบไปด้วยการประเมินความต้องการข้อมูลเบื้องต้นเพื่อระบุตัวตน และการตรวจสอบรายชื่อที่ส่งผล

ต่อการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

ทั้งนี ้ ในกรณีของสหกรณ์อาจไม่ได้เรียกผู ้ทำธุรกรรมว่า “ลูกค้า” อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของสหกรณ์ 

ตามนิยามของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมายความรวมถึง สมาชิก ซึ่งถือเป็นลูกค้า

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และผู้ทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ใช่สมาชิก (ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์) เช่น ผู้รับ

ประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือผู้มาทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่มีการมอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร  

ซึ่งถือเป็นลูกค้าที่ทำธุรกรรมครั้งคราว โดยก่อนการอนุมัติรับลูกค้า สหกรณ์ต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้าให้แล้วเสร็จ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  (1) เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 

(2) เมื่อมีการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือหลายครั้ง

ที่มีความต่อเนื่องซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป โดยหลักการพิจารณาความต่อเนื่องให้พิจารณา

จากการทำธุรกรรมภายใน 1 วันทำการของสหกรณ์ เช่น กรณีให้บริการ ณ สำนักงาน หรือสาขาของสหกรณ์ 

อาจตรวจสอบการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นของผู้ทำธุรกรรมรายเดียวกัน ภายในสำนักงานหรือสาขาของสหกรณ์ 

เดียวกัน ภายในระยะเวลา 1 วัน หรือภายในเวลาทำการ แต่หากเป็นการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ให้พิจารณาจากการทำธุรกรรมของผู้ทำธุรกรรมภายในช่องทางเดียวกัน อุปกรณ์เดียวกัน ภายใน 1 วันหรือ

ภายใน 24 ชั่วโมงท่ีเปิดให้บริการผ่านช่องทางดังกล่าว 

(3) เมื ่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเกี ่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานการฟอกเงินหรือ  

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(4) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของลูกค้า 
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    3.1 แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า 

 สหกรณ์ ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร  

จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ โดยแนวทางในการระบุและพิสูจน์ทราบตวัตน

ของลูกค้าให้เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื ่อง แนวทางการระบุตัวตน 

และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง  

 ทั้งนี้ เนื่องจากการกำหนดแนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายกำหนดให้ระบุและ

พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 16 ที่ได้จากผลการประเมิน

ความเสี่ยงภายในองค์กร และผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ดังนั้นเพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และบริการ เพ่ือนำไปใช้กำหนดแนวทางในการ

ระบุตัวตนนั้นให้ใช้ปัจจัยตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง

ในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงภายใน

องค์กรของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 เท่านั้น โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถให้ รับ หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น 

ตามจำนวนเงินสดที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถรองรับได้ 

(ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถโอนหรือเปลี่ยนมือให้แก่บุคคลอื่นได้ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มข้ึน

ตามมูลค่า ความถี่ ความรวดเร็ว หรือความสะดวก ในการโอนหรือเปลี่ยนมือ 

(ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สามารถใช้หรือนำไปใช้ได้ในต่างประเทศ ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้น  

หากผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นสามารถใช้ข้ามประเทศได้ 

 ในกรณีที่สหกรณ์จะกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี ่ยงผลิตภัณฑ์สามารถนำแนวทาง 

ตามข้อ 22 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 มาใช้ในการบรรเทา

ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ก็ได้ โดยต้องกำหนดให้มีมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตามข้อหนึ่ง

ข้อใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) จำกัดจำนวนครั้งของการทำธุรกรรม 

 (2) จำกัดประเภทของธุรกรรม เช่น จำกัดไม่ให้ทำธุรกรรมโดยใช้เงินสด หรือจำกัดให้ใช้ได้เฉพาะ

ธุรกรรมที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำเท่านั้น เป็นต้น 

 (3) จำกัดจำนวนเงินของการทำธุรกรรมที่สามารถทำได้  

 
16 ระเบียบวิธีการประเมินความเสี่ยงผลิตภัณฑห์รือบริการสามารถดูได้ในหัวข้อท่ี 2 การบริหารความเสีย่งด้านการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
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  ทั้งนี้ ผลการประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการจะมีความเสี่ยงต่ำได้ ผลิตภัณฑ์หรือ

บริการนั้นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกับลักษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำตามประกาศสำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุ น 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงด้วย 17 จึงจะสามารถใช้

แนวทางระบุตัวตนของลูกค้าในแบบผลิตภัณฑ์เสี ่ยงต่ำได้ โดยลักษณะของผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่ำตามประกาศ

ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้  

   (ก) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้  

ในระยะเวลาอันสั้น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในมูลค่าต่ำ 

 (ข) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ หรือ  

เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ามประเทศหรือเกิดมูลค่าในต่างประเทศเฉพาะกรณีที่เป็นการชำระหนี้ หรือ  

ค่าสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าต่ำ 

 (ค) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้ในจำนวนมาก และไม่สามารถโอนมูลค่า

ให้แก่ผู้อื่นได้หรือโอนได้ในมูลค่าต่ำ 

     ทั้งนี้ มูลค่าในการทำธุรกรรมตาม (ก) (ข) และ (ค) เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 50 ,000 บาท  

ต่อเดือน โดยการพิจารณามูลค่าของการทำธุรกรรมให้นับรวมทั้งขาเข้าและขาออก เช่น ไม่ว่าจะเป็นการรับ

หรือให้เงินสด รวมถึงการรับโอนหรือโอนเงินหรือทรัพย์สิน การชำระหนี้หรือค่าสินค้าจะต้องนับรวมทุกธุรกรรม 

     1.1) กรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

           เมื่อสหกรณ์ ได้ดำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื ่อง วิธีการ 

แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 1618 แล้ว ให้ดำเนินการระบุและพิสูจน์ทราบ

ตัวตนของลูกค้า โดยสหกรณ์ต้องระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วน และพิสูจน์ทราบตัวตน

ลูกค้า ทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Face-to-Face) และแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Non-Face-to-Face) 

รวมถึงการรับลูกค้านอกสถานที่โดยผู้ดูแลความสัมพันธ์เป็นผู้ดำเนินการ (ในการสร้างความสัมพันธ์ครั้งแรก) 

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลแสดงตน ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็น

เจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง โดยให้สหกรณอ์ย่างน้อยต้องดำเนินการตามตารางดังต่อไปนี้ 

 

 
17 ข้อ 5 (8) แห่งประกาศสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 
18 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 แห่งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 พ.ศ. 2562 
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ตารางท่ี 1 สรุปแนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าแบบบุคคลธรรมดา 

      การดำเนินการตรวจสอบต้องดำเนินการทั้ง 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บข้อมูล การตรวจสอบหลักฐาน และ

การเปรียบเทียบใบหน้า โดยพิจารณาความเสี่ยงผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการ และ เลือกวิธีการใด

วิธีการหนึ่งในการระบุตัวตน ดังนี้ 

ความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ ์

ช่องทาง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า 

ต่ำ พบหน้า 

 

กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)  

2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วนำข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบเปรยีบเทียบกับ

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน  

3) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ

ตรวจสอบข้อมลูของผูส้มัครสมาชกิจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ด้  

4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหนา้ที่ว่า

ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง  

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 

1) นำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยีสื่อสารไรส้ายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมลู 

บนหนังสือเดินทาง หรือ 

2) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหนา้ที่ว่า

ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง  

** โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรอืใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดบั 

ความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน  

    ทั้งนี ้กรณีลูกค้าบคุคลธรรมดาต่างชาติหรือต่างดา้วท่ีไมม่ี

หนังสือเดินทางอาจตรวจสอบเอกสารอื่นใดท่ีหน่วยงานรัฐออกให้ก็ได้ 

เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย, เอกสารรับรองบุคคล 

(Certificate of Identity: CI), Travel Document for Aliens (T.D.),  

Temporary Passport เป็นต้น 

ให้เจ้าหน้าที ่

เป็นผู้ตรวจสอบใบหน้า

ของลูกค้ากับภาพ 

ของลูกค้าจากบัตร

ประจำตัวประชาชน 

หรือหนังสือเดินทาง 
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ความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ ์

ช่องทาง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า 

ต่ำ ไม่พบหน้า กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA)  

2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วนำข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบเปรยีบเทียบกับ

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน  

3) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ

ตรวจสอบข้อมลูของผูส้มัครสมาชกิจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ด้ 

4) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหนา้ที่ว่า

ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง  

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 

1) นำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทีไ่ด้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยีสื่อสารไรส้ายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมลู 

บนหนังสือเดินทาง  

2) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหนา้ที่ว่า

ลูกค้านั้นเป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง  

** โดยใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด หรอืใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดบั 

ความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน  

    ทั้งนี้กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดาต่างชาติหรือต่างดา้วท่ีไมม่ีหนังสือ

เดินทางอาจตรวจสอบเอกสารอื่นใดท่ีหน่วยงานรัฐออกให้ก็ได้ เช่น  

บัตรประจำตัวคนซึ่งไมม่ีสญัชาติไทย,  

เอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity: CI),  

Travel Document for Aliens (T.D.),  

Temporary Passport เป็นต้น 

 

 

 

ถ่ายภาพและ

บันทึกภาพลูกค้าเพื่อให้

เจ้าหน้าทีใ่ช้ในการ

ตรวจสอบเปรียบเทียบ

ภาพใบหน้าของลูกค้า

กับภาพของลูกค้าจาก

บัตรประจำตัว

ประชาชน หนังสือ

เดินทาง หรือข้อมูลหรือ

หลักฐานที่น่าเช่ือถืออ่ืน 

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า

รายนั้นจริงแทนการพบ

เห็นลูกค้าต่อหน้า  
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ความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ ์

ช่องทาง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า 

กลาง พบหน้า กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA) 

2) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วนำข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบเปรยีบเทียบกับ

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน 

3) ใช้ข้อมูลหน้าบัตรและ Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งไปตรวจสอบสถานะบตัรกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง 

(DOPA) 

4) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอืน่ใดของหน่วยงานภาครัฐ เช่น 

สหกรณ์ที่ตั้งขึ้นโดยสมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ สามารถ

ตรวจสอบข้อมลูของผูส้มัครสมาชกิจากหน่วยงานที่ตัวเองสังกัดอยูไ่ด้ 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 

นำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยีสื่อสารไรส้ายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมลู 

บนหนังสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ 

ที่ได้จากหนังสือเดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสำคัญประจำตัวอื่น 

ที่รัฐบาลไทย หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เทียบกับหนังสอื

เดินทางทดแทนได้  

**หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน 

โดยพิจารณาตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้เพื่อการระบุ

ตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เฉพาะเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) 
 

ให้เจ้าหน้าที ่

เป็นผู้ตรวจสอบหรือ

อาจพิจารณานำ

เทคโนโลยีเปรียบเทียบ

ข้อมูลชีวมิติของลูกค้า

มาเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการพิสูจน์ตัวตน

ลูกค้าได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลาง ไม่พบหน้า กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

1) การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วนำข้อมลูที่ได้มาตรวจสอบเปรยีบเทียบกับ

ข้อมูลตามหน้าบัตรประจำตัวประชาชน 

2) ใช้ข้อมูลหน้าบัตรและ Laser Code หลังบัตรประจำตัวประชาชน

ส่งไปตรวจสอบสถานะบตัรกับ DOPA 

ต้องถ่ายภาพและ

บันทึกภาพลูกค้า และ

ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท่ีได้

มาตรฐานสากลหรือ

มาตรฐานที่ยอมรับ

โดยทั่วไป หรือให้
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ความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ ์

ช่องทาง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลกัฐานแสดงตน 

นำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยีสื่อสารไรส้ายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมลู 

บนหนังสือเดินทาง โดยหากไม่สามารถตรวจสอบข้อมลูอิเล็กทรอนกิส์ 

ที่ได้จากหนังสือเดินทาง อาจตรวจสอบเอกสารสำคัญประจำตัวอื่น 

ที่รัฐบาลไทย หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เทียบกับหนังสอื

เดินทางทดแทนได้  

**หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน 

โดยพิจารณาตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้เพื่อการระบุ

ตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ เฉพาะเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที ่

เป็นผู้ตรวจสอบ

เปรียบเทยีบภาพ

ใบหน้าของลูกค้ากับ

ภาพของลูกค้าจากบัตร

ประจำตัวประชาชน

หรือหนังสือเดินทาง 

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า

รายนั้นจริงแทนการพบ

เห็นลูกค้าต่อหน้า หรือ

ใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดบั

ความน่าเช่ือถือ 

เทียบเคยีงกัน 
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ความเสี่ยง
ผลิตภัณฑ ์

ช่องทาง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลกัฐาน พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า 

สูง พบหน้า กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA) 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน 

ให้นำข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบ

กับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง และตรวจสอบเอกสารสำคัญประจำตัวอื่น 

ที่รัฐบาลไทยออกให้หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้   

** หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน  

โดยใช้เอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบประกอบกัน จำนวน  

อย่างน้อย 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสาร 

ที่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตน

และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 

ให้เจ้าหน้าที ่

เป็นผู้ตรวจสอบ หรือ

อาจพิจารณานำ

เทคโนโลยีเปรียบเทียบ

ข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  

มาเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการพิสูจน์ทราบ

ตัวตนของลูกค้าก็ได้  

ไม่พบหน้า กรณีใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

การใช้เครื่องอ่านบัตร (Card reader) อ่านข้อมูลจากชิปบนบัตร

ประจำตัวประชาชน แล้วตรวจสอบกับฐานข้อมูลทะเบยีนราษฎร์  

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครอง (DOPA) 

กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน 

นำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง เช่น ข้อมูลจาก

เทคโนโลยีสื่อสารไรส้ายระยะใกล้ (NFC) มาตรวจสอบเทียบกับข้อมลู 

บนหนังสือเดินทาง และ ตรวจสอบเอกสารสำคญัประจำตัวอื่น 

ที่รัฐบาลไทยหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ 

** หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเช่ือถือเทียบเคียงกัน  

โดยใช้เอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบประกอบกัน จำนวน  

อย่างน้อย 3 ประเภท รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตัวอย่างเอกสาร 

ที่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวตน กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตน

และไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกสไ์ด้  

ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพ

ลูกค้าและใช้เทคโนโลยี 

ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากล

หรือมาตรฐานที่ยอมรับ 

โดยทั่วไป เพื่อใช้ตรวจสอบ

เปรียบเทียบภาพใบหน้าของ

ลูกค้ากับข้อมูลชีวมิติจาก

บัตรประจำตัวประชาชน 

แบบอเนกประสงค์หรือ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้

จากหนังสือเดินทาง  

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้า 

รายนั้นจริงแทนการ 

พบเห็นลูกค้าต่อหน้า หรือ

ใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับ

ความน่าเช่ือถือ 

เทียบเคียงกัน 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างเอกสารที่สามารถใช้เพื่อการระบุตัวตน  

กรณีใช้หนังสือเดินทางในการแสดงตนและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ประเภทเอกสารหรือหลักฐานในการตรวจสอบสำหรับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย ในกรณี 

ที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากหนังสือเดินทางได้ พิจารณาแยกตามประเภทของกลุ่มลูกค้า 

สามารถสรุปได้ดังนี้  

วัตถุประสงค ์ เอกสารแสดงตน เอกสารเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

1. กรณีชาวต่างชาติทั่วไป

เข้ามาทำงาน 

 

(1)  หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2)  ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ 

(3)  ใบอนุญาตทำงานในประเทศ (Work Permit)  

ที่ส่วนราชการไทยออกให้ (อ่าน QR Code) หรือ 

(4)  ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) หรือ Smart VISA  หรือ 

(5) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

 (1) เอกสารการพิสูจนต์ัวตนลูกคา้ผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public  

2. กรณีทำธุรกิจใน

ประเทศไทย 

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2) ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) รหสั B (Business) หรอื 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1)  เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

หรือ  

(2)  เอกสารการพิสูจนต์ัวตนลูกคา้ผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public  

 

3. กรณีเข้ามาศึกษาใน

ประเทศไทยของ

นักเรียนต่างชาต ิ

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity 

(CI) หรือ Temporary Passport และ 

(1)  หนังสือรับรองที่โรงเรียนหรือ 

สถาบันการศึกษาออกให้ หรือ 

(2) เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร
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วัตถุประสงค ์ เอกสารแสดงตน เอกสารเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

(2) ทะเบียนบ้านเล่มปกสีเหลือง (ทร.13) ที่ระบุ 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non – Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant Visa) รหัส ED (Education) หรือ 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของสัญชาต ิ

ออกให้  

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public  

4. กรณีเข้ามารับการ    

รักษาพยาบาล 

ในประเทศไทย 

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2) หนังสืออนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 

3 เดือนจากกระทรวงการต่างประเทศ หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant Visa) หรือ ประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant Visa) รหัส O (MT-90) หรือ รหัส  

O (MD) หรือ รหัส B (Business) หรือ 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1)  หนังสือรับรองจากสถานพยาบาล 

ว่าเข้ารับการรักษาจริง หรือ 

(2) เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public 

5. กรณีเข้ามาซื้อ

อสังหาริมทรัพย ์

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) และ  

(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) หรือ 

(3) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

    เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร 

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public  

6. กรณีเพื่อลงทุนซื้อขาย

หลักทรัพย ์

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

 (2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) หรือ 

(3) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

    เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร 

การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่าน Notary Public 
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วัตถุประสงค ์ เอกสารแสดงตน เอกสารเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

7. กรณีเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานราชการของ

ต่างประเทศ หรือ

เจ้าหน้าท่ีองค์การ

ระหว่างประเทศ 

(1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport  และ 

(2) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภททูต (Diplomatic 

Visa) หรือประเภทราชการ (Official Visa) หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภท 

คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) หรอื 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให้  

    หนังสือรับรองการเป็นนักการทูต 

(Diplomatic Visa) เจ้าหน้าท่ีสถานทูต 

(Embassy Staff) เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน

ราชการของต่างประเทศ เจ้าหน้าที่

องค์การสหประชาชาติ (UN Staff) จาก

หน่วยงานต้นสังกัด หรือเจ้าหน้าท่ีของ

องค์การระหว่างประเทศ 

8. กรณี Retirement (1) หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2)  ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non – Immigrant Visa) รหัส O-X หรือ รหสั O-A 

หรือตราประทับสำหรับกรณีที่ใช้ชีวิต 

บั้นปลาย (Retirement) ในประเทศไทย หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทย ประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non-Immigrant Visa) หรือ Long Stay ต้องใช้

ประกอบกับหนังสือรบัรองจากสถานฑูต หรอื 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

หรือ 

(2) เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public หรือ 

(3) หนังสือรับรองจากสถานฑูต  

9. กรณีผู้ถือบัตร 

Thailand Elite  หรือ 

Thailand Privilege 

Card 

(1)  หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2)  ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non–Immigrant Visa) หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว 

(Non–Immigrant Visa) รหสั SE (Social Entry)  

รหัส PE (Privilege Entry) หรือ 

(4) เอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เช่น หนังสือรับรอง

แสดงถิ่นที่อยู่ จากสถานทูตหรือจากสำนักงานตรวจคน

เข้าเมือง เป็นต้น หรือ 

(1) บัตร Thailand Elite Card หรือ

หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก 

Thailand Elite หรือ 

(2) เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public 
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วัตถุประสงค ์ เอกสารแสดงตน เอกสารเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

(5) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของสัญชาติ

ออกให้ 

10. กรณีนักบวช          

ต่างชาติเข้ามาศึกษา

พุทธศาสนาหรือ

ปฏิบัติพุทธศาสนกิจ  

(1)  หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport และ 

(2)  ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant VISA) หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant Visa) รหัส ED (Education) หรือ 

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1) หนังสือรับรองการเข้าศึกษาจากสำนัก

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือสำนัก

นายกรัฐมนตรีหรือมหาจุฬาลงการณ์

ราชวิทยาลัย หรือหนังสือรับรองจาก

สำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัด หรือ 

(2)  เอกสารการพิสูจนต์ัวตนลูกคา้ผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public 

11. กรณีนักบวช / 

ผู้เผยแผ่ศาสนา

ต่างชาติเข้ามาเพื่อ

เผยแผ่ศาสนา 

 

(1)  หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ Certificated of Identity (CI) 

หรือ Temporary Passport หรือเอกสารแสดงตน 

ทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ และ 

(2)  ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant VISA) หรือ 

(3) ตราอนุญาตเข้าประเทศไทยประเภทคนอยู่ช่ัวคราว 

(Non – Immigrant Visa) รหัส R (Religion)  

(4) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1) หนังสือรับรองจากกรมการศาสนา 

วัตถุประสงค์เผยแผ่ศาสนา และ 

(2) หนังสือรับรองจากองค์กรศาสนา

คริสต์ อิสลาม หรือองค์กรศาสนา

ของนักบวชนั้น หรือ 

(3) เอกสารการพิสจูน์ตัวตนลูกค้าผ่าน 

SWIFT Authenticate หรือเอกสาร

การพิสูจน์ตัวตนลูกคา้ผ่าน Notary 

Public 

12. คนต่างด้าวท่ีได้รับ

อนุญาตให้อยู่ใน

ประเทศไทยถาวร 

ได้แก่ คนต่างดา้วท่ีมี

ช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 

(ทร.13) หรือ 

ชนกลุ่มน้อย และ

บุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน ซึ่งรอ

การพิสูจนส์ัญชาต ิ

(1) บัตรประจำตัวท่ีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ออกให้ เช่น บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสญัชาติไทย  

(เลขประจำตัว13 หลัก ท่ีขึ้นต้นดว้ยเลข 6 หรือ 7 หรือ 

8 แล้วแต่กรณี) หรือ บัตรประจำตวับุคคลที่ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียน (เลขประจำตัว13 หลัก ที่ข้ึนต้นด้วยเลข 0) 

หรือ สมดุประจำตัวคนตา่งด้าว และ 

(2) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของบุคคลทีไ่ม่มี

สถานะทางทะเบียน (ทร.38 ข) หรือ แบบรับรอง

รายการทะเบียนราษฎร ทร.13/1 หรือ ทร.14/1 

แล้วแต่กรณี หรือ 

(3) ทะเบียนบ้าน (ทร.13 หรือ ทร.14) 
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วัตถุประสงค ์ เอกสารแสดงตน เอกสารเพ่ิมเติมที่น่าเชื่อถือ 

(4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยออกให้ 

* ทั้งนี้ หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งต้องปรากฏรูปภาพใบหน้า และ 

เลขประจำตัว 13 หลักที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ออกให้ 

13. แรงงานต่างด้าว

สัญชาติพม่า ลาว 

และกัมพูชา แตไ่ด้รับ

การผ่อนผัน                  

ให้อยู่ในประเทศไทย

ช่ัวคราวเป็นกรณี

พิเศษ 

(1)  หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ Travel Document 

for Aliens (T.D.) หรือ เอกสารรบัรองบุคคล 

(Certificate of Identity: CI)  หรือ Temporary 

Passport หรือบัตรประจำตัวคนซึง่ไม่มีสญัชาตไิทย 

(เลขประจำตัว 13 หลัก ข้ึนต้นด้วย 00)  และ 

(2) แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวท่ี

ได้รับอนญุาตให้อยู่ในราชอาณาจกัรเป็นกรณีพิเศษ 

(ท.ร. 38/1) หรือ 

(3) เอกสารแสดงตนทีส่่วนราชการไทยหรือรัฐเจา้ของ

สัญชาติออกให ้

(1) หนังสือรับรองจากนายจ้าง โดยระบุ

ข้อมูลและรายละเอียดของนายจ้าง 

ลูกจ้าง (ช่ือเต็ม วันเดือนปีเกดิ เลขบัตร

ประจำตัว ประเทศเจ้าของสัญชาติ และ

ที่อยู่ปัจจุบัน) สถานท่ีประกอบการ และ

ข้อมูลการติดต่อ และแนบบัตร

ประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือ

หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือ 

(2) ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  

ที่กรมการจดัหางาน  

กระทรวงแรงงานออกให้ 

หมายเหตุ:  1) กรณีชาวต่างชาติประเภทอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ให้ใช้เอกสารตามที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ 
      2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการไทยหรือรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ต้องมี
ลักษณะ อย่างน้อยดังต่อไปนี้        
                  2.1) ต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบกับข้อมูลแสดงตนของลูกค้าในบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
ในหนังสือเดินทาง 
          2.2) ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน 
          2.3) หน่วยงานผู้ออกเอกสารต้องมีกระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบตัวตนของบุคคล 
และรับรองว่าข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
     3) การเลือกใช้เอกสาร  
  3.1) สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง ให้เลือกใช้เอกสารที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) 
ทั้ง 2 รายการ 
  3.2) สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง สามารถเลือกใช้เอกสารที่ระบุไว้ในตารางเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) 
ทั้ง 3 รายการ หรือ เลือกจากช่องเอกสารแสดงตน (ช่องที่ 2) จำนวน 2 รายการ และเลือกเอกสารจากช่อง
เอกสารเพิ่มเติมที่น่าเชื่อถือ (ช่องท่ี 3) 1 รายการ ก็ได้ 
  ในกรณีที่หน่วยงานทางการมีการเปลี่ยนแปลงประเภทเอกสาร ขอให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับประเภทเอกสารของหน่วยงานทางการตามที่ประกาศ 
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  1.1.1 กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้  

1) กรณีที ่บัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเครื ่องอ่านบัตร

ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ อันเนื่องจากชิปที่อยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนเสียหายชำรุด  

หรือไม่สามารถอ่านได้เนื่องจากข้อจำกัดของบัตรให้ดำเนินการดังนี้   

(1) แจ้งให้ลูกค้าทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ หรือ 

 (2) ให้นำข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อม Laser Code ตรวจสอบกับระบบ

การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  และหากเป็นกรณีผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูงต้องขอเอกสาร

เพิ่มเติม 1 ประเภท โดยเอกสารที่ขอต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานทางการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ 

ใบขับข่ี เป็นต้น 

 (3) กรณีไม่สามารถดำเนินการตามข้อ (1) และ (2) ได้ ให้สามารถระบุตัวตนโดยขอ

เอกสารเพิ่มเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง และ 2 ประเภท สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง 

โดยเอกสารที่ขอต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อนำมา

พิจารณาประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชน 

ทั้งนี ้ ในการใช้มาตรการในข้อ (3) สหกรณ์ต้องมีมาตรการที ่แน่ใจได้ว่าเป็นกรณี 

ความเสียหายจากชิปที่อยู่บนบัตรที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการใช้บัตรปลอมหรือชิปปลอม หากไม่สามารถทำให้

แน่ใจได้ควรพิจารณาให้ลูกค้าทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ตาม (1)  

 2) กรณีที ่บัตรประจำตัวประชาชนไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเครื ่องอ่านบัตร

ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ เนื่องจากเป็นบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นเก่า ให้ดำเนินการดังนี้   

  (1) แจ้งให้ลูกค้าทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ หรือ 

   (2) ขอเอกสารเพ่ิมเติมอย่างน้อย 1 ประเภท สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงกลาง และ 2 ประเภท 

สำหรับผลิตภัณฑ์เสี่ยงสูง โดยเอกสารที่ขอต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน หรือ ใบขับขี่ 

เป็นต้น เพ่ือนำมาพิจารณาประกอบกับบัตรประจำตัวประชาชน 

  3) กรณีท ี ่ ไม ่สามารถตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐได้ เนื่องจากระบบมีปัญหา ให้ดำเนินการดังนี้  

       (1) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื ่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  

เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และเปิดบัญชีแต่ยังไม่อนุมัติให้ทำธุรกรรม (เปิดบัญชีในจำนวนเงินศูนย์บาท) 

โดยให้ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

ภาครัฐในภายหลัง ซึ่งบัญชีที่เปิดนั้นจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสิ้น หรือ 
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   (2) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื ่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  

เทียบกับใบหน้าลูกค้า (Offline) และต้องขอเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเพิ่มอีกหนึ่งรายการ (เอกสาร

เพิ ่มเติมไม่จำเป็นต้องมีร ูปของลูกค้า) เพื ่อตรวจสอบซ้ำ โดยไม่ต้องจำกัดจำนวนเงินในการเปิดบัญชี  

และควรตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ   

ซึ่งบัญชีที่เปิดนั้นสามารถทำธุรกรรมได้ทันที แต่หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผลการตรวจสอบไม่ผ่าน สหกรณ์ 

ต้องมีกระบวนการดำเนินการ เช่น มาตรการระงับการใช้บัญชี เป็นต้น หรือ 

   (3) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื ่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  

(Offline) และต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้า และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน  

ที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง  

        1.1.2 การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  

  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี ในการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนให้ดำเนินการโดยขอบัตร

ประจำตัวประชาชนผู้ปกครองและตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธีการตามความเสี่ยงผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งขอสำเนา 

สูติบัตรผู้เยาว์ 

     1.1.3 การแสดงตนและการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าบุคคลธรรมดา กรณีผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ  

ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน 

ในการระบุตัวตนของผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ดำเนินการ

ขอบัตรประจำตัวคนพิการ และเอกสารที่ออกจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 รายการ เช่น ทะเบียนบ้าน 

ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (Passport) บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจที่ระบุเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น โดยมาตรฐานในการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านั้น 

ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธ ีการตามความเสี ่ยงของผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการตามตารางที ่ 1  

สรุปแนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าแบบบุคคลธรรมดา  

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวข้างต้นเป็นมาตรการเฉพาะเพื่อขจัดอุปสรรคในการแสดงตนของ  

ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพเท่านั้น สหกรณ์จะต้องกำหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงของลูกค้า และแหล่งที่มาของรายได้  

เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำบัญชีของผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพไปใช้ในการกระทำความผิด เพราะหากเกิด

ความบกพร่องในกระบวนดังกล่าวสหกรณ์ อาจมีความเสี ่ยงต่อการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย 

อันอาจนำไปสู่การถูกดำเนินคดีได้ 
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1.1.4 แนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนแพลตฟอร์มกลางที่ได้รับการรับรองจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน National Digital ID (NDID)  

            กรณีการใช้แพลตฟอร์มกลาง เช่น NDID ถือเป็นการพึ่งพาบุคคลที่สามหรือเป็นการใช้

ตัวแทน19 ในการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ซึ่งองค์กรที่ได้พิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นมาแล้ว 

(Identity Provider: IDP) เป็นผู้ยืนยันตัวตนลูกค้าให้กับสหกรณ์ที่ลูกค้ากำลังทำธุรกรรมอยู่ (Relying Party: RP) 

ซ่ึงรูปแบบการให้บริการยืนยันตัวตนนั้น จะต้องให้ลูกค้าทำการยืนยันตัวตนจาก Authenticator ที่ทางองค์กร

เคยพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นเป็นผู้ออกให้ และหลังจากลูกค้ารายนั้นทำการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้ว 

องค์กรที่เคยพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าจะทำการยืนยันกลับไปที่สหกรณ์ที่ลูกค้ารายนั้นกำลังทำธุรกรรมอยู่ว่าเป็น

ลูกค้ารายนั้นจริง ลูกค้าจึงจะสามารถทำธุรกรรมที่สหกรณน์ั้น ๆ ได้สำเร็จ  

  กรณีลูกค้าจะใช้บริการแพลตฟอร์มกลางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนเพื ่อขอใช้บริการ 

บนช่องทางที่กำหนด โดยต้องผ่านการพิสูจน์ตัวตนตามมาตรฐานทางการ (Identity Assurance Level: IAL) ได้แก ่ 

- ต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจำตัวประชาชน (Dip Chip) 

- นำข้อมูลที ่ได้จาก Chip ในบัตรประจำตัวประชาชนไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของ

กรมการปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online to DOPA) 

- ถ่ายรูปใบหน้าลูกค้า   

- เปรียบเทียบรูปถ่ายกับรูปที่ได้จาก Chip ในบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบเปรียบเทียบ

ใบหน้า (Biometric)  

   1.1.5 การพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า ที่ผ่านการพิสูจน์ทราบตัวตนมาแล้ว 

  ในกรณีที่สหกรณ์ ได้ทำการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้าตามประกาศของสำนักงาน ปปง. 

มาแล้ว สหกรณส์ามารถบริหารความเสี่ยงโดยให้พิจารณาดังนี้  

  1. ให้บริหารความเสี่ยงโดยต้องพิจารณาวิธีการยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือ (Authentication)  

  2. ต้องพิจารณาว่าข้อมูลที่ใช้ในการสมัครต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งอาจดำเนินการโดยอย่าง

หนึ่งอย่างใด ดังนี้  

- ตรวจสอบข้อมูลกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  

โดยสามารถนำข้อมูลเดิมที่เคยให้ไว้กับสหกรณ์ ไปตรวจสอบกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

หน่วยงานภาครัฐได้ หรือ 

 
19 รายละเอียดเป็นไปตามแนวปฏิบตัิฉบับนี้ หัวข้อท่ี 6.1 เรื่องการพึ่งพาบุคคลที่สาม  
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 - ให้ลูกค้าตรวจสอบและยืนยันข้อมูล KYC/CDD ของตนเอง แล้วตรวจสอบเทียบกับ

หลักฐานที่ลูกค้าได้แสดงตนไว้แล้ว โดยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลควรขอหลักฐานในการยืนยันข้อมูล

ดังกล่าว หรือตรวจสอบข้อมูลกับระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  

   3. ต้องพิจารณาว่าในการพิสูจน์ทราบตัวตนในครั้งก่อนมีความเข้มข้นเพียงพอต่อการ

พิสูจน์ทราบตัวตนในครั้งถัดไปโดยพิจารณาตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ 

1.2) กรณีที ่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล เมื ่อสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศ 

สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 แล้ว

ให้ดำเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

     (1) กรณีที่ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่ำ ต้องระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของ

ลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ ่งข้อมูลอื ่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง  

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 โดยต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีนิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน  

 (ข) กรณีที ่ไม่ใช่นิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น  

นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น

นิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ  

 (ง) กรณีลูกค้าที ่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืน  

ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ 

    (2) กรณีที่ลูกค้านิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีระดับความเสี่ยงสูง ต้องระบุและพิสูจน์

ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และต้องตรวจสอบข้อมูลและ

หลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีนิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน  

 (ข) กรณีที ่ไม่ใช่นิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น  

นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   
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 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็น 

นิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ  

 (ง) กรณีลูกค้าที ่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืน  

ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ 

 ทั้งนี้ กรณีท่ีพบว่าความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง สหกรณอ์าจพิจารณา

ขั้นตอนในการระบุตัวตนเพิ่มเติม โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 เช่น ข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค

จากสถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ สำเนาสัญญาหรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอก

เฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการดำเนินกิจการของลูกค้า ข้อมูลที ่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

กับสถาบันการเงินอ่ืนที่น่าเชื่อถือ เป็นต้น  

   (3) กรณีที่ลูกค้านิติบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงต่ำหรือสูง สหกรณ์ 

ต้องระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ 

ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และอาจ

ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้  

 (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน  

ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน  

 (ข) กรณีที ่ไม่ใช่นิติบุคคลที ่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น  

นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ที่เป็นนิติบุคคล ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบ

อำนาจ  

 (ง) กรณีลูกค้าที ่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้ า และนิติบุคคลอ่ืน 

ในลักษณะเดียวกัน ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจ  

หมายเหต:ุ  
1) ในการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ตามข้อ (ข) – (ง) สำหรับนิติ

บุคคลที่ไม่มีฐานข้อมูลในการตรวจสอบของภาครัฐ สหกรณ์ อาจตรวจสอบจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐที่เป็น
นายทะเบียนขององค์กรนั ้น ขอตรวจสอบจากหน่วยงานร ัฐดังกล่าวโดยตรง  หรือตรวจสอบเอกสาร 
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้าได้เพ่ิมเติม 
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2) กรณีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู ้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายของลูกค้าที ่เป็น  

นิติบุคคล ให้ดำเนินการตาม ข้อ 18 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ า  

พ.ศ. 2563 กล่าวคือในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว  

ในนามของลูกค้า ให้สหกรณ์ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริงและต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับ

มอบอำนาจดังกล่าวตามข้อ 17 วรรคหนึ่ง (1) และ (3) ด้วย อย่างไรก็ตามในการระบุตัวตนและพิสูจน์ทร าบ

ตัวตนของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายตามข้อ 17(1) สหกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการที่เทียบเท่ากับลูกค้า 

ที่เป็นบุคคลธรรมดา เนื่องจากมาตรการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อใช้กับลูกค้าของสหกรณ์เท่านั้น แต่บุคคล

ดังกล่าวไม่ใช่ลูกค้าของสหกรณ์โดยตรงเป็นเพียงผู้รับมอบอำนาจมาทำธุรกรรมแทนลูกค้า ดังนั้น สหกรณ์ต้อง

ดำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลักว่ามีตัวตนและประกอบกิจการจริง 

ในส่วนของผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สหกรณ์ สามารถดำเนินการตรวจสอบตามนโยบายและระเบียบ

วิธีการของสหกรณเ์องได้ 

1.3) กรณีการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ให้สหกรณ์มีมาตรการ 

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็น

เจ้าของ และอำนาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย โดยพิจารณาจาก

ข้อมูลหรือหลักฐานตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563  

1.4) ในกรณีที่สหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื ่นที ่เกี ่ยวข้องกับการระบุตัวตนของลูกค้าและ 

การระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า ที่มีความเข้มงวดแตกต่างจากประกาศฉบับนี้ ให้ สหกรณ์  

ถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากกว่า 

       3.2 แนวทางการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

       สหกรณ์  ต้องกำหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผู้ใช้ดุลยพินิจเพื่อระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า” โดยระบุวิธีการหาตัว

ผู้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว จากข้อมูลข้อเท็จจริง หลักฐานต้นฉบับหรือเอกสารอ้างอิงใดบ้ าง และระบุ 

ขั้นตอนต่อไปในกรณีที่ว ิธีการแรกไม่ทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ ทั้งนี้ ควรกำหนดตามหลักการในกฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงาน ปปง. ที่เก่ียวข้อง  

 กรณีผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าบุคคลธรรมดา ให้สันนิษฐานว่า ลูกค้าบุคคลธรรมดา

ที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเพ่ือประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้ Nominee 
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ในการทำธุรกรรมมากขึ้น หากสถาบันการเงินตรวจพบก็สามารถระบุบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ที่แท้จริงได้  

 สำหรับกรณีลูกค้านิติบุคคล วิธีการในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และพิสูจน์ทราบ  

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ของลูกค้านิติบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้ 

 วิธีที่ 1 ตรวจสอบจากข้อมูลการรับประโยชน์จากการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 25 ขึ้นไปตามที่ปรากฏ

ในหลักฐานหรือเอกสารอ้างอิง กรณีท่ีไม่พบในการถือหุ้นทอดแรก ให้เรียกข้อมูลในทอดต่อไปจากลูกค้าจนกว่า

จะพบตัว “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ที่เป็นบุคคลธรรมดา หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี้ได้ ด้วยเหตุ

จำเป็น ให้พิจารณาวิธีที่ 2 

 วิธีที่ 2 ตรวจสอบจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในการครอบงำการบริหารองค์กรลูกค้า โดยอาจ

แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออ่ืน ๆ ทั้งนี้ สหกรณ์อาจตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเอง หรือ

อาจให้ลูกค้าระบุข้อมูลว่าผู ้ใดเป็นผู ้ได้รับผลประโยชน์ที ่แท้จริงของลูกค้าแล้วนำข้อมูลมาตรวจสอบกับ

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก็ได้ โดยหากขาดแหล่งข้อมูลหรือไม่พบข้อมูล ให้พิจารณาวิธีที่ 3 

 วิธีที่ 3 ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผู้ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของ

ลูกค้าอาจเป็น “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง”  

 นอกจากนี้ สหกรณ์ต้องกำหนดประเภทข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่ต้องได้มาเพื่อนำไปใช้

ตรวจสอบกับรายชื่อที่กฎหมายกำหนดในขั้นตอนต่อไป เช่น เมื่อตรวจสอบและทราบถึง “ผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ที่แท้จริงของลูกค้า” แล้ว สหกรณ์ต้องกำหนดให้มขี้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว โดยอย่างน้อย

ต้องได ้ชื่อเต็มที่ถูกต้อง และเลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่ไม่สามารถให้ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน

ด้วยอุปสรรคเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูล ก็ควรกำหนดมาตรการในการดำเนินการอื่น ๆ และหาข้อมูลแวดล้อม

ของผู้ได้รับผลประโยชน์นั้น เช่น สัญชาติ ชื่อนิติบุคคลอื่นที่ผู้รับประโยชน์ถือหุ้นอยู่ด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตรวจสอบกับรายชื่อตามท่ีกฎหมายกำหนดในขั้นตอนต่อไป 

 สหกรณ์ต้องให้ความอิสระในการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรผู ้ตรวจสอบ แต่ต้องมั ่นใจได้ว่า 

บุคลากรนั้นเข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง และปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการนั้นอย่างเคร่งครัด และ

จำเป็นอย่างยิ่งทีส่หกรณต์้องกำหนดให้ บุคลากรผู้ใช้ดุลยพินิจตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนที่เพิ่มเติมของลูกค้า 

สามารถปฏิเสธคำขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าได้ หากปรากฏเหตุสงสัย  

ที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง ให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงส่งให้ผู้ตรวจสอบที่มีตำแหน่งสูงกว่าเป็นผู้กลั่นกรองรายงานและ  

ร่วมพิจารณาว่า เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานหรือไม่  
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 กรณีที่ตรวจสอบหรือได้รับแจ้งจากลูกค้าจนทราบตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง สหกรณ์  

ต้องกำหนดข้อมูลของ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ดังนี้ 

   (ก) ข้อมูลชื่อเต็ม   

   (ข) ข้อมูลหมายเลขประจำตัวที่รัฐออกให้ หรือ 

   (ค) ข้อมูลที่อยู่ หรือ ประเทศเจ้าของสัญชาติ 

    (ง) วันเดือนปีเกิด 

 กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถแจ้งข้อมูลในข้อ (ข) หรือ (ค) หรือ (ง) หรือทั้งสามข้อได้ สหกรณ์อาจ

พิจารณากำหนดมาตรการในการหาข้อมูลแวดล้อมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ข้อมูลอาชีพอ่ืนหรือ

ตำแหน่งที่ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงดำรงอยู่ในนิติบุคคลอ่ืน เป็นต้น  

 หากปฏิบัติครบทุกวิธีอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังไม่พบ “ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” ของลูกค้า 

ประกอบกับผลการประเมินเบื้องต้นว่า ลูกค้ามีปัจจัยเสี่ยงอันต้องขอข้อมูลนี้เพิ่มเติมอย่างแน่แท้ สหกรณ์ 

ต้องปฏิเสธคำขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของลูกค้ารายดังกล่าวในที่สุด    

 อย่างไรก็ตาม สหกรณไ์ม่ต้องระบุและพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง20 เมื่อมีการสร้าง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า ดังต่อไปนี้  

 (1) รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

 (2) มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หรือ

มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 (3) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  

 (4) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 (5) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

 (6) กองทุนรวมที่จัดตั้งข้ึนและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 (7) กองทุนที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 

 (8) รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ ของต่างประเทศ  

 
20 ข้อ 21 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ลูกค้าท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง 
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 (9) บริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย

หลักทรัพย์ ในต่างประเทศ ที่ไม่ใช่พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงตามที่เลขาธิการประกาศ

กําหนด 

 (10) ลูกค้าอ่ืนตามที่เลขาธิการประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 เว้นแต่ในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม 

เป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้ สหกรณ์ระบุผู ้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริงด้วย 

 3.3 การตรวจสอบรายชื่อลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า กับรายชื่อบุคคล  

ที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

          ตามข้อบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 

กำหนดให้ “กระบวนการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ารวมถึงผู้ที ่เกี ่ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  

แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง” เป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนก่อนการอนุมัติ

รับลูกค้าหรือทำธุรกรรมกับลูกค้า ลูกค้าที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ 

  - ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์ หรือบุคคลธรรมดาที่ขอทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

 - บุคคลที่รับมอบอำนาจจากลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือบุคคลธรรมดา  

ที่ขอทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว (กรณีที่มี) 

 - ลูกค้านิติบุคคลที่ขอสร้างความสัมพันธ์หรือนิติบุคคลที่ขอทำธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนัยสำคัญภายในองค์กรลูกค้านิติบุคคล ในที่นี้ หมายถึง กรรมการ  

ผู้มีอำนาจทุกราย รวมถึง ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายที่มาดำเนินการสร้างความสัมพันธ์  

กับสหกรณ์ (กรณีที่มี)   

   - ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าบุคคลธรรมดา (กรณีที่มี) 

 - ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้านิติบุคคล  

 



59 
 

 

 3.4 ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อนำมาพิจารณาความสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า 

      โดยสหกรณ์ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตั ้งแต่เริ ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ 

ทำธุรกรรมจากลูกค้า ให้ชัดเจนและเพียงพอ ตัวอย่างเช่น  

 - เพ่ือการออมเงิน  

 - วัตถุประสงค์ด้านการลงทุน  

 - วัตถุประสงค์ด้านการกู้ยืม 

 - เพ่ือหมุนเวียนทางธุรกิจ  

 - เพ่ือชำระค่าสินค้าบริการ  

 - เพ่ือการลงทุนอ่ืนใด  

 - เพ่ือชำค่าสินค้าบริการ และสาธารณูปโภคในชีวิตประจำวัน 

 - เพ่ือรับบริจาค  

 - เพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  

         ทั้งนี้ เพื ่อนำไปใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับการทำธุรกรรมและ 

ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า ซึ่งมูลค่าและรูปแบบการทำธุรกรรมจะทำให้สหกรณ์สามารถเชื่อมโยงถึง

ผลลัพธ์ในข้อนี้ได้ เนื่องจากมูลค่าในการทำธุรกรรมและวิธีการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

ประเภทบริการหรือช่องทางการใช้บริการ จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินความสัมพันธ์เสมอ 

เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรือไม่  

       หากนำผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อื่นที่ต่างไป

จากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน 

สหกรณ์ ต้องกำหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่เพิ่มขึ้นหรือ

เปลี่ยนแปลงไป 

        สหกรณ์ ควรกำหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่าง รูปแบบการธุรกรรม กับ วัตถุประสงค์  

ในการสร้างความสัมพันธ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู่  

ตัวอย่าง 

 วัตถุประสงค์ด้านการออมเงิน สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมประเภท  

การเปิดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน 

การฝากเงินสด  

การถอนเงินในปริมาณที่น้อยกว่าการฝากเงิน  
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สอดคล้องกับช่องทางการทำธุรกรรมประเภท 

การทำธุรกรรม ณ สาขาหรือสำนักงาน 

การทำธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งฝากและถอน 

การทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สอดคล้องกับมูลค่าในการทำธุรกรรม 

ไม่จำกัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า 

 3.5 วิธีปฏิบัติในการอนุมัติรับลูกค้า 

    สหกรณ์ ต้องกำหนดวิธีหรือขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติคำขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้า 

โดยต้องจำแนกประเภทความสัมพันธ์ และกำหนดระดับตำแหน่งของบุคลากรที่มีอำนาจอนุมัติให้สอดคล้องกับ

ประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม หรือกลุ ่มล ูกค้า เพื ่อให้ม ั ่นใจได้ว ่าก่อนอนุ มัติ 

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกค้า สหกรณ์ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ สอดคล้อง 

กับระดับการประเมินความเสี ่ยงเพื ่อขอข้อมูลลูกค้าเพิ ่มเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี ่ยง 

ด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ของลูกค้า ณ ขั้นตอนที่อนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมนั้นด้วย  เช่น ในกรณีลูกค้าที่มี

ความเสี่ยงสูง สหกรณ์ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด

สำหรับลูกค้าดังกล่าวโดยอย่างน้อยต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

  (1) กำหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือ

หลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที ่มาของเงินหรือรายได้ ข้ อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับ

วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการทำธุรกรรม การกำหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

  (2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม 

กับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สหกรณ์  

ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทำธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว

และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

  (3) กำหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที ่มี  

ความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพ่ิมความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตามความสัมพันธ์
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ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม และเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุ

ตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ 

  แม้ว่าสหกรณ์จะได้กำหนดนโยบายรับลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 

หรือแนวทางในการตรวจสอบอื ่น ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ยังมีหน้าที ่ในการบริหารความเสี ่ยง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

ของลูกค้าควบคู่ไปกับการอนุมัติรับลูกค้าด้วย หมายความว่า เมื่อมีการอนุมัติรับลูกค้าแล้ว ลูกค้ารายดังกล่าว 

จะต้องได้รับการจัดระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย หรือมาตรการ หรือหลักเกณฑ์ในการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูงที่สหกรณ์ได้จัดทำขึ้นภายใต้ขอบเขตของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า และกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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หัวข้อที่ 4 

การทบทวนข้อมูลและตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า 

 

 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ หมายถึง ขั้นตอนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหว  

ทางการเงินหรือการทำธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า  ขั้นตอน

ดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เป็นขั้นตอนที่จะทำให้

ทราบว่า ลูกค้าแต่ละรายมีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  

การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ความเสี่ยง) มากน้อยเพียงใด และต้องดำเนินมาตรการบริหาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละรายต่อไปอย่างไร  

 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการดำเนิน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า เป็นขั้นตอนที่สหกรณ์ต้องดำเนินการต่อจากขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์

และการจัดระดับความเสี่ยงในครั้งแรก และต้องดำเนินขั้นตอนนี้ตลอดไปจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับลูกค้า 

 4.1 การทบทวนข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน 

 สหกรณ์ ต้องตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน 

และข้อมูลที่นํามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เช่น ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวประชาชนจาก

ฐานข้อมูลของสหกรณ์ หรือตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 

หรือตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือให้ลูกค้ายืนยัน หรือแก้ไข ข้อมูลจากฐานข้อมูลของสหกรณ์ 

หรือการให้ลูกค้าทบทวน ยืนยัน หรือแก้ไขข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเว็บเซอร์วิส หรือส่งจดหมาย

ไปยังที่อยู่ของลูกค้า หรือโทรศัพท์ หรืออีเมล หรือส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเดินทางไปพบลูกค้า หรือ

การเดินทางไปตรวจสอบธุรกิจของลูกค้า เป็นต้น 

 ในกรณีที่ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ก่อนแล้ว และลูกค้า

ประสงค์จะทำธุรกรรมครั ้งต่อไป สหกรณ์อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

ที่ได้จัดทำไว้แล้วสำหรับลูกค้ารายนั้นได้ โดยนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เว้นแต่กรณีสงสัย

ในความถูกต้องของข้อมูลนั้น ให้ดำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้ารายนั้นใหม่  
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 อย่างไรก็ตาม ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากสหกรณ์ได้รับข้อมูล 

ไม่ครบถ้วนให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามระดับความเสี่ยงลูกค้าให้ครบถ้วน และในกรณีท่ีลูกค้าไม่มี

การเคลื่อนไหวในการเดินบัญชี หรือไม่มีการทำธุรกรรมมาเป็นเวลานาน (Dormant Account) หรือเป็นลูกค้า

ที่ไม่ชำระหนี้และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ หรือสหกรณ์ได้ใช้ความพยายามติดต่อลูกค้าเพื่อตรวจทานและ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้ว และไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้กำหนดมาตรการที่สามารถ

ทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเมื่อลูกค้ามาทำธุรกรรม หรือในโอกาสแรกที่สามารถติดต่อลูกค้าได้ เว้นแต่

กรณีท่ีการทำธุรกรรมมีความผิดปกติ ทำให้ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงขึ้น สหกรณต์้องดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงของลูกค้าแบบเข้มข้นทันที หากไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ 

ให้สหกรณ์ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทำธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ทำธุรกรรม 

เป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

 4.2 ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า 

 1) วัตถุประสงค์ สหกรณ์ต้องเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจทาน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้า และการกำหนดวิธีการตรวจสอบและตรวจทาน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ จึงจะสามารถกำหนด

วิธีการที่เหมาะกับลูกค้าและธุรกิจของตนได้ โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน  

มีดังต่อไปนี้ 

  (1) เพื่อทราบว่า ลูกค้ายังคงมีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ในรูปแบบที่เป็น

ปกติ ไม่มีพฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่มีเหตุอันควรสงสัย เช่น มีการหมุนเวียนเงินในการทำธุรกรรม 

ในระดับปกติและสม่ำเสมอเมื่อเทียบกับอาชีพและการดำเนินความสัมพันธ์ในช่วงแรก ๆ หรือในรอบก่อนที่ได้

ตรวจสอบและบันทึกไว้ 

   (2) เพ่ือทราบว่า ลูกค้ายังดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

ในขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่พบวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ ที่ทำให้แนวทางการดำเนิน

ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไป (ซึ่งจะดูได้จากความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมในภาพรวม และการขอ

สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพิ่มในบริการอ่ืน ๆ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ) 

  (3) ดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ

รายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

  (4) เพื่อทราบว่า ลูกค้าควรเข้าสู่ขั้นตอนการปรับปรุงความเสี่ยงเป็นระดับอื่นหรือไม่ ซึ่งหาก 

ผลจากข้อ (1) - (3) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปกติ ก็มักจะไม่ต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกค้า  
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แต่หากผลจากข้อ (1) - (3) อาจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อการปรับปรุง

ระดับความเสี่ยงของลูกค้าได้  

  (5) เพื่อทราบว่า สหกรณ์สมควรจะคงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไปหรือควรยุติ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  

 2) การกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำ

ธุรกรรมของลูกค้า 

  สหกรณ ์ต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดำเนินความสัมพันธ์กับลูกค้าให้

สอดคล้องกับประเภทธุรกิจและแนวทางการทำธุรกรรมของลูกค้า โดยต้องกำหนดวิธีการเพื่อตรวจสอบข้อมูล

ต่อไปนี้ 

  (1) ตรวจสอบมูลค่าการทำธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

  สหกรณ์ ต้องกำหนดวิธีการในการตรวจดูหรือวิเคราะห์วงเงินในการทำธุรกรรมของลูกค้า 

ตั้งแต่เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยเมื่อดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง 

สหกรณ์ ต้องตรวจทานการทำธุรกรรมในระยะเวลาตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนถึงยุติความสัมพันธ์ 

โดยในขณะที่ดำเนินการตรวจทาน ต้องสามารถสรุปมูลค่าหรือสถิติหรือระดับความเข้มข้นของการทำธุรกรรม

ของลูกค้ารายนั้น ๆ เพ่ือที่จะเป็นหลักในการประเมินในครั้งต่อไปว่า ลูกค้ายังมีการทำธุรกรรมในภาพรวมที่เท่ากับ

หรือใกล้เคียงกับ มูลค่าหรือสถิติหรือระดับที่ได้ประมาณการไว้ในครั้งก่อนหรือไม่ และหากมีการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะทีเ่ห็นได้ชัด สหกรณ์ ต้องกำหนดขั้นตอนในการตรวจทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือวิเคราะห์ได้ว่า มูลค่า

หรือสถิติหรือระดับความเข้มข้นที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยใดที่จะใช้พิจารณาเพ่ือปรับปรุง

ระดับความเสี่ยงให้เพ่ิมขึ้นหรือลดลง โดยวิธีการต่าง ๆ ในขั้นตอนนี้ ต้องสอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการและ

วิธีการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ ์ 

ตัวอย่างที่ 1  

                สหกรณ์  ให้บริการกับลูกค้าผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการหลัก ควรจัดทำระบบ 

เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม หรือ  

ตัวอย่างที่ 2 

     สหกรณ์  ให้บริการทางธุรกิจที่ลูกค้ามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไม่ควรกำหนดวิธีการ

ประเมินผลจากการทำธุรกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงช่วงเดียวโดยสหกรณ์ต้องกำหนดวิธีการที่จะสามารถ 

เห็นผลการทำธุรกรรมของลูกค้าทั้งหมดในช่วงเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า  

และนำมาประมาณการหามูลค่าหรือข้อมูลกลาง หรือ 
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 สหกรณ์ให้บริการทางธุรกิจแบบครั้งเดียว หรือเป็นรูปแบบที่ลูกค้าไม่สามารถหมุนเวียนเงิน 

ที่นำมาดำเนินความสัมพันธ์ได้ โดยมีเงื่อนไขกำหนดทำให้ลูกค้ามีการทำธุรกรรมน้อยครั้ง หรืออาจครั้งเดียว  

แต่มีผลผูกพันระยะยาว สหกรณ์ก็ไม่จำเป็นต้องนำวิธีการในตัวอย่างที่ 2 มาใช้ แต่กำหนดวิธีการตรวจสอบ 

เป็นครั ้งคราวที ่มีกำหนดเวลาแน่นอนสำหรับลูกค้าแต่ละรายหรือตามเงื ่อนไขเมื่อมีการทำธุรกรรมก็ได้  

แต่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด เป็นต้น 

 (2) ตรวจสอบรูปแบบการทำธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ  

 สหกรณ์ ต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบ ในกรณีที่ลูกค้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รูปแบบของบริการ หรือรูปแบบของ  

ช่องทางการใช้บริการ เนื ่องจาก รูปแบบการทำธุรกรรมเป็นส่วนหนึ่งในการนำมาพิจารณาเป็นปัจจัย  

ความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 

 สหกรณ์ต้องกำหนดวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมเกี่ยวกับกิจการ 

ของตน หากสหกรณ์มีการให้บริการหลายประเภทผลิตภัณฑ์ บริการหรือช่องทางบริการ ควรต้องมีระบบ 

ที่สามารถบันทึกได้ว่า ลูกค้ามีการทำธุรกรรมที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการใดบ้าง (ซึ่งในที่นี้

หมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการโดยบุคลากร) และสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง

อันเกิดจากการทำธุรกรรมเหล่านั้น โดยอย่างน้อยที่สุดควรตอบโจทย์ได้ว่า “ลูกค้ามีก ารทำธุรกรรมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์หรือบริการรวมถึงมีการใช้ช่องทางการบริการที่แตกต่างไปจากในช่วงแรกของการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ หรือในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครั้งก่อน และข้อมูลความแตกต่าง ในการทำธุรกรรมดังกล่าว 

ส่งผลต่อความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือการแพร่ขยายอาวุธ 

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางบริการ มากขึ้นจากช่วงแรกในการดำเนิน

ความสัมพันธ์หรือการประเมินในครั้งก่อนหรือไม่” 

ตัวอย่าง 

  กรณีสหกรณ์ มีการให้บริการและช่องทางบริการหลายประเภท อาจตรวจพบได้ว่า  

เมื่อแรกความสัมพันธ์ ลูกค้ามีการทำธุรกรรมการฝากเงินผ่านสาขาของสหกรณ์ แต่เมื่อมีการประเมินในภาพรวม

พบว่า ในระยะเวลาช่วงต่อมา ลูกค้ามีการเปลี่ยนช่องทางการทำธุรกรรมโดยเลือกใช้การทำธุรกรรมผ่าน  

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้น สหกรณ์ ควรต้องวิเคราะห์

ได้ว่า เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการบริการในพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

และตรวจสอบว่าพ้ืนทีด่ังกล่าวมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด เพ่ือที่จะสรุปว่า ในรอบการประเมินครั้งนี้ ลูกค้ามี

ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมในด้านรูปแบบการทำธุรกรรม และตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูงบางประการ 
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ในเรื่องช่องทางการใช้บริการ และอาจเกี่ยวข้องกับพื้นที่หรือประเทศเสี่ยง เมื่อวิเคราะห์กับข้อมูลอื่น ๆ 

ประกอบ สหกรณอ์าจประเมินว่า  

 - ลูกค้ามีการทำธุรกรรมในรูปแบบที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้กับสหกรณ์ การทำ

ธุรกรรมในขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

 - รูปแบบธุรกรรมเกี่ยวกับช่องทางการให้บริการที่เปลี่ยนไป โดยลูกค้าเลือกใช้ช่องทาง 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในพื้นท่ีชายแดนหรือพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น 

 - รูปแบบธุรกรรมที่เปลี ่ยนไปอาจส่งผลต่อวัตถุประสงค์การดำเนินความสัมพันธ์  

ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปด้วย โดยลูกค้าทำธุรกรรมในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง (ตรวจสอบกั บข้อมูล 

ปัจจัยเสี่ยงเรื่องพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงแล้ว) ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนจากการออมเงินธรรมดา เป็นการทำ

ธุรกรรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าระบุในข้อมูล คำขอว่า เพ่ือชำระหนี้  

 - ปัจจัยด้านอื่นยังคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 - ข้อเสนอแนะ : อาจกำหนดมาตรการในการสอบถามข้อมูลลูกค้าเพ่ิมเติมหากไม่สามารถ

ตรวจสอบหรือไม่ได้รับแจ้งข้อมูลที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงว่าลูกค้าต้องได้รับ

การปรับปรุงความเสี่ยงให้มีระดับความเสี่ยงสูงขึ้น 

 (3) วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมกับวัตถุประสงค์

ในการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

จากข้อมูลผลการประเมินเรื ่อง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทำ

ธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจเรื่อง มูลค่า ความถี่ และรูปแบบการทำธุรกรรม จะทำให้สหกรณ์ 

สามารถเชื่อมโยงถึงผลลัพธ์ในข้อนี้ได้ เนื่องจาก มูลค่าในการทำธุรกรรมและวิธีการทำธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ประเภทบริการหรือช่องทางการใช้บริการจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนิน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเสมอ เพียงแต่จะตรงกับข้อมูลวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าแจ้งไว้ขณะสร้างความสัมพันธ์หรือไม่  

หากนำผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแล้ว พบความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์อ่ืน  

ที่ต่างไปจากวัตถุประสงค์เดิมที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือในการ

ประเมินรอบก่อน สหกรณ์ต้องกำหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์ 

ที่เพ่ิมข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไป 

สหกรณ์อาจพิจารณากำหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่าง รูปแบบการทำธุรกรรมกับ 

วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู่เพ่ือใช้

ประกอบการพิจารณาประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการทำธุรกรรมกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ 
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ตัวอย่าง 

วัตถุประสงค์ด้านการออมเงิน สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรมประเภท  

การเปิดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน 

การฝากเงินสด  

การถอนเงินในปริมาณที่น้อยกว่าการฝากเงิน  

สอดคล้องกับช่องทางการทำธุรกรรมประเภท 

การทำธุรกรรม ณ สาขาหรือสำนักงาน 

การทำธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติทั้งฝากและถอน 

การทำธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

สอดคล้องกับมูลค่าในการทำธุรกรรม 

ไม่จำกัดมูลค่าธุรกรรม โดยขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ด้านการลงทุน  ..........................................................  

วัตถุประสงค์ด้านการกู้ยืม  ....................................................... เป็นต้น 

 (4) การตรวจสอบข้อมูลด้านอื่น ๆ ประกอบผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบและตรวจทาน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรม 

       เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่ (1) – (3) แล้ว สหกรณ์  ต้องกำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ

ข้อมูลอื่น ๆ เพื่อหาข้อเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์ที่ได้จากทั้ง 3 ขั้นตอน เพื่อจะได้ประเมินผล  

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้าในแต่ละครั้งได้  

      สหกรณ์  ไม่ควรเจาะจงการหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องเป็นข้อมูลประเภทใด ควรให้บุคลากร

ผู้เกี่ยวข้องสามารถหาข้อมูลได้โดยอิสระ แต่อาจกำหนดกรอบการหาข้อมูลไว้ โดยเฉพาะเรื่องความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูล  

ตัวอย่าง 

 สหกรณ์ ต้องกำหนดหน้าที่สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้หาข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเพิ่มเติม

เพื่อสนับสนุนผลการวิเคราะห์การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรม

หรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี้ 

 (1) กรณีที่ผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงจากการดำเนิน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจช่วงแรก หรือจากการประเมินครั้งก่อน 



68 
 

 

 (2) กรณีที่ผลการวิเคราะห์มีแนวโน้มว่า ควรมีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าในระดับที่

สูงขึ้น สหกรณค์วรกำหนดแนวทางในการหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์  

ตัวอย่าง 

  บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลื่อนไหว

ทางการเงินหรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า ควรหาข้อมูลหรือข้อเท็จจริง

มาประกอบผลการวิเคราะห์ ในกรณีที่วิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีพฤติการณ์ที่เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติ โดยข้อมูล

หรือข้อเท็จจริงที่นำมาสนับสนุน ควรเป็นไปตามหลักการต่อไปนี้ 

 - เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบถามลูกค้าโดยตรง 

 - เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากฝ่ายดูแลผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภายในองค์กร 

 - เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากสถาบันการเงินอ่ืนโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 - เป็นข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่ชื่อถือได้ เช่น ฐานข้อมูลที่รัฐจัดทำขึ้น  

 - กรณีที่ข้อมูลที่ได้มา บุคลากรไม่มั่นใจว่าน่าเชื่อถือหรือไม่ ควรระบุแหล่งที่มาและ

ความเห็นว่า ได้มาจากแหล่งข้อมูลเปิดทั่วไป และควรสืบค้นข้อมูลที่ตรงกันจากหลายแหล่งข้อมูล เป็นต้น 

 (5) การสรุปผลการประเมิน 

   เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้นครบถ้วนแล้ว สหกรณ์ ต้องกำหนดให้ มีขั้นตอนสรุปผล

การประเมิน ซึ่งการสรุปผลการประเมิน สหกรณ ์ควรต้องตอบโจทย์ดังต่อไปนี้ได ้

   (1) ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ของลูกค้ารายนั้น ๆ มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ หากเปลี่ยนจัดอยู่ในระดับใด (อาจแบ่งเป็นกี่ระดับก็ได้  

ตามความเหมาะสมกับโครงสร้างลูกค้าทั้งหมด โดยอาจพิจารณาจากร้อยละของการเปลี่ยนแปลงจากการประเมิน 

ครั้งแรก หรือครั้งก่อน)  

   (2) ผลลัพธ์ใน (1) ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าหรือไม่ หากส่งผลให้ปรับปรุง  

 ผู้ประเมินพบว่าปัจจัยข้อใดที่เป็นส่วนสำคัญให้มีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้า 

   (3) กรณีที่มีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้า ควรเข้าสู่ขั้นตอนการอนุมัติของผู้บริหารที่มี

หน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานนี้หรือไม่  

   (4) เห็นควรดำเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวต่อไปหรือไม่ กรณีท่ีไม่จำเป็นต้อง

คงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต้องแสดงเหตุผลว่า ความเสี่ยงของลูกค้านั้น จะกระทบต่อกิจการของ

องค์กร และอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หรือไม่ (ความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐาน หรือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) 
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        เมื่อดำเนินการสรุปผลเสร็จสิ้นในแต่ละครั้ง ควรจัดเก็บบันทึกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับลูกค้ารายนั้น ๆ และเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ มีการปิดบัญชีหรือ 

ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า 

3) การกำหนดขั้นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทึกผลการอนุมัติการประเมิน 

    สหกรณ์ต้องกำหนดขั้นตอนในการพิจารณาและอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีอำนาจในการกำกับดูแล 

การปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีพบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ระบุผลการประเมินว่า  

     (1) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ทำให้

ต้องปรับปรุงเป็นระดับความเสี่ยงสูง  และ/หรือ อาจต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

     (2) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ทำให้

ต้องปรับปรุงระดับความเสี่ยงจากระดับความเสี่ยงสูง ลงสู่ระดับความเสี่ยงต่ำ  

     (3) ลูกค้ามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ระบุว่า 

ควรยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงอันจะกระทบต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององค์กร 

(ระบุเหตุแห่งความเสี่ยง) และ/หรือ อาจต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

สหกรณ ์ อาจกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่ง หรือคณะทำงานที่มีผู้บริหารระดับสูง

รวมอยู่ด้วยและเป็นผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติผลการประเมิน โดยพิจารณาตามเงื ่อนไขข้างต้น ก่อนที่จะ

ดำเนินการปรับปรุงความเสี่ยงหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ

สำนักงาน แล้วแต่กรณี 

*** การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน ให้นับ 7 วัน จากวันที่ผู้บริหารระดับสูง วิเคราะห์ 

และอนุมัติให้รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย21 ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาตรวจสอบธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยทั้งหมดควรอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมในแต่ละกรณี 

  

 
21 แนวปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับธรุกิจต่าง ๆ ที่สำนักงาน ปปง. เผยแพร ่
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หัวข้อที่ 5 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง (Enhanced CDD)  

และมาตรการตอบโต้กับลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ 

ลูกค้าที่มาจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

5.1 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง  

สำหรับประเภทของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้ มข้น 

(Enhanced CDD) ตามข้อ 12 ของกฎกระทรวงดังกล่าว มี 3 ประเภท ดังนี้  

1) ลูกค้าที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 10 และมีผลการประเมินความเสี่ยง

ในระดับสูง  

2) ลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 13 วรรคสอง 

 3) ลูกค้าที ่มาจากหรือมีความเกี ่ยวข้องกับการทำธุรกรรมที่มาจากหรือไปยังประเทศที ่มี  

ความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มา ตรการ

ตอบโต้ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 

5.2 ขั ้นตอนการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้าสำหรับลูกค้าความเสี ่ยงสูง  

(Enhanced CDD) 

 กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสำหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง คือ การเพิ่มระดับ

ความเข้มข้นในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการระบุตัวตน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงขั้นตอนการทบทวนข้อมูลของลูกค้า  

 ในการพิจารณานำกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง   

ซึ่งต่อไปนี้จะใช้คำว่า “การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น” มาปรับใช้ สหกรณ์ 

ต้องกำหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลักเกณฑ์เกี ่ยวกับการบริหารความเสี่ย งด้วยการกำหนดปัจจัย 

การพิจารณาความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้าและประกาศท่ีเกี่ยวข้อง และในการกำหนดขั้นตอนในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ควรพิจารณากำหนดขั้นตอนให้สอดคล้องกับแนวทางฉบับนี้ ได้แก่ 

 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลและสถานะของลูกค้าท่ีเข้มข้น 

 2. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงที่เข้มข้น 

 3. ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมที่เข้มข้น 

 4. ขั้นตอนการทบทวนข้อมูลที่เข้มข้น 
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ขั้นตอนที่ 1 ข้ันตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลและสถานะของลูกค้าที่เข้มข้น 

 ดังที่ได้กล่าวมาในเรื่อง การอนุมัติรับลูกค้า สหกรณ์ต้องมีขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องต้นว่า 

ลูกค้ารายที่ขอสร้างความสัมพันธ์นั้น ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการระบุตัวตนหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ 

เป็นการพิจารณาเบื้องต้นว่า ข้อมูลของลูกค้าที่ให้มีความถูกต้องแท้จริง เช่น ที่อยู่ อาชีพ สถานที่ทำงาน 

ลักษณะของการประกอบธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไข

หรือปัจจัยที่ยกตัวอย่างไว้ใน หัวเรื่องดังกล่าว  

 กรณีท่ีสหกรณ์ ได้ดำเนินการประเมินผลเบื้องต้นพบว่า ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เนื่องจาก 

ลูกค้าอาจมีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับเงื่อนไขการประเมินเบื้องต้น สหกรณต์้องกำหนดแนวทางให้บุคลากร

ที่เกี ่ยวข้อง ขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพิ่มเติม ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล  

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย หรือผู้จัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย  

 (1) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 กรณีที ่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา และสหกรณ์ประเมินผลว่าเป็นลูกค้าที ่มีความเสี ่ยงสูง  

ควรได้รับการตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติม โดยการขอข้อมูลเพ่ิมเติม หรือตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่สามารถ

นำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า 

โดยอย่างน้อยได้แก่ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เช่น 

  (1.1) แหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน 

 (1.2)  แหล่งที่มาของฐานะความมั่งคั่ง หรือข้อมูล/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (รายได้) 

  (1.3) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละครั้ง (กรณีที่สงสัยว่า 

ลูกค้าขอใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น ขอใช้บริการเปิดบัญชีเพื ่อลงทุนในกิจการบางอย่าง  

ในลักษณะบุคคลธรรมดา เป็นต้น) 

  (1.4) ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทำงาน 

หรือลายมือชื่อของผู้ทำธุรกรรม  

 (2) ความเข้มข้นในการขอข้อมูลของลูกค้านิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

หรือผู้จัดการทรัพย์สินตามกฎหมาย 

 กรณีท่ีลูกค้าเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยสหกรณป์ระเมินผลว่า

เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ควรได้รับการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม สหกรณ์ ควรขอข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากข้อมูล

ตามข้อ (1) ข้างต้นแล้ว หรือตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า เช่น 
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 (2.1) แหล่งที่มาของรายได้ เช่น ลักษณะของการประกอบธุรกิจ สถานที่ในการประกอบธุรกิจ  

 (2.2) แหล่งที่มาของฐานะความมั่งคั่ง เช่น ข้อมูล/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน   

 (2.3) ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการที่แท้จริง (กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีการ

ดำเนินกิจการหลายอย่างและมีกิจการที่ทำให้เกิดรายได้หลักและรายได้เสริม หรือลูกค้าไม่ระบุวัตถุประสงค์  

ที่ชัดเจนในเอกสารขอสมัครใช้บริการ) 

 (2.4) ข้อมูลโครงสร้างสำคัญของลูกค้า ได้แก่ ข้อมูลที่แสดงถึงโครงสร้างหลักอันทำให้กิจการ 

ของลูกค้าดำเนินอยู่ได้ เช่น โครงสร้างผู้บริหารตั้งแต่ระดับสูงจนถึงระดับปฏิบัติงาน หรือโครงสร้างผู้ถือหุ้น  

รายสำคัญ หรือโครงสร้างบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ข้อมูลในข้อนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไปถึง

ข้อมูลผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 

 (2.5) ข้อมูลของผู้บริหารที่มีอำนาจสูงสุด ได้แก่ ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคล  

ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งด้านงานบริหารและมีอำนาจสูงสุด อาจเป็นบุคคลที่มีตำแหน่ง ซึ่งมีอำนาจสำคัญ

เกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของลูกค้า เช่น ข้อมูลชื่อเต็ม  หมายเลขประจำตัวหรือสัญชาติ ที่ทำให้

สามารถตรวจสอบกับข้อมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงฐานข้อมูลรายชื่ออื่น  ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 

ขั้นตอนที่ 2 การบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงสูง 
 การที่สหกรณ์จะดำเนินการตามขั้นตอนนี้ได้ สหกรณ์ต้องกำหนดนโยบาย หรือมาตรการ หรือ
หลักเกณฑ์ในการบริหารความเสี ่ยง โดยประกอบไปด้วยปัจจัยในการพิจารณาความเสี ่ยงของลูกค้า  
(ดูสาระสำคัญในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  
 ตามหลักการเบื้องต้น ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ผ่านขั้นตอนการระบุตัวตนอย่างเข้มข้น มักจะมีข้อเท็จจริง
หรือข้อมูลที่ตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ขั้นตอนนี้แล้วอาจได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับปกติ
หรือระดับสูง (ข้ึนอยู่กับข้อมูลด้านอ่ืน ๆ และการกำหนดระดับและปัจจัยความเสี่ยงของแต่ละองค์กรสหกรณ์) 
แต่ส่วนมากแล้วจะไม่อยู่ในกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำ เพราะหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับปัจจัยความเสี่ยงต่ำ  
ก็มักจะไม่เข้าสู่กระบวนการระบุตัวตนอย่างเข้มข้น เว้นแต่จะพบข้อมูลที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูงในภายหลัง 
 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงสูงจะต้องสอดคล้องกับผลการระบุตัวตน 

ที่ปรากฏว่า 

 (1) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูงและไม่มีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่ามาลดทอน

ความเสี่ยงดังกล่าว เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดามีพฤติการณ์ที่ระบุได้ชัดเจนว่า สร้างความสั มพันธ์ทางธุรกิจ 

เพื ่อประโยชน์ของบุคคลอื ่น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ่งยังไม่ส่งผลให้เกิดความเสี ่ยงร้ายแรงแก่สหกรณ์ 

ถึงขั้นที่ต้องปฏิเสธ หรือลูกค้านิติบุคคลมีการดำเนินกิจการตรงกับอาชีพเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่หรือประเทศ

ที่เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสำคัญ 
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 (2) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตรงกับปัจจัยเสี่ยงสูง (ดูปัจจัยความเสี่ยงประเภทนี้ ในเรื่อ ง 

การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวข้อ ปัจจัยความเสี่ยงสูง) 

เช่น ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองภายในประเทศ

หรือต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ) บุคคลที ่มีสถานภาพทางการ เมืองในประเทศหรือในองค์การ 

ระหว่างประเทศ เหลือเพียงเป็นปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงสูง  หรือลูกค้ามีข้อมูลตรงกับรายชื่อผู้มีคำสั่ง

ถูกยึด อายัดทรัพย์สินหรือยับยั้งธุรกรรม หรือศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินหรือเป็นลูกค้า  

นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อบุคคลที่ถูกระงับการดำเนินการทางทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 กรณีที่พบว่า ลูกค้ามีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งสงสัยได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับการกระทำ

ความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงิน ให้สหกรณ์รายงานเป็นธุรกรรมที ่ม ีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ขั้นตอนที่ 3 การได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงท่ีมีอำนาจในขั้นตอนสำคัญ 

 เนื่องจาก ขั้นตอนการระบุตัวตนและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในครั้งแรก มักจะกระทำ

ควบคู่หรือในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน และต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนอนุมัติรับลูกค้า และ/หรือรับทำ

ธุรกรรมครั้งแรกสหกรณต์้องกำหนดหลักการพิเศษสำหรับการรับลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูง คือ 

 (1) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจ เป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 

การทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้บริหารผู้มีอำนาจเปรียบเสมือนตัวแทนของคณะผู้บริหาร

องค์กรที่ควรใช้อำนาจในการใช้ดุลยพินิจรับหรือไม่รับลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับสูง ในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งก่อน

จะอนุมัติรับลูกค้าหรือไม่นั้น ผู้บริหารดังกล่าวควรได้รับข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกค้านั้น ๆ  

 (2) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจ เป็นผู้ตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิเสธการสร้าง

ความสัมพันธ์ ยุติความสัมพันธ์ ระงับการดำเนินการทางทรัพย์สิน แจ้งเรื ่องการระงับการดำเนินการฯ  

ต่อสำนักงาน รวมถึงพิจารณาให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกรณีที่ปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจกับลูกค้าด้วย 

 (3) กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจ เป็นผู้รับทราบและอนุมัติ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

การทำธุรกรรม หรือการดำเนินความสัมพันธ์ หรือข้อมูลการระบุตัวตน หรือขั ้นตอนในการรับทำธุรกรรม 

ที่มีขนาดใหญ่ หรือธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือการกระทำความผิดมูลฐาน  
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ขั้นตอนที่ 4 แนวทางในการตรวจสอบความเคลื ่อนไหวทางการเงิน การทำธุรกรรมหรือการดำเนิน

ความสัมพันธ์ที่เข้มข้น 

 การดำเนินการในข้อนี้ ให้พิจารณาใช้กับลูกค้ากลุ่มที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงในระดับสูง 

(กรณีที่สหกรณ์กำหนดระดับความเสี่ยงสูงออกเป็นหลายระดับ ต้องพิจารณาปรับความเข้มข้นให้สอดคล้อง  

กับกลุ่มลูกค้าความเสี่ยงสูงแต่ละระดับ) 

  ในการกำหนดมาตรการสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทำ

ธุรกรรมหรือการดำเนินความสัมพันธ์อย่างเข้มข้น สหกรณ์ต้องกำหนดวิธีการหรือลักษณะการตรวจสอบ 

ที่ชัดเจนและมีความเข้มข้นกว่ามาตรการตรวจสอบฯ สำหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า โดยต้องคำนึงถึง

รูปแบบหรือลักษณะของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ ์ด้วย  

  การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทำธุรกรรม หรือการดำเนินความสัมพันธ์  

ที่เข้มข้น  อย่างน้อยควรพิจารณาถึงแนวทาง ดังต่อไปนี ้ (ทั ้งนี ้อาจพิจารณาดำเนินการทุกข้อหรือ 

เลือกเฉพาะข้อที่เหมาะสมกับรูปแบบความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สามารถดำเนินการได้จริง) 

 (1) การกำหนดระบบหรือขั้นตอนในการกลั่นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลที่เข้มข้นกว่า

ลูกค้ากลุ่มอื่น  

 (2) การกำหนดระยะเวลาในการทบทวนข้อมูล และการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและ

ความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมที่สั้นหรือถ่ีกว่าลูกค้ากลุ่มอ่ืน 

 (3) การกำหนดระบบการอนุมัติรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ข้อเท็จจริง หรือการประเมินผล

ข้อมูล ที่เข้มข้นหรือซับซ้อนกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น และกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจ เป็นผู้อนุมัติผลลัพธ์

สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้  

 (4) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แทจ้ริง

ที่เข้มข้นกว่าลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยอาจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตามลักษณะของความเสี่ยงสูงที่พบ 

โดยสหกรณ์สามารถกำหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้าที ่มี  

ความเสี่ยงสูงที่เข้มข้น เพิ่มเติมจากแนวทางที่กำหนดนี้ก็ได้ แต่ยังคงต้องคำนึงถึง การรักษาความลับหรือ 

การพยายามดำเนินการมิให้ลูกค้าล่วงรู้ถึงการตรวจสอบของสหกรณ ์ 

 5.3 มาตรการตอบโต้ (Countermeasures) 

ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามาจากพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ตามท่ีเลขาธิการประกาศกำหนด หรือมีการทำธุรกรรมที่เก่ียวข้องหรือเชื่อมโยงกับประเทศดังกล่าว ให้สหกรณ์ 

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้น โดยเลขาธิการอาจกำหนดให้ สหกรณ์ดำเนินการ
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ตามมาตรการตอบโต้กับลูกค้า ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ ข้อ 14 ประกอบกับประกาศสำนักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้ ได้ดังต่อไปนี้ 

(1) จำกัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม เช่น กำหนดให้เปิดได้ไม่เกิน  

1 บัญชีให้ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ หรือ จำกัดวงเงินการทำธุรกรรม เป็นต้น 

(2) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น อาจพิจารณายุติการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มี

ความเสี่ยงสูง เป็นต้น 

(3) ปฏิเสธไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ หรือสำนักงานตัวแทนของสถาบันการเงินจาก

ประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้ สหกรณ์ต้องมีมาตรการในด้านควบคุมภายในเกี่ยวกับประเทศที่ต้องมีมาตรการ 

ตอบโต้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นสูงสุด 

(Enhanced Customer Due Diligence) สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ของสหกรณ ์

(1) ห้ามไม่ให้จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง   

(2) ห้ามไม่ให้พึ่งพาบุคคลที่สามที่เป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ซึ่งอยู่

ในประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

(3) กำหนดให้มีการทบทวน แก้ไข หรือกรณีหากจำเป็นให้ยกเลิกความสัมพันธ์ในลักษณะสถาบัน

การเงินตัวแทนกับสถาบันการเงินในประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูง 

(4) กำหนดให้มีการตรวจสอบภายในในระดับเข้มข้นสำหรับสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน

หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

ทั้งนี้ กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงสูง หรือพื้นที่หรือประเทศที่

คณะทำงานเฉพาะกิจเพ่ือดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (FATF) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก

ดำเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นและใช้มาตรการตอบโต้กับ

ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามเอกสารเผยแพร่ของ FATF เพ่ือป้องกันระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยง

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพ 

ทำลายล้างสูงที่อาจเกิดจากพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว เลขาธิการจะออกประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

ประเทศหรือมาตรการตอบโต้ที่ต้องดำเนินการต่อพื้นที่หรือประเทศดังกล่าวต่อไป   
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หัวข้อที่ 6 

การพึ่งพาบุคคลที่สาม การควบคุมภายใน และนโยบายสำหรับสาขา 

 

 6.1 การพึ่งพาบุคคลที่สาม 

 “พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การที่สหกรณ์พึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา 16 ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง

การจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน ดังนั้น เพื่อความมั่นใจว่าการพึ่งพา

ดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิดความเสี ่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของผู ้มีหน้าที ่รายงานธุรกรรม  

ต้องพิจารณาพึ่งพาบุคคลที่สามที ่มีสถานภาพเป็นผู้มีหน้าที่รายงานที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื ่อง  

การตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า ซึ ่งมีระบบปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าวอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 เมื่อสหกรณป์ระกอบกิจการให้บริการแก่ลูกค้าโดยอาศัยข้อตกลงทางธุรกิจกับสถาบันการเงินอ่ืน

ในการให้บริการหรือควบรวมการให้บริการของทั้งสองฝ่ายแก่ลูกค้า เพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ สถาบันการเงิน

ที่ตกลงร่วม และตัวลูกค้า อาจทำให้ต้องมีการพึ่งพาหรือเกิดภาระแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการปฏิบัติตาม

กระบวนการตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า ในขั ้นตอนที่เกี ่ยวข้องกับการ พบหน้าหรือ 

ขอข้อมูลจากลูกค้า ดังนั้น กรณีที่มีการตกลงร่วมกันให้บริการแก่ลูกค้ารายเดียวกัน สถาบันการเงินที่ตกลงร่วม

อาจรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการหลักในการให้บริการลูกค้าและรับลูกค้า ทำให้ผู ้มีหน้าที่รายงานต้องพึ่งพา

สถาบันการเงินนั้น ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

 หลักการสำคัญในการพึ่งพาบุคคลที่สาม มีดังต่อไปนี้ 

 (1) พึ่งพาได้เฉพาะในกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า 

รวมทั้ง การประเมินผลเบื้องต้นในการขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ข้อมูล 

การระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและข้อมูลในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรือในการทำธุรกรรมและการตรวจสอบการมอบอำนาจให้สร้าง

ความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกำหนด 

โดยการพึ่งพาอาจอยู่บนเงื ่อนไขการปฏิบัติการของบุคคลที่สาม กล่าวคือ สหกรณ์อาจไม่มีอำนาจในการ

กำหนดระบบปฏิบัติการในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ระบุตัวตน หรือดำเนินการตรวจสอบกับรายชื่อบุคคล  

ที่ถูกกำหนด เนื ่องจากเป็นการพึ ่งพาที ่ผู ้มีหน้าที ่รายงานต้องอาศัยบุคคลที่สาม ในการช่วยดำเนินการ  

ตามข้ันตอนดังกล่าว ตามระบบปฏิบัติการที่บุคคลที่สามถือปฏิบัติหรือมีนโยบายกำหนดไว้อยู่แล้ว (ซึ่งต่างจาก

การจ้างตัวแทนหรือผู้ให้บริการภายนอกมาดำเนินการให้ ซึ ่งกรณีนี้ สหกรณ์มีอำนาจในการกำหนดกรอบ
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ข้อตกลงให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนได้) ดังนั้นผู้มีหน้าที่รายงานต้องมั่นใจได้ว่า บุคคลที่สามที่ได้ทำการพ่ึงพานั้น 

มีระบบปฏิบัติการในการดำเนินการข้างต้น รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายและต้องได้รับการกำกับและตรวจสอบจากสำนักงาน ปปง. 

หรือหน่วยกำกับ หรือจากหน่วยงานที่มีอำนาจอย่างเหมาะสม 

 (2) สหกรณ์ต้องมีข้อกำหนดให้บุคคลที่สามส่งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการระบุตัวตนและพิสูจน์

ทราบตัวตนของลูกค้า ข้อมูลการระบุผู ้ได้รับผลประโยชน์ที ่แท้จริงและข้อมูลในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริงอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์หรือในการทำธุรกรรม  ข้อมูล 

การมอบอำนาจให้สร้างความสัมพันธ์หรือทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อ

บุคคลที่ถูกกำหนดโดยทันที และต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวการจัดส่งเอกสาร หลักฐานของข้อมูลข้างต้น หรือข้อมูลอ่ืน

ของลูกค้าในทันทีเม่ือมีการร้องขอ 

 (3) การพึ่งพาในการเก็บรักษาข้อมูล สหกรณ์สามารถพึ่งพาให้บุคคลที่สามเก็บรักษาข้อมูล 

ลูกค้าที ่ได้ในขั ้นตอนการดำเนินการตามข้อ (1) เพื ่อตนได้ หากบุคคลที่สามยินยอม ทั ้งนี ้ความรับผิด  

ในการเก็บรักษาข้อมูลยังคงตกอยู่แก่สหกรณ์ ดังนั้น ในการพึ่งพาบุคคลที่สาม ควรมีข้อตกลงที่มั่นใจได้ว่า บุคคล 

ที่สามจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ดำเนินการตามข้อ (1) และสามารถส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้มีหน้าที่

รายงานได้เมื่อร้องขอ ตาม (2) หรือให้สำเนาข้อมูลดังกล่าวส่งให้สหกรณ ์(ถ้าบุคคลที่สามยินยอม) 

 (4) บุคคลที่สามที่ตั้งและดำเนินการอยู่ในต่างประเทศ ให้สหกรณ์นำระดับความเสี่ยงของประเทศนั้น 

มาประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย 

   (5) สหกรณ์ต้องตระหนักเสมอว่า ตนยังคงมีหน้าที ่และความรับผิดในกรณีที่ กระบวนการ  

ในข้อ (1) เกิดความบกพร่อง แม้ว่าความบกพร่องนั้นจะเกิดจากระบบการปฏิบัติการของบุคคลที่สามก็ตาม 

เนื ่องจากสหกรณ์ยังคงมีหน้าที ่และความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายในข้อ (1) กับลูกค้า 

อยู่เสมอ ดังนั้น สหกรณ์ควรขอข้อมูลหรือตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่า การพึ่งพาบุคคลที่สามรายหนึ่งรายใดนั้น 

จะไม่ทำให้ตนเกิดความเสี่ยงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  

การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ

การแพร่ขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (ทั ้งนี ้ หากพบว่ามีระบบปฏิบัติการที ่บกพร่องต่อหน้าที่ 

ตามกฎหมายในการดำเนินการตามข้อ (1) นอกจากผู้มีหน้าที่รายงานจะต้องรับผิดในส่วนของการดำเนินการ

ต่อลูกค้าตนแล้ว บุคคลที่สามก็ย่อมต้องรับผิดในความผิดเดียวกันด้วย เพราะด้วยข้อตกลงที่ร่วมให้บริการ  

แก่ลูกค้า บุคคลที่สามก็ยังคงมีความรับผิดกรณีเกิดความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในข้อ (1) เช่นกัน) 
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     6.2 นโยบายและมาตรการควบคุมภายใน 

 สหกรณ์ ต้องกำหนดและดำเนินนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสม

กับความเสี่ยงภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่กำหนดไว้

ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 49 และประกาศสำนักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง การกำหนดและดำเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 โดยมีรายละเอียดของนโยบายและระเบียบวิธีการ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในดังต่อไปนี้  

 (1) การกําหนดโครงสร้างในการกํากับดูแลโดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบที่ทําหน้าที่  

ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง และมีพนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานนั้น ทั้งนี้ สหกรณ์  

ควรจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว 

 (2) การคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูง ให้มีขั ้นตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบ 

ประวัติอาชญากรรม การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด เป็นต้น 

(3) จัดให้มีการอบรมพนักงานที่ เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานและอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎหมายได้อย่างถูกต้อง (พนักงานในความหมายของข้อนี้หมายถึงพนักงานที่ได้รับการบรรจุโดยผ่านขั้นตอนของ

การทดลองงานเรียบร้อยแล้ว) 

(4) กําหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระจากการ

ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน  

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงภายในองค์กร เพื่อตรวจสอบ

การดาํเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ  

ทำลายล้างสูง โดยส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบนั้นอาจเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้  
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และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจ  

ในการดําเนินธุรกิจทราบด้วย 

การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในข้างต้นนั้น สหกรณ์ต้องมี

กระบวนการในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับความเสี่ยง

ภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์ อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับความเสี่ยงซึ่งได้จากผลประเมิน 

ความเสี่ยงภายในองค์กรของสหกรณ ์

6.3 นโยบายและมาตรการสำหรับสาขาของสหกรณ์ 

 สำนักงานสาขาที่จัดตั้งขึ้นภายในประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งภายในองค์กรของสหกรณ์ ซึ่งจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวิธีการของสำนักงานใหญ่อย่างเคร่งครัด และสหกรณ์มีหน้าที่ต้องกำกับดูแล

ให้สำนักงานสาขา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายล้างสูงอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันกับสหกรณ์ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ จึงขอให้สหกรณ์พิจารณากำหนด

แนวทางดังต่อไปนี้ ในการกำกับดูแลสำนักงานสาขา 

การกำกับดูแลและกำหนดนโยบายสำหรับสำนักงานสาขา 

(1) กำหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งสำนักงานสาขา สหกรณ์จะต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้าน

ด้านภูมิศาสตร์ โดยการตั ้งสำนักงานสาขาในพื้นที ่ที ่มีความเสี่ยงสูงตามประกาศสำนักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณ์ต้องกำหนดมาตรเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง โดยต้องกำหนดให้

สำนักงานสาขาที่ตั ้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน  

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงจากสำนักงานใหญ่อย่าง

สม่ำเสมอ ซึ่งหากพบว่า สำนักงานสาขามีความเสี่ยงสูงในการดำเนินกิจการ และอาจส่งผลให้สำนักงานใหญ่

ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักงานใหญ่จำเป็นต้องกำหนดมาตรการพิเศษ  

เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารประจำสำนักงานสาขา หรือเพิ่มความเข้มข้นในการกำกับดแูล

อย่างใกล้ชิด  เป็นต้น 

 (2) กำหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที ่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยต้องกำหนดให้สาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับ 

การประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมาย

ที่มีการแก้ไขเป็นระยะ รวมถึงมาตรการในการควบคุมภายในเช่นเดียวกับสหกรณอ์ย่างเคร่งครัด  
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 (3) กำหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับ

สาขา โดยข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสหกรณก์ับสาขาดังกล่าว ได้แก่ ข้อมูลบัญชี หมายเลขบัญชี ประเภทของบัญชี 

วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชี ชื่อเจ้าของบัญชี (กรณีชื่อบัญชีกับเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน) ข้อมูลการทำธุรกรรม

ของลูกค้า (เฉพาะธุรกรรมที่ข้อมูลมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานการฟอกเงิน 

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง) ผลการ

วิเคราะห์การทำธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน  

การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย  

ล้างสูง หรือข้อมูลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(4) กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูลตาม (5) อย่างเคร่งครัดและ  

ห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันอาจทำให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูล

ดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศกำหนดเกี่ยวกับการใช้การเปิดเผย หรือ  

การร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น 

ทั้งนี้ หากสหกรณ์ได้จัดตั้งสำนักงานสาขา สหกรณ์ต้องกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมภายใน 

ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยงของสาขา โดยเฉพาะในประเด็นของการตรวจสอบ

ภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  และการป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  

อย่างเคร่งครัด และสหกรณ์ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจกำหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบที่

แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแต่ละสำนักงานสาขาท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนที่

ที่ปัญหาแตกต่างกัน  
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หัวข้อที่ 7 

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

        การตรวจสอบเพื ่อทราบข้อเท็จจร ิงเก ี ่ยวกับล ูกค้า เป ็นกระบวนการเฝ ้าระว ัง ตรวจสอบ 

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ความเข้มข้นของกระบวนการ

ดังกล่าว ต้องสอดคล้องกับระดับความเสี ่ยงของลูกค้าที ่ได้รับการประเมินจากข้อมูลและปัจจัยต่าง  ๆ  

อย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จะทำให้สหกรณ์ทราบได้

ว่า ลูกค้ามีการดำเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ มีความเคลื่อนไหวทางการเงินผิดปกติ

หรือไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือฐานะทางเศรษฐกิจของลูกค้าหรือไม่ อันนำไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยที่มีคุณภาพ ซึ่งในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.  2563 

ได้กำหนดให้สหกรณ์ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเนื่องจากกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ 

เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได ้(โดยมีสาเหตุเกิดจากลูกค้า) ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 1) กรณีที่สหกรณ์ ตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง แล้วสงสัยว่า

ธุรกรรมดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน หรือการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง22 

 2) กรณีท่ีสหกรณ ์ไม่สามารถดำเนินตามข้อ 1723 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี ่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 กล่าวคือ ไม่สามารถดำเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า  

 
22 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 5 กำหนดให้ สถาบันการเงินและ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ทำขึ้นเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่ สงสัยว่า 
เป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
หรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพทำลายล้างสูงให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

23 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 17 กำหนดให้ สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที ่น ่าเชื ่อถือ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 

(2) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและใช้มาตรการที่เหมาะสม ในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้
เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 

(3) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง 

(4) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมจากลูกค้า เพื่อนำมาพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า 
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ไม่สามารถระบุผู้ไดร้ับผลประโยชนที่แท้จริงและพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไม่สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลของล ูกค้าและผู ้ ได้ ร ับผลประโยชน์ท ี ่แท ้จร ิงของล ูกค้าก ับข้อมูลรายชื ่อบ ุคคลที ่ถ ูกกำหนด 

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไม่สามารถขอวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจจากลูกค้า ไม่สามารถตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า24 

 3) กรณีที่สหกรณ์ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้าจะทำให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกค้า25  

 สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในตรวจสอบการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยทั้ง 3 กรณีข้างต้น 

ให ้นำรายละเอ ียดในแนวทางปฏ ิบ ัต ิ เร ื ่อง การรายงานธ ุรกรรม ท ี ่สำน ักงาน ปปง. ได ้ เผยแพร่  

มาใช้เป็นข้อมูลในการทำแนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องรายงานธุรกรรมของสหกรณ์ 

ซึ่งให้ครอบคลุมในเรื่องของแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

 

 

(5) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าตลอดช่วงเวลาที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ยังคงดำเนินอยู่ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยง
ของลูกค้าท่ีได้ประเมินไว้และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่ีมาของรายได้รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าท่ีมีอยู่หรือไม่       

การระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง (1) และ (2) ให้เป็นไปตามที่เลขาธกิาร
ประกาศกำหนด 

24 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 23 กำหนดให้ ในกรณีที่สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ 17 ได้ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจไม่ทำธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่
ทำธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงาน 

25 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563 ข้อ 26 กำหนดให้ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรม
ใดอาจเกี่ยวข้องจากความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจากมาตรา 16 ระมัดระวังในการใช้กระบวนการตรวจสอบ
เพื ่อทราบข้อเท็จจร ิงเก ี ่ยวกับล ูกค้าเป ็นพิเศษ หากมีเหตุอ ันควรสงส ัยเชื ่อได ้ว ่าการใช้กระบวนการตรวจสอบ  
เพื ่อทราบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้าจะเป็นการทำให้ลูกค้าหรือผู ้ที ่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว  
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อาจไม่ดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสำนักงานต่อไป 


