


 

 

 

 

 

 

การจัดท านโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค าน า 

ตามพระราขบญัญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดใหส้ถาบันการเงิน 

ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการ 

ที่เป็นลายลกัษณ์อักษรส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย 

  ดังนั้น เพื่อใหก้ารปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสทิธิผลและเป็นไป 

ตามข้อก าหนดทีเ่กี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด จึงก าหนดนโยบายการปอ้งกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้าย และก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  ทั้งนี้เพือ่ให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด เป็นไปตามนโยบายและ 

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ 

การก่อการร้าย  สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด จึงได้มีการจัดท าเป็นนโยบายและคู่มือการปฏิบัตงิานตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

แนวทางในการก ากบัดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรถือปฏิบัติตามนโยบายของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด 

ต่อไป 
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    นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

     และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

 
ความเป็นมา 

 เพื่อใหก้ารด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จึงได้ก าหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายของสหกรณ์ 

ลักษณะของการฟอกเงิน 

 การฟอกเงินเป็นกระบวนการทีม่ีเจตนาเพือ่แปลงผลประโยชน์ที่ได้มาจากกจิกรรมที่ผิดกฎหมาย/

อาชญากรรม  มาเปลี่ยนสถาพให้เป็นเงินหรือทรัพยส์ินที่ไดม้าโดยชอบด้วยกฎหมายโดยกระบวนการฟอกเงิน

ประกอบด้วย 

 ขั้นตอนท่ี 1  การน าเงินจากการกระท าผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน โดยมเีป้าหมายเพื่อแปลง 

เงินสดให้อยู่ในรปูแบบทีส่ามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย 

 ขั้นตอนท่ี 2  การย้ายเงิน การแบง่เงิน การโอนเงิน ให้ยากต่อการตรวจสอบ เพื่อตัดความเช่ือมโยง 

ระหว่างแหลง่ที่มาของรายได้ทีผ่ิดกฎหมาย  โดยการสร้างขัน้ตอนนการท าธุรกรรมทางการเงินที่ซบัซ้อน 

 ขั้นตอนท่ี 3  การน าเงินกลับเข้าสูเ่ศรษฐกจิที่ถูกกฎหมาย  โดยท าให้เงินที่ได้มาจากการกระท าผิดกฎหมาย

เป็นเงินที่ได้มาโดยถูกกฎหมาย  และผู้ฟอกเงินสามารถช้ีแจงถึงแหล่งทีม่าของเงินได ้
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    ส่วนที่ 1 

    นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                               

และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้สถาบันการเงิน

ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการประเมินและบริหาร 

ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง  สหกรณ์ออมทรัพย์กรม

ทางหลวง จ ากัด โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ  ชุดที่ 45 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จึงก าหนด

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

มี 5 ประการ ดังนี้ 

  1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยถือเป็นนโยบาย 

ที่มีความส าคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

  2.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  มีความแน่วแน่ที่จะใหส้หกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่

ปฏิบัติตามหลักการ  อุดมการณ์สหกรณ์  โดยยึดถือตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงและจะป้องกันมิให้บุคคลใด

อาศัยสหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

  3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จะก าหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือวิธีการ ใน

การตรวจสอบเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อ

ป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดให้มีการประเมิน และบริหาร

ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ก าหนดไว้ 

  4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จะเร่งจัดท าวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับ 

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือ่ให้

บุคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานใหบ้รรลุตามนโยบายดังกล่าว 

  5.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จะมุ่งมั่นในการก ากับดูแลให้บุคลากรภายในสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 

                                 การก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับลูกค้า 

 “ลูกค้า” หมายความว่า  สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ  บุคคลหรอืนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม

กับสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด 

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง  จ ากัด  ก าหนดนโยบายในการรบัลกูค้า  โดยการก าหนดเป็นแนวทาง

ปฏิบัติข้ันตอนการสร้างความสัมพันธ์หรอืปฏิเสธความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรอืการท าธุรกรรมกับลูกค้าโดยมีข้อมูล

ลูกค้าที่เป็นมาตรฐานในการช่วยลดความเสี่ยงของสหกรณ์  ที่สามารถด าเนินการพิสจูน์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

กับบญัชีรายช่ือ มีความเสี่ยงตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อป้องกันมิใหส้หกรณ์ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือตัวกลางในการ

ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย ซึง่ก าหนดนโยบายดังนี้ 

 1.  การจัดให้ลูกคา้แสดงตน (Customer Identification : CID ) 

      เมื่อลกูค้าแจ้งความประสงค์จะสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอท าธุรกรรมในครั้งแรก ต้องใหลู้กค้า

แสดงตน  ดังนี ้

       1.1   การแสดงตนของลูกค้าซึง่เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงข้อมลูและหลักฐาน ดังนี้ 

     1.1.1  ช่ือ และนามสกลุ 

   1.1.2  วัน เดือน ปีเกิด 

   1.1.3  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

   1.1.4  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

   1.1.5  อาชีพ สถานที่ท างาน 

   1.1.6  ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) 

     1.1.7  ลายมือช่ือลูกค้า 

      1.2   การแสดงตนของลูกค้าซึง่เป็นนิติบุคคลต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี ้

   1.2.1  ช่ือนิติบุคคล 

   1.2.2  เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้าม)ี 

   1.2.3  หลักฐานส าคัญที่แสดงตนส าหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ได้แก่หนังสือแสดงความ

ประสงค์ในการท าธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรอืหนงัสือแต่งตั้ง หรือหนงัสอื

มอบอ านาจในการท าธุรกรรม 

   1.2.4  สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท ์

   1.2.5  ช่ือเต็มของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย  

   1.2.6  ข้อมูลของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่ือเต็ม วันเดือนปีเกิด  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจ าตัวที่รัฐบาล

หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจ าตัวในเอกสารส าคัญประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ 
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    1.2.7  ประเภทกจิการและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกจิการ 

    1.2.8  ตราประทบั (ถ้ามี) 

    1.2.9  ลายมอืช่ือผูม้ีอ านาจหรือผู้รบัมอบอ านาจในการสรา้งความสมัพันธ์ทางธุรกจิ หรอืท าธุรกรรม 

      1.3  การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า ส าหรับบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า

ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  ดังนี้ 

    1.3.1  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเลขประจ าตัวที่รฐับาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ

สัญชาติออกให้ หรอืเลขประจ าตัวในเอกสารส าคัญประจ าตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ 

    1.3.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

    1.3.3  ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) 

     1.4  การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้แสดงความสมัพันธ์ต่อหน้า ส าหรบับริการทางการเงนิที่มีความเสีย่งสงู

ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณีก่อนมีการอนุมัติให้ท าธุรกรรมครั้งแรก 

 2.  การพิสูจน์ทราบข้อมลูการแสดงตนของลูกค้า 

      เมื่อได้รับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าในข้อ 1. แล้ว ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและ

หลักฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลที่ถูกก าหนด” ซึ่งเป็นบุคคล 

คณะบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือซึ่งมีมติ หรือประกาศภายใต้มติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ

ก าหนดให้ผู้ที่มีการกระท าอันเปน็การกอ่การรา้ย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือที่ศาลได้

พิจารณาและมีค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 

      ในกรณีที่ไม่มีแหลง่ข้อมลูที่น่าเช่ือถือ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยค านึงถึงข้อมลูที่ควรสอดคล้อง 

กับตัวตนของลกูค้า ประเภทบริการที่ลกูค้าขอสร้างความสมัพนัธ์หรอืท าธุรกรรมและความแทจ้รงิของเอกสารหลกัฐาน 

 3.  การระบุตัวตนของลูกค้า ( Know Your Customer : KYC ) 

      เมื่อสหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด ได้ด าเนินการพิสจูน์ทราบข้อมลูการแสดงตนของลูกค้าแล้ว 

ต้องด าเนินการให้ได้ข้อมลูเพือ่ระบุตัวตนของลกูค้า  ดังนี ้

      3.1  กรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา 

   3.1.1  แหล่งที่มาของรายได้ หรือเงินของลูกค้าที่ใช้ในการท าธุรกรรม 

   3.1.2  ผู้รับผลประโยชน์ที่แทจ้รงิ 

      3.2  กรณีที่ผู้มาติดต่อท าธุรกรรมเป็นนิตบิุคคล 

   3.2.1  โครงสร้างการบรหิารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร 

   3.2.2  ข้อมูลของผู้บริหาร 

   3.2.3  วัตถุประสงค์ในการด าเนินการของนิติบุคคล หรือบคุคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย 
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  3.2.4  แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร 

  3.2.5  ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

  3.2.6  ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขององค์กรอันแสดงถึงความน่าเช่ือถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือข้อมลูอื่นที่

สามารถน ามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของนิติบคุคล หรือบุคคลที่มกีารตกลงตามกฎหมายนั้น 

  3.2.7  วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากัด  

 4.  การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า 

      สหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด  ต้องพิจารณาว่าจะอนุมัตริับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หรือผู้ขอ

ใช้บริการ เป็นลกูค้าหรือไม่ หากพบว่า 

     4.1  ลูกค้าผู้รับประโยชน์ที่แทจ้รงิ หรือผู้มสี่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญของลูกค้าเป็นสมาชิกของ 

คณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแหง่สหประชาชาติก าหนดใหเ้ป็นคณะบุคคล 

ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย 

      4.2  ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลกัฐาน ซึ่งมีความส าคัญในการระบุตัวตนของลกูค้าและจัดความเสี่ยงด้านการ

ฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

      4.3  ลูกค้าใช้ช่ือปลอม  นามแฝง  หรอืลกูค้าแจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐานส าคัญเป็นเท็จ 

      4.4  การรับลูกค้ารายนั้น ๆ จะท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง 

      ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรบัท าธุรกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จะ

พิจารณารายงานธุรกรรมที่มเีหตอุันควรสงสัยต่อส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกรณีที่ปฏิเสธ

เนื่องจากมเีหตผุลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.3 หรือกรณีที่พจิารณาได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายเกิดข้ึนจากการขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกค้ารายหนึ่งรายใด 
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  ส่วนท่ี 3 

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

 เมื่อสหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด ด าเนินกระบวนการรบัลกูค้า จนถึงข้ันตอนที่ได้ข้อมลูลกูค้าเพื่อ
ระบุตัวตนแล้ว  ต้องด าเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงส าหรับลูกค้าทันที โดยก าหนดปจัจัยความเสี่ยงต่างๆ ส าหรบั
ลูกค้าแต่ละกลุ่มและการด าเนินการบรหิารความเสี่ยงส าหรบับรกิารต่าง ๆ ช่องทางการใช้บรกิารท าธุรกรรมเพื่อใช้
เป็นปจัจัยในการบรหิารความเสี่ยงส าหรับลูกค้า ดังนี ้

3.1  การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด บรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับบรกิาร และช่องทางการใช้บริการท าธุรกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกบั

ปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อพจิารณาประกอบกับความเสี่ยงส าหรับลูกค้าแต่ละราย 

แนวทางการพจิารณาความเสี่ยงของการบรกิาร และช่องทางการใช้บริการท าธุรกรรมของสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 

3.1.1  บริการ การให้กู้ยืม สินเช่ือ จ านอง มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระดับต่ า 

3.1.2  บริการ การออม มีความเสี่ยงสูงกว่าข้อ 3.1.1 

3.1.3  ช่องทางการท าธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าทีม่ีความเสี่ยงในระดับต่ า 

3.1.4  ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า มีความเสี่ยงในระดบัสงู 

3.1.5  ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า ส าหรบับรกิารที่มีการจ ากัดวงเงิน (ต่ า) หรือ

จ ากัดช่องทางการใช้บริการ มีความเสี่ยงในระดบัต่ า 

3.1.6  ช่องทางการท าธุรกรรม ผ่านเครื่องอัตโนมัตมิีความเสี่ยงสูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 

3.1.7  ช่องทางการท าธุรกรรม ผ่านเครือข่ายอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า 

(โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร)์ มีความเสี่ยงทีสู่งกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 และ ข้อ 3.1.6 

3.2  การจัดระดับความเสี่ยงของลูกคา้ 

3.2.1  ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ สมาชิกสามญั และสมาชิกสมทบที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ

หน่วยงานของรัฐ โดยต้องด าเนินการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอเพื่อใหม้ั่นใจได้ว่า สมาชิก

สามัญและสมาชิกสมทบได้รับการจัดระดบัความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงต่ า 

3.2.2  ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสงู ได้แก่  

      3.2.2.1  ลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ทีม่ีรายช่ืออยู่ใน UN Sanction List   

      3.2.2.2  ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกยบัยั้งการท าธุรกรรม ถูกอายัดทรพัย์สิน หรือ 

เป็นผู้ที่ศาลได้มีค าสั่งใหท้รัพยส์ินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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       3.2.2.3  ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระท าความผิดฐานการฟอกเงินหรือการกระท า

ความผิดมูลฐานหรอืเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระท าความผิดฐานฟอกเงินหรือกระท าความผิดมูลฐาน  

       3.2.2.4  ลูกค้าที่เป็นบุคคลทีม่ีสถานภาพทางการเมืองตา่งประเทศ 

       3.2.2.5  ลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามเลขาธิการ ปปง. ประกาศ
ก าหนด 
       3.2.2.6  ลูกค้าเป็นผูท้ี่อยู่ในรายช่ือที่เลขาธิการ ปปง. แจ้งใหท้ราบ 

 3.3   การด าเนนิการพิสูจน์ทราบลูกคา้โดยมีความเขม้ข้นตามระดบัความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของลูกคา้ 

3.3.1  การตรวจทานบญัชีของลกูค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางการบัญชีของลูกค้าอย่าง

ต่อเนื่องจนยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า  ดังนี ้

        3.3.1.1  ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม เพือ่ประเมินว่าสอดคลอ้ง

กับประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกรรมทีลู่กค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือแจง้ไว้ในครั้งต่อมา

หรือไม ่

        3.3.1.2  ติดตามและตรวจสอบการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรม เพื่อประเมินว่า

สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกรรมที่ลกูค้าแจ้งไว้ในขณะที่สร้างความสมัพันธ์ หรอืแจ้ง

ไว้ในครั้งต่อมาหรือไม ่

        3.3.1.3  ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกจิของลูกค้าตามข้อมลูการประกอบอาชีพและรายไดร้วมถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่ลกูค้าแจ้งไว้ในข้ันตอนการ

แสดงตนในขณะสร้างความสมัพันธ์หรือแจง้ไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 

        3.3.1.4  ตรวจสอบข้อมลูการระบุตัวตนของลกูค้าแสดงตน ข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมลู

แหล่งที่มาของรายได้รวมถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อการติดต่อกบัลูกคา้ ให้เป็นข้อมลูทีเ่ป็นปัจจุบันเสมอ 

 3.3.2  กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าได้ท าธุรกรรมในทรัพยส์นิที่มีมลูค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท สหกรณ์

อาจลดระดับความเข้มข้นในการบรหิารความเสี่ยงและการตรวจทางบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหว

ในทางบัญชีของลูกค้าได้โดยไม่ต้องด าเนินการระบุตัวตนลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า 

        3.3.3  กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสงู ต้องด าเนินการตรวจทานบญัชีของลูกค้าและติดตามความ

เคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยด าเนินการตรวจสอบเพิม่เติมเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจรงิดังต่อไปนี้ 

         3.3.3.1  ตรวจสอบเพื่อทราบถึงทีม่าของเงินทุนที่ใช้ในการท าธุรกรรม 

         3.3.3.2  ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

         3.3.3.3  ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รบัผลประโยชน์ในทอดสุดท้ายเพื่อ

ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง 
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ส่วนที่ 4 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

หมายถึงข้ันตอนในการทบทวนข้อมูลตรวจสอบและเคลื่อนไหวทางการเงินและข้อมูลของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

(Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด พิจารณาความสอดคล้อง ระดับความเสี่ยงเป็นส าคัญ 

4.1  การก าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  โดยค านึงถึงหลักการดังนี้ 

       4.1.1  ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการท า

ธุรกรรมในวิธีที่ปกติและท าธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือท าอยู่เป็นปกติหรือไม่ 

       4.1.2  ตรวจสอบข้อมลูเกีย่วกับจ านวนเงินในการท าธุรกรรม เพื่อทราบว่า ลกูค้ามีการท าธุรกรรมใน

มูลค่าเงินที่เป็นปกติหรือไม่ (อาจพิจารณาจากข้อมูลรายได้ / ฐานะทางการเงินของลูกค้า) ข้อมูลการลงทุน หรือ

ข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งก่อน ๆ 

       4.1.3  ตรวจสอบข้อมลูของลูกค้าเพือ่ทราบว่า ลูกค้ามข้ีอมูลทีเ่ปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อการ

บรหิารความเสี่ยง การก าหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงหรือความสัมพันธ์กบัสหกรณ์ 

หรือไม ่

       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องด าเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงข้างต้น 

อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบัลกูค้า 

 4.2  การก าหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  โดยค านึงถึง
หลักการดังนี้  

        4.2.1  ลูกค้ายังคงด าเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด  ในประเภท

ความสัมพันธ์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่ 

        4.2.2  ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการท าธุรกรรมในรปูแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยท าเป็นปกติหรือไม่ 

        4.2.3  ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการท าธุรกรรม ที่สอดคล้องกับข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่สถาบัน

การเงินได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้หรือไม่หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่ 

        4.2.4  ลูกค้าควรอยู่ในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณ์ได้ประเมินไว้หรือไม่ 

        4.2.5  ลูกค้ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถ่ินที่อยู่ ข้อมูลอาชีพแหล่งที่มาของเงิน

รายได้ และข้อมูลการติดต่อลูกค้า 

    9 



  4.2.6  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จะพิจารณาด าเนินความสัมพันธ์กบัลกูค้าต่อไป 

หรือไม ่

           กรณีที่สหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด พบว่าลูกค้าควรได้รับการปรับความเสี่ยงไปสู่ระดบั

ความเสี่ยงสูง ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนมุัติในข้ันตอนการปรับความเสี่ยงสูงดงักล่าว 

 4.3  การก าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าท่ีมคีวามเสี่ยงสูง  โดยค านึงถึง

หลักการ ดังนี้  

        4.3.1  ตรวจสอบเพื่อให้ทราบทีม่าของเงินทีลู่กค้าใช้ในการท าธุรกรรม หรือด าเนินความสัมพันธ์กับ

สหกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด 

        4.3.2  ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม ความเคลือ่นไหวทางการเงินของ

ลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

        4.3.3  ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และผู้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิของลูกค้าอย่างเข้มข้นสม่ าเสมอ  

4.4  การก าหนดวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยค านึงถึงหลักการดังนี ้

        4.4.1  ธุรกรรมการโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องตรวจสอบสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ตนรับค าสั่งโอน

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับรองได้ว่าสถาบันการเงนิที่ตนสร้างความสัมพันธ์ด้วยน้ัน มีมาตรฐานในการด าเนินกระบวนการ

จัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตน การพิสูจน์ทราบ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกค้า ที่มีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ โดยในการส่งค าสั่งโอนและ

รับค าสั่งโอน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องส่งหรือรับ พร้อมข้อมูลต่อไปนี้  

ข้อมูลผู้สั่งโอน ข้อมูลผู้รับโอน 

ช่ือเต็มของลูกค้าผูส้ั่งโอน ช่ือเต็มของลูกค้าผูร้ับโอน 

หมายเลขบญัชีของลกูค้าผู้สัง่โอน หมายเลขบญัชีของลกูค้าผู้รบัโอน 

ช่ือ/สาขาของธนาคารส่งค าสั่งโอน ช่ือ/สาขาของธนาคารที่รบัค าสัง่โอนปลายทาง 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
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ส่วนที่ 5 
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และรายงานข้อเท็จจริงที่

มีเหตุผลอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี่ยง แ ละ

กระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าต่อส านักงาน ปปง. โดย

รายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการด าเนินการ 

 5.1  ประเภทของรายงาน 

      5.1.1  รายงานธุรกรรมเงินสด 

       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องรายงานธุรกรรมที่เป็นการฝากเงิน หรือรับช าระ

เงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝากเงินระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์และสัญญาเงินกู้ระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์ด้วยเงินสดที่มูลค่า

ตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 

        - รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-01 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด) 

        - สง่แบบรายงานที่ท าข้ึนในระหว่าง วันที่  1  ถึงวันที่  15  และที่ท าข้ึนในระหว่างวันที่ 16 ถึง

วันสิ้นเดือน ไปยังส านักงาน ปปง. ภายใน  7  วัน นับแต่วันถัดจากวันที่  15  และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการท า

ธุรกรรมนั้น 

        5.1.2  รายงานธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด ต้องรายงานการท าธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อมี

การพิจารณาจ่ายทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ซึ่งมีมูลค่าที่อนุมัติจ่ายตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 

   - รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1-02 (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน) 

   - ส่งแบบรายงานที่ท าข้ึนในระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ท าข้ึนในระหว่างวันที่ 16 

ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังส านักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการท า

ธุรกรรมนั้น 

        5.1.3  รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

        5.1.3.1  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการ

ท าธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ท าอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

เช่ือได้ว่ากระท าข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือ

หลายครั้ง 

        5.1.3.2  ต้องตราจทานและตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาดความเป็นไป

ได้ทางเศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกรรมที่มีความผิดปกติอื่น ๆ อันเกิดจากการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท า

ธุรกรรม และการท าธุรกรรมที่ไม่ได้ท าต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า และ

พิจารณาความเหมาะสมในการรายงานต่อส านักงาน ปปง. 
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        5.1.3.3  รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1-03 (แบบรายงานการท าธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย) 

5.1.3.4  รายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังส านักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มี

เหตุอันควรสงสัย 

5.2  การส่งแบบรายงานการท าธุรกรรมไปยังส านักงาน ปปง. สหกรณ์อาจท าได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี ้

        5.2.1  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ปปง. 

       5.2.2  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั 

       5.2.3  ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ส่วนท่ี 6 

ตัวอย่างธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 6.1  ลูกค้าหน่วงเหนี่ยวมิให้การแสดงตนลลุ่วงได้โดยสะดวก 

 6.2  การช าระหนี้จ านวนมากโดยผิดสังเกต 

 6.3  ลูกค้าเพิ่มทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากจ านวนมาก 

 6.4  ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไมเ่ปิดเผยตัวตน 

 6.5  ลกูค้าท าธุรกรรมด้วยเงินสดจ านวนมาก แทนการโอนเงินหรอืจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบัติทั่วไป 

 6.6  ลูกค้าขอช าระเงินด้วยเงินสดจ านวนมาก หรอืช าระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ 

 6.7  ลูกค้าลังเลทีจ่ะให้ข้อมูลพื้นฐานในข้ันตอนการสมัคร หรือให้ข้อมลูน้อยที่สุดเท่าทีจ่ าเป็น หรอืให้ข้อมลู

ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู 
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พระราชบัญญัตปิ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ด้วย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติหน้าที่และบทลงโทษส าหรับ
สถาบันการเงิน ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น
ตั้งแต่สองล้านบาทข้ึนไป และมีวัตถุด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ให้สินเช่ือ รับจ านอง หรือ  รับจ าน า
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ และตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ก าหนดบทบาทสหกรณ์เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน 

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

ล าดับ พ.ร.บ. หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
1 หมวด  2  มาตรา 13  ต้องรายงานการท าธุรกรรมเมื่อ 

(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ านวนเกินกว่าที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
(2) ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัทรพัย์สินที่มีมลูค่าเกินกว่า
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(3) ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 

2 หมวด  2  มาตรา 14 ในกรณีที่ปรากฎภายหลงัว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า 
ธุรกรรมใดที่กระท าไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงาน
ตามมาตร 13 (3) เป็นธุรกรรมทีส่ถาบันการเงิน
ต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
รายงานใหส้ านักงาน ปปง. ทราบโดยมิชักช้า 

3 หมวด  2 มาตรา 20 ให้สถาบันการเงินจัด
ให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งกอ่นการท า
ธุรกรรมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

การแสดงตนให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

4 หมวด  2 มาตรา 20/1 สถาบันการเงินต้อง 
- ก าหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิก 
และวิธีการรบัสมาชิกในข้อบังคับ) 
- การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกบัการ
ฟอกเงินของลูกค้า 
 - การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จรงิเกี่ยวกบั
ลูกค้าเมือ่เริ่มท าธุรกรรมครัง้แรก 
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ล าดับ พ.ร.บ. หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 
5 หมวด  2 มาตรา 21      การท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ใหส้ถาบนั

การเงินจัดให้ลกูค้าบันทึกข้อเทจ็จริงต่าง ๆ 
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย 
     ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะบันทกึข้อเทจ็จริง
ตามวรรคหนึง่ ให้สถาบันการเงินจัดท าบันทึก
ข้อเท็จจรงิเองแล้วแจง้ใหส้ านักงานทราบทันที 

6 หมวด  2 มาตรา 22      สถาบันการเงินต้องเกบ็รกัษาเอกสารหลักฐาน
ต่อไปนี้ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือนับแต่ได้มี
การท าธุรกรรมนั้นแล้วแต่เวลาก าหนดระยะเวลาใด
จะยาวกว่า  เว้นแต่จะไดร้บัแจง้เป็นหนงัสอืจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัตเิป็นอย่างอื่น 
 -  เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา 20 
 -  เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและบันทึกข้อเทจ็จริง
ตามมาตรา 21 
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หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 

ล าดับ พ.ร.บ. 
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่รายงาน 
(สถาบันการเงิน) ตามกฎหมายป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
1 พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกก่ารกอ่การร้าย พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 

ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพยส์ิน
ของบุคคลที่ถกูก าหนดต้องด าเนินการ 
      (1) ระงับการด าเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ
บุคคลที่ถูกก าหนด  หรือของผูก้ระท าแทนหรือตาม
ค าสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุม
ของผู้นั้น 
       (2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวทรพัย์สินที่ถูกระงับการ
ด าเนินการให้ส านักงานทราบ 
       (3) แจ้งให้ส านักงานทราบเกี่ยวกับผู้ทีเ่ป็น
หรอืเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายช่ือบุคคลที่ถกูก าหนด 
หรือผู้ทีม่ีหรือเคยมกีารท าธุรกรรมกับผู้นั้น 
       ผู้มีหน้าทีร่ายงานก าหนดนโยบายการ
ประเมินความเสี่ยงหรอืแนวปฏิบัติใดๆ เพื่อป้องกัน
มิให้มีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หรือก าหนดมาตราการอื่นที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และ พ.ร.บ.ป้องกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด จึงได้ก าหนด

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ  วันที่ 27 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ 

  จึงเห็นควรก าหนดวิธีการปฏิบัติงานส าหรับการท าธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกสหกรณ์ในกรณี 

ที่พบข้อบ่งช้ีที่เกี่ยวพันหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
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          คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จ ากัด 
(ส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัต)ิ 

 วิธีปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมทางหลวง จ ากัด  
1. ธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพยส์ิน 

      ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 หมวด 2 มาตรา 13 ก าหนดใน
กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนเงินสดและมูลค่าทรัพยส์ินในการท าธุรกรรมทีส่ถาบันการเงินต้องรายงานต่อส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้  

ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์  
หรือท าธุรกรรม 

การด าเนนิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. ธุรกรรมเงินสดต้ังแต่  2 ล้านบาท ข้ึนไป ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน
กรอกแบบ ปปง.1-01 

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเช่ือ 
และการเงิน 

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยส์ินที่มมีูลค่าต้ังแต่ 
5 ล้านบาทข้ึนไป 

ให้เจ้าหน้าทีฝ่่ายสินเช่ือ 
กรอกแบบ ปปง.1-02 

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเช่ือ 
และการเงิน 

 มาตรา 21 การท าธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สหกรณ์จัดใหส้มาชิกบันทึกข้อเทจ็จริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธจะท าบันทกึข้อเทจ็จริง ใหเ้จ้าหน้าทีผู่้ท าธุรกรรมจัดท าบันทึกข้อเท็จจรงิเองแล้วส่ง
ส านักงาน 
 2.  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
      ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 13 (3) ธุรกรรมทีม่ีเหตุอัน
ควรสงสัย หมายความว่า  

− ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระท าข้ึนเพื่อหลกีเลี่ยงมิใหต้้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัติน้ีหรอื 

− ธุรกรรมทีเ่กี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

− ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครัง้เดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการ
พยายามกระท าธุรกรรมด้วย 

− ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันสมควรสงสัยไม่ได้ระบุถึงมูลค่า/จ านวนครั้ง 
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พฤติกรรมที่ผิดปกติ - ธุรกรรมอันควรสงสัย 
พฤติกรรมท่ีผิดปกติ - ธุรกรรมอันควรสงสยั 

เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1. การเปิดบญัช ี

1.1 สมาชิกมีพฤติกรรมในการเปิดบัญชีที่ไม่น่าเช่ือถือ โดยเฉพาะ

สมาชิกที่แจ้งว่า ไม่มีอาชีพหรือประกอบธุรกิจอื่นแต่มกีารท า 

ธุรกรรมด้วยเงินจ านวนมาก 

เจ้าหน้าที่การเงิน 

     

1.2 สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากหลายประเภทบัญชี และมีการน าฝาก

และโอนเงินไปมากระจายไปยงับัญชีต่าง ๆ โดยไมส่อดคลอ้ง

กับเงินได้รายเดือน 

1.3 สมาชิกซึง่เป็นเจ้าของบญัชีมาท าธุรกรรมด้วยตนเองแต่ไม่

สามารถตอบค าถามเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม

หรือไมส่ามารถให้ข้อมลูทีจ่ าเป็นเพือ่เจ้าหน้าที่ได้กรอกแบบ

รายงาน(อาจเป็นพฤติกรรมของการเปิดบัญชีแทนผู้อื่น) 
2. ธุรกรรมเงินฝาก หรือระดมหุ้น เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

2.1 ท าธุรกรรมที่เป็นเงินสดจ านวนมากผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบ

กับรายได้ของสมาชิกทีส่หกรณ์มีข้อมลู 
 

 

 

 

 

 

 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

   

2.2 ฝากเงินสดจ านวนมาก โดยเฉพาะธนบัตรคละจ านวน และ

ถอนหรอืโอนไปยงับัญชีอื่นเกอืบทั้งจ านวนในระยะเวลาอันสั้น

และปฏิบัตเิช่นน้ีบ่อยครัง้ โดยสมาชิกไมม่ีข้อมลูรายได้หรือ

อาชีพเสริมทีส่อดคลอ้งกบัการท าธุรกรรมลกัษณะนี้ 

2.3 สมาชิกท าธุรกรรมมลูค่าต่ ากว่า 2 ล้านบาท (ใกลเ้คียง 2 ล้านบาท 

เช่น 1.8 หรอื 1.9 ล้านบาท) มากกว่า 1 ครัง้ในบัญชีเดียวกัน หรอื 

ต่างบญัชีแต่ใช้ช่ือเดียวกัน ในเวลาใกลเ้คียงกัน (วันเดียวกนั หรือ

วันรุ่งข้ึน) 
2.4 สมาชิกน าฝากเงินจ านวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้กรอก

แบบรายงาน สมาชิกบ่ายเบี่ยงโดยกระจายเงินฝากไปหลาย

บัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ตอ้งกรอกแบบรายงานหรือลดจ านวน

เงินหรือยกเลิกการฝาก 
3. ธุรกรรมการช าระเงินกู้ เจา้หน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

3.1 สมาชิกช าระหนี้คืนในครั้งเดียว หรอืช าระหนี้คืนเป็นจ านวนมาก
ไม่สอดคล้องกบัฐานะทางการเงินของสมาชิก 

 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
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4. ธุรกรรมโอนเงินผา่นธนาคาร      เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ 
4.1 ท าธุรกรรมการโอนเงินเข้ามายังสหกรณ์ผ่านธนาคารหลาย

ธนาคาร และมียอดจ านวนมากผิดปกติเมือ่เปรียบเทียบกบั
รายได้ของสมาชิกที่สหกรณ์มข้ีอมลูอยู ่  

เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

4.2 สมาชิกโอนเงินผ่านธนาคารยอดต่ ากว่า 2 ล้านบาท 
(ใกลเ้คียง 2 ล้านบาท เช่น 1.8 หรือ 1.9 ล้านบาท) มากกว่า 
1 ครั้ง ในบัญชีเดียวกัน  หรือต่างบัญชีแต่ใช้ช่ือเดียวกันใน
เวลาใกลเ้คียงกัน (วันเดียวกันหรอืวันรุ่งข้ึน) 

5. ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์      เจ้าหน้าท่ีผู้รบัผิดชอบ 
5.1 มีการฝากเงินหรือโอนเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์ในมูลค่าเงินทีม่ี

จ านวนมากเข้าบญัชีใดบัญชีหนึง่ และมลีักษณะการ
ด าเนินการฝากเงินผ่านเครื่องอัตโนมัตหิรอืระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายครั้งในเวลาใกลเ้คียงกัน 

 
 เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

      

 
หมายเหต ุ พฤติกรรมทีผ่ิดปกตทิี่อาจพจิารณารายงานเป็นธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

อาจมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้นได้ 

  มาตรา 14 ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่ามีเหตอุันควรเช่ือได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระท าไปแล้ว 

โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมทีส่ถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน

รายงานใหส้ านักงาน ปปง. ทราบโดยไม่ชักช้า 
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 3.  การจัดให้สมาชิกแสดงตน 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20 ก าหนดในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรือ่งการแสดงตนของลกูค้าสถาบันการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 

ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ ์
หรือการท าธุรกรรม 

การด าเนนิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. จัดให้ลูกค้าแสดงตนทกุครั้งก่อนท าธุรกรรม 
ตามแนวทางปฏิบัติในการรบัลูกค้าดงันี ้
   การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา 
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังนี ้
    1. ช่ือและนามสกุล 
    2. วัน เดือน ปีเกิด 
    3. เลขประจ าตัวประชาชน 
    4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปจัจุบัน
กรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
    5. อาชีพ สถานที่ท างาน 
    6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 
    7. ลายมือช่ือสมาชิก 
 
 
 

ด าเนินการตามขั้นตอน
การรบัสมาชิกต่อไป 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้และ 
สมาชิกสมัพันธ์ 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
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4.  การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 

 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 ก าหนดในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกูค้า พ.ศ. 2556 

การจัดชั้นความเสีย่ง ตามแนวทางการปฏิบัติการตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

การจัดชั้นความเสีย่งสมาชิก                การด าเนนิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
1.  สมาชิกมีความเสี่ยงต่ า 
     สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่อยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานของรฐั
ต้องด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบได้รับ
การจัดระดับความเสี่ยงในความเสี่ยงต่ า 
 

เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติงาน ติดตามความ
เคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
และ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้
และสมาชิกสัมพันธ์ 

 

2.  สมาชิกมีความเสี่ยงปานกลาง 
     กรณีเกิดเหตุธุรกรรมที่อาจเข้าข่าย
ธุรกรรมอันควรสงสัย 

เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานพบเหตอุันควร
สงสัย ให้ติดตามพฤติกรรมของสมาชิก 

3.  สมาชิกมีความเสี่ยงสูง 
     กรณีเกิดเหตุธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควร
สงสัยเกิดซ้ าหรือต่อเนื่อง 

1.  ก าหนดข้ันตอนที่เพิ่มข้ึนหรือการขอ
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับ
ข้อมูลหลักฐานในการประกอบกิจการอื่น
ของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรอื
รายได ้
2.  ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็น
อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกที่
มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทาน
ข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
3. ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและ
ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น
ที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถ่ี
ข้ันตอนในการท าธุรกรรมของสมาชิก 
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5.  การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก 

    ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 ก าหนดในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลกูค้า พ.ศ. 2556 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ ์
หรือการท าธุรกรรม 

การด าเนนิการ เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้  
    1.1  สมาชิกปกปิดช่ือหรอืนามสกุลที่
แท้จรงิ หรอืใช้ช่ือปลอม 
    1.2  ไม่สามารถตรวจสอบข้อมลูและ
หลักฐานการแสดงตนได ้
    1.3  การให้ข้อมูลและหลกัฐานการแสดง
ตนของลูกค้าไมเ่ป็นไปตามประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่องวิธีการแสดงตน
ของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 
    1.4  ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รบั
ประโยชน์ที่แทจ้ริงของลกูค้าเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลซึง่มมีตหิรอืประกาศภายใต้มต ิ
ของคณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาติ
ก าหนดใหเ้ป็นคณะบุคคลที่มกีารกระท าอนัเป็น
การก่อการร้ายทีร่ัฐบาลแหง่ราชอาณาจกัรไทย
ได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศ  
(ดูได้จากหน้า Web ส านักงานปปง.) 
    1.5  ข้อมูลที่ได้รบัไม่เพียงพอ 

รายงานการตรวจพบข้อเท็จจรงิ 
1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 เป็น
ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย และ
ปฏิเสธการรบัสมัคร 

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้และ
สมาชิกสมัพันธ์ 

2.  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจรงิตาม 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 ใน
ภายหลังจากทีร่ับเป็นสมาชิก 

1. ระงับการท าธุรกรรมทุกประเภท 
2. รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย 
 

        ผู้จัดการใหญ ่
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หน้าท่ีสหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน 

ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

    ผู้มีหน้าทีร่ายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพยส์ินของบคุคลที่ถูกก าหนดต้องด าเนินการ 
    (1)  ระงับการด าเนินการเกี่ยวกบัทรัพย์สินของบุคคลที่ถกูก าหนด หรือของผู้กระท าการแทนหรือตาม

ค าสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น 
    (2)  แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยส์ินที่ถูกระงบัการด าเนินการให้ส านักงาน ปปง.ทราบ 
    (3)  แจ้งให้ส านักงาน ปปง.ทราบเกี่ยวกับผู้ทีเ่ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนด หรือ

ผู้ที่มหีรอืเคยมีการท าธุรกรรมกบัผู้นั้น 
    ผู้มีหน้าทีร่ายงานก าหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิใหม้ีการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก าหนดมาตรการอื่นใดที่จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ 
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 
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แผนภาพท่ี 1  
แสดงข้ันตอนการรายงาน 

ธุรกรรมท่ีเป็นเงินสดท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 
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เจ้าหน้าท่ีการเงินกรอกแบบ ปปง. 1-01 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน 

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเช่ือและการเงิน 

ส่ง ปปง.ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

แจ้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 

ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ 



 

แผนภาพท่ี 2  
แสดงข้ันตอนการรายงาน 

ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 
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เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือกรอกแบบ ปปง. 1-02 

ผู้จัดการฝ่ายสินเช่ือ 

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเช่ือและการเงิน 

ส่ง ปปง.ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

แจ้งคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ 

ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ 



แผนภาพท่ี 3  
แสดงข้ันตอนการรายงาน 

ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
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เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แจ้งธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/สินเช่ือ 

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเช่ือและการเงิน 

น าเข้าคณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณา 

ส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการด าเนินการมีมติ 
กรอกแบบ ปปง. 1-03 

 

มติคณะกรรมการด าเนินการ 

ผู้จัดการใหญ่ 



ระยะเวลาการส่งแบบรายงาน 
1.  การรายงานการท าธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่เกีย่วกับทรัพย์สินให้สหกรณ์รายงานโดยการส่งแบบ

รายงานที่ท าข้ึนในระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 และที่ท าข้ึนในระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนไปยังส านักงานภายใน 7 
วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนทีม่กีารท าธุรกรรมนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 2.  การรายงานการท าธุรกรรมที่มเีหตอุันสมควรสงสัย ใหส้หกรณ์ส่งแบบรายงานไปยังส านักงานภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย (วันที่คณะกรรมการด าเนินการมีมติให้เป็นเหตุอันควรสงสัย) 

 
 
 
 

  
แบบรายงานการท าธุรกรรม 
1. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดให้ใช้แบบ ปปง. 1-01 
2. แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกบัสินทรัพย์ให้ใช้แบบ ปปง. 1-02 
3. แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03 

วิธียื่นการรายงาน 
1. รายงานต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงาน ปปง. 
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรบั 
3. ส่งเป็นข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านช่องทาง Gateway ตาม
ข้อแนะน าของส านักงาน ปปง.) 

 
 

1. ธุรกรรมเงินสด ตั้งแต่ 2 

ลา้นบาทข้ึนไป 

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ

ทรัพยส์ินที่มมีูลค่าต้ังแต่ 5 

ล้านบาทข้ึนไป 

ธุรกรรมทีเ่กิดข้ึนระหว่าง 

วันที่ 1 - วันที่ 15 

ธุรกรรมทีเ่กิดข้ึนระหว่าง 

วันที่ 16 – วันสิ้นเดือน 

น าส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน 

น าส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน 

นับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 
น าส่ง ปปง. ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ

ด าเนินการมมีติใหเ้ป็นเหตุอันควรสงสัย 
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ตารางแสดงฐานความผิดและบทก าหนดโทษ 
ตามพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 
ล าดับ ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 

1 มาตรา 13 (ไม่รายงานการท าธุรกรรม) 
- ธุรกรรมเงินสดต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป 
- ธุรกรรมทีเ่กี่ยวกบัสินทรัพยท์ี่มีมลูค่าต้ังแต่ 5 ล้านบาทข้ึนไป 
- ธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ
ปรับอีกไมเ่กินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยูห่รือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 63 จ าคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรบัตั้งแต่ 
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั  
กรณีที่รายงานหรือแจง้ตามมาตรา 13 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง 
 

2 มาตรา 14 (ไม่รายงานการท าธุรกรรมกรณีต้องรายงาน
เพ่ิมเติม) 
ในกรณีที่ปรากฏภายหลงัว่ามีเหตุอันสมควรเช่ือว่า ธุรกรรมที่ได้
กระท าไปแล้ว ตามมาตรา 13 ยังมิได้รายงาน ซึง่เป็นธุรกรรมที่
ต้องรายงานให้รายงานส านัก ปปง. ทราบโดยมิชักช้า 

มาตรา 62 ปรับไมเ่กินหนึง่ล้านบาทและปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยูห่รอืจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
มาตรา 63 จ าคุกไมเ่กิน 2 ปี หรือปรบัตั้งแต่ 
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรบั 
กรณีที่รายงานหรือแจง้ตามมาตรา 14 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจรงิ 
 

3 มาตรา 20 (ไม่จัดให้ลูกคา้แสดงตนก่อนการท าธุรกรรม) 
การจัดให้ลกูคา้แสดงตน 

 1. ช่ือและนามสกลุ 
 2. วัน เดือน ปีเกิด 
 3. เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
 4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยูป่ัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย  
    ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 5. อาชีพ สถานที่ท างาน 
 6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์  
     ที่อยูอ่ิเล็กทรอนิกส ์
 7. ลายมือช่ือสมาชิก 
 
 

มาตรา 62 ปรับไมเ่กิน 1 ล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 
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ล าดับ ฐานความผิดผูใ้ดฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ระวางโทษ 
4 มาตรา 20/1 (ไม่ด าเนนิการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เกี่ยวกับสมาชิก) 
สหกรณ์จะตอ้ง 
- ก าหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิก และวิธีการ
รับสมาชิกในข้อบงัคับ) 
- การบรหิารความเสี่ยงที่อาจเกีย่วข้องกบัการฟอกเงินของลูกค้า 
- การตรวจสอบข้อเท็จจรงิเกี่ยวกบัลูกค้าเมือ่ท าธุรกรรมจนกว่า
ปิดบัญชี/ยุติความสมัพันธ์ 
 

มาตรา 62 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยู่  หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

5 มาตรา 21 (สหกรณ์ไม่จัดให้ลูกคา้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรม) 
ต้องจัดใหลู้กค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการท า
ธุรกรรมตามมาตรา 13 หากลูกค้าปฏิเสธใหส้ถาบันการเงินเป็น
ผู้บันทกึแทนและแจ้งให้ส านักงาน ปปง.ทราบทันที 

มาตรา 62 ปรับไมเ่กินหนึง่ล้านบาท และ
ปรับอีกไมเ่กินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 
มาตรา 63 จ าคุกไมเ่กิน 2 ปี หรือปรบัตั้งแต่ 
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาทหรอืทั้งจ าทัง้ปรับ  
กรณีที่รายงานหรือแจง้ตามมาตรา 21 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจรงิ 
 

6 มาตรา 22 (สหกรณ์ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
แสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง)  
สหกรณ์ต้องเกบ็รกัษาเอกสารหลักฐานต่อไปนีเ้ปน็ระยะเวลา 5 ปี 
-  เกี่ยวกับการแสดงตน ตามมาตรา 20 
-  เกี่ยวกับการท าธุรกรรมและการบันทึกข้อเทจ็จริง  
ตามมาตรา 21 
 

มาตรา 62 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

7 มาตรา 38(1) ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งค าช้ีแจงเป็นหนงัสือหรอื
หลักฐาน แก่กรรมการธุรกรรม  เลขาธิการ  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที ่

มาตรา 64 จ าคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรบัไม่เกิน 
สองหมื่นบาทหรือทัง้จ าทั้งปรบั 
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ตารางแสดงฐานความผิดและบทก าหนดโทษ 

ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 
 

ฐานความผิดผูใ้ดฝา่ฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ ระวางโทษ 
มาตรา 6  ผู้มหีน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ถูกก าหนดต้อง
ด าเนินการ 
(1)  ระงับการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพยส์ินของบุคคลที่
ถูกก าหนดหรือของผู้กระท าการแทนหรอืตามค าสัง่ของ 
ผู้นั้น 
(2)  แจ้งข้อมลูเกี่ยวกบัทรัพย์สินที่ถูกระงับการ  
ด าเนินการให้ส านักงาน ปปง.ทราบ 
(3)  แจ้งใหส้ านักงาน ปปง.ทราบเกี่ยวกบัผูท้ี่เป็นหรือ
เคยเป็นลูกค้าซึง่อยู่ในรายช่ือบุคคลที่ก าหนด หรอืผูท้ี่มี
หรือเคยมีการท าธุรกรรมกบัผู้นั้น 
      ผู้มีหน้าที่รายงานก าหนดนโยบายการประเมินความ
เสี่ยงหรือแนวทางการปฏิบัติใด ๆ  เพื่อป้องกันมิใหม้ีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือก าหนด
มาตราการอื่นใดที่จ าเปน็เพื่อปฏิบัตเิป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้
หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินก าหนด 

มาตรา 14  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติตามมาตรา 6 (1) 
หรือ (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กิน 3 ปี หรือปรบัไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 
(1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินหนึ่งล้านบาท 
และปรับอกีวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 
         ในกรณีที่กระท าความผิดตามวรรคสองเกิดจาก
การสัง่หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไมส่ั่งการ 
หรือไมก่ระท าการอันเป็นหน้าทีท่ี่ต้องกระท าของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนัน้ บุคคลดงักล่าวต้องระวาง
โทษจ าคุกไมเ่กนิ  3  ปี หรือปรับไมเ่กินสามแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
มาตรา 15 ผูม้ีหน้าทีร่ายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบัติ
ตามมาตรา 6 (3) ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าแสนบาท 
และปรับอกีวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 
          ในกรณีที่การกระท าความผิดตามวรรคหนึง่เกิด
จากการสัง่การหรอืการกระท าอันเป็นหน้าที่ต้องกระท า
ของกรรมการ ผูจ้ัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
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