การจัดทานโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

คานา
ตามพระราขบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สถาบันการเงิน
ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ต้องกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการ
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นไป
ตามข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จึงกาหนดนโยบายการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินการก่อการร้าย และกาหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ทั้งนี้เพือ่ ให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด เป็นไปตามนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จึงได้มีการจัดทาเป็นนโยบายและคู่มือการปฏิบัตงิ านตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น
แนวทางในการกากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรถือปฏิบัติตามนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ต่อไป

สารบัญ
หน้า
นโยบายและคูม่ ือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
- ความเป็นมา
- นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- การกาหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้า
- การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
- การรายงานธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัย
- ตัวอย่างธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(สาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน)
- ธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สิน
- ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
- การจัดให้สมาชิกแสดงตน
- การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
- การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 มาตรา 6
- แผนภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการรายงานธุรกรรมเงินสด
- แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการรายงานธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สิน
- แผนภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการรายงานธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
- ระยะเวลาการส่งแบบรายงาน
- ตารางแสดงฐานความผิดและบทกาหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542
- ตารางแสดงฐานความผิดและบทกาหนดโทษ ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
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1

นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด

2

นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ความเป็นมา
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จึงได้กาหนดนโยบายและคู่มือการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการกากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายของสหกรณ์
ลักษณะของการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นกระบวนการทีม่ ีเจตนาเพือ่ แปลงผลประโยชน์ที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย/
อาชญากรรม มาเปลี่ยนสถาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายโดยกระบวนการฟอกเงิน
ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การนาเงินจากการกระทาผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบสถาบันการเงิน โดยมีเป้าหมายเพื่อแปลง
เงินสดให้อยู่ในรูปแบบทีส่ ามารถเคลื่อนย้ายและจัดการได้ง่าย
ขั้นตอนที่ 2 การย้ายเงิน การแบ่งเงิน การโอนเงิน ให้ยากต่อการตรวจสอบ เพื่อตัดความเชื่อมโยง
ระหว่างแหล่งที่มาของรายได้ทผี่ ิดกฎหมาย โดยการสร้างขัน้ ตอนนการทาธุรกรรมทางการเงินที่ซบั ซ้อน
ขั้นตอนที่ 3 การนาเงินกลับเข้าสูเ่ ศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย โดยทาให้เงินที่ได้มาจากการกระทาผิดกฎหมาย
เป็นเงินที่ได้มาโดยถูกกฎหมาย และผู้ฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหล่งทีม่ าของเงินได้
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ส่วนที่ 1
นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สถาบันการเงิน
ต้องกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสาหรับการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นไปตามข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ทางหลวง จากัด โดยมติคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 จึงกาหนด
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินทางการเงินแก่การก่อการร้าย
มี 5 ประการ ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยถือเป็นนโยบาย
ที่มีความสาคัญสูงสุด ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติ
2. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด มีความแน่วแน่ที่จะให้สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินที่
ปฏิบัติตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ โดยยึดถือตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและจะป้องกันมิให้บุคคลใด
อาศัยสหกรณ์เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จะกาหนดให้มีมาตรการ กระบวนการหรือวิธีการ ใน
การตรวจสอบเกี่ยวกับการทาธุรกรรมของสมาชิก สามัญ สมาชิกสมทบ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ เพื่อ
ป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและจัดให้มีการประเมิน และบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้กาหนดไว้
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จะเร่งจัดทาวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติงานเพื่อรองรับ
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพือ่ ให้
บุคลากรของสหกรณ์สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามนโยบายดังกล่าว
5. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จะมุ่งมั่นในการกากับดูแลให้บุคลากรภายในสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ การป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 2
การกาหนดแนวทางการปฏิบัติในการรับลูกค้า
“ลูกค้า” หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรม
กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด กาหนดนโยบายในการรับลูกค้า โดยการกาหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติขั้นตอนการสร้างความสัมพันธ์หรือปฏิเสธความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมกับลูกค้าโดยมีข้อมูล
ลูกค้าที่เป็นมาตรฐานในการช่วยลดความเสี่ยงของสหกรณ์ ที่สามารถดาเนินการพิสจู น์ และตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
กับบัญชีรายชื่อ มีความเสี่ยงตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ หรือตัวกลางในการ
ฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึง่ กาหนดนโยบายดังนี้
1. การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID )
เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอทาธุรกรรมในครั้งแรก ต้องให้ลูกค้า
แสดงตน ดังนี้
1.1 การแสดงตนของลูกค้าซึง่ เป็นบุคคลธรรมดา ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
1.1.1 ชื่อ และนามสกุล
1.1.2 วัน เดือน ปีเกิด
1.1.3 เลขบัตรประจาตัวประชาชน
1.1.4 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.1.5 อาชีพ สถานที่ทางาน
1.1.6 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )
1.1.7 ลายมือชื่อลูกค้า
1.2 การแสดงตนของลูกค้าซึง่ เป็นนิติบุคคลต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
1.2.1 ชื่อนิติบุคคล
1.2.2 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
1.2.3 หลักฐานสาคัญที่แสดงตนสาหรับสมาคม หรือนิตบิ ุคคลอื่น ได้แก่หนังสือแสดงความ
ประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือ
มอบอานาจในการทาธุรกรรม
1.2.4 สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์
1.2.5 ชื่อเต็มของผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลทุกราย
1.2.6 ข้อมูลของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เช่น ชื่อเต็ม วันเดือนปีเกิด
เลขบัตรประจาตัวประชาชน และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจาตัวที่ รัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจาตัวในเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
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1.2.7 ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ
1.2.8 ตราประทับ (ถ้ามี)
1.2.9 ลายมือชื่อผูม้ ีอานาจหรือผู้รบั มอบอานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือทาธุรกรรม
1.3 การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า สาหรับบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่า
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
1.3.1 เลขบัตรประจาตัวประชาชน หรือเลขประจาตัวที่รฐั บาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้ หรือเลขประจาตัวในเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
1.3.2 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
1.3.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail )
1.4 การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้แสดงความสัมพันธ์ต่อหน้า สาหรับบริการทางการเงินที่มีความเสีย่ งสูง
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน ตามข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 แล้วแต่กรณีก่อนมีการอนุมัติให้ทาธุรกรรมครั้งแรก
2. การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า
เมื่ อ ได้รับ ข้อมู ลการแสดงตนของลูกค้าในข้อ 1. แล้ว ต้องตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมูลและ
หลักฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลที่ถูกกาหนด” ซึ่งเป็นบุคคล
คณะบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติ หรือประกาศภายใต้มติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติ
กาหนดให้ผู้ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้
พิจารณาและมีคาสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
ในกรณีที่ไม่มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ให้ใช้ดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคานึงถึงข้อมูลที่ควรสอดคล้อง
กับตัวตนของลูกค้า ประเภทบริการที่ลกู ค้าขอสร้างความสัมพันธ์หรือทาธุรกรรมและความแท้จริงของเอกสารหลักฐาน
3. การระบุตัวตนของลูกค้า ( Know Your Customer : KYC )
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ได้ดาเนินการพิสจู น์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าแล้ว
ต้องดาเนินการให้ได้ข้อมูลเพือ่ ระบุตัวตนของลูกค้า ดังนี้
3.1 กรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา
3.1.1 แหล่งที่มาของรายได้ หรือเงินของลูกค้าที่ใช้ในการทาธุรกรรม
3.1.2 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
3.2 กรณีที่ผู้มาติดต่อทาธุรกรรมเป็นนิตบิ ุคคล
3.2.1 โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร
3.2.2 ข้อมูลของผู้บริหาร
3.2.3 วัตถุประสงค์ในการดาเนินการของนิตบิ ุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
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3.2.4 แหล่งที่มาของรายได้ขององค์กร
3.2.5 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
3.2.6 ข้อมูลด้านอื่น ๆ ขององค์กรอันแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือข้อมูลอื่นที่
สามารถนามาพิจารณาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินของนิตบิ คุ คล หรือบุคคลที่มกี ารตกลงตามกฎหมายนั้น
3.2.7 วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
4. การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องพิจารณาว่าจะอนุมัตริ ับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หรือผู้ขอ
ใช้บริการ เป็นลูกค้าหรือไม่ หากพบว่า
4.1 ลูกค้าผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง หรือผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยสาคัญของลูกค้าเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกาหนดให้เป็นคณะบุคคล
ที่มีการกระทาอันเป็นการก่อการร้าย
4.2 ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความสาคัญในการระบุตัวตนของลูกค้าและจัดความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
4.3 ลูกค้าใช้ชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกค้าแจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐานสาคัญเป็นเท็จ
4.4 การรับลูกค้ารายนั้น ๆ จะทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง
ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับทาธุรกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จะ
พิจารณารายงานธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัยต่อสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งกรณีที่ปฏิเสธ
เนื่องจากมีเหตุผลตามข้อ 4.1 และข้อ 4.3 หรือกรณีที่พจิ ารณาได้ว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายเกิดขึ้นจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ารายหนึ่งรายใด
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ส่วนที่ 3
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ดาเนินกระบวนการรับลูกค้า จนถึงขั้นตอนที่ได้ข้อมูลลูกค้าเพื่อ
ระบุตัวตนแล้ว ต้องดาเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าทันที โดยกาหนดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ สาหรับ
ลูกค้าแต่ละกลุ่มและการดาเนินการบริหารความเสี่ยงสาหรับบริการต่าง ๆ ช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรมเพื่อใช้
เป็นปัจจัยในการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้า ดังนี้
3.1 การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับบริการ และช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรมแต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกับ
ปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสาหรับลูกค้าแต่ละราย
แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของการบริการ และช่องทางการใช้บริการทาธุรกรรมของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
3.1.1 บริการ การให้กู้ยืม สินเชื่อ จานอง มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินในระดับต่า
3.1.2 บริการ การออม มีความเสี่ยงสูงกว่าข้อ 3.1.1
3.1.3 ช่องทางการทาธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าทีม่ ีความเสี่ยงในระดับต่า
3.1.4 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า มีความเสี่ยงในระดับสูง
3.1.5 ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า สาหรับบริการที่มีการจากัดวงเงิน (ต่า) หรือ
จากัดช่องทางการใช้บริการ มีความเสี่ยงในระดับต่า
3.1.6 ช่องทางการทาธุรกรรม ผ่านเครื่องอัตโนมัตมิ ีความเสี่ยงสูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5
3.1.7 ช่องทางการทาธุรกรรม ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า
(โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์) มีความเสี่ยงทีส่ ูงกว่าช่องทางข้อ 3.1.5 และ ข้อ 3.1.6
3.2 การจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
3.2.1 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า ได้แก่ สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
หน่วยงานของรัฐ โดยต้องดาเนินการตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่า สมาชิก
สามัญและสมาชิกสมทบได้รับการจัดระดับความเสี่ยงไว้ในความเสี่ยงต่า
3.2.2 ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
3.2.2.1 ลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ทมี่ ีรายชื่ออยู่ใน UN Sanction List
3.2.2.2 ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกยับยั้งการทาธุรกรรม ถูกอายัดทรัพย์สิน หรือ
เป็นผู้ที่ศาลได้มีคาสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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3.2.2.3 ลูกค้าที่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทาความผิดฐานการฟอกเงินหรือการกระทา
ความผิดมูลฐานหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทาความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทาความผิดมูลฐาน
3.2.2.4 ลูกค้าที่เป็นบุคคลทีม่ ีสถานภาพทางการเมืองต่างประเทศ
3.2.2.5 ลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินตามเลขาธิการ ปปง. ประกาศ
กาหนด
3.2.2.6 ลูกค้าเป็นผูท้ ี่อยู่ในรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจ้งให้ทราบ
3.3 การดาเนินการพิสูจน์ทราบลูกค้าโดยมีความเข้มข้นตามระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินของลูกค้า
3.3.1 การตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางการบัญชีของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องจนยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้
3.3.1.1 ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม เพือ่ ประเมินว่าสอดคล้อง
กับประเภทความสัมพันธ์ทางธุรกรรมทีล่ ูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมา
หรือไม่
3.3.1.2 ติดตามและตรวจสอบการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกรรม เพื่อประเมินว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกรรมที่ลกู ค้าแจ้งไว้ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์ หรือแจ้ง
ไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่
3.3.1.3 ตรวจทางบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อประเมินว่าสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจของลูกค้าตามข้อมูลการประกอบอาชีพและรายได้รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ที่ลกู ค้าแจ้งไว้ในขั้นตอนการ
แสดงตนในขณะสร้างความสัมพันธ์หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่
3.3.1.4 ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าแสดงตน ข้อมูลการประกอบอาชีพข้อมูล
แหล่งที่มาของรายได้รวมถึงข้อมูลที่ใช้เพื่อการติดต่อกับลูกค้า ให้เป็นข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบันเสมอ
3.3.2 กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่าได้ทาธุรกรรมในทรัพย์สนิ ที่มีมลู ค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท สหกรณ์
อาจลดระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทางบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหว
ในทางบัญชีของลูกค้าได้โดยไม่ต้องดาเนินการระบุตัวตนลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า
3.3.3 กรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ต้องดาเนินการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความ
เคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างเข้มข้น โดยดาเนินการตรวจสอบเพิม่ เติมเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
3.3.3.1 ตรวจสอบเพื่อทราบถึงทีม่ าของเงินทุนที่ใช้ในการทาธุรกรรม
3.3.3.2 ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
3.3.3.3 ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รบั ผลประโยชน์ในทอดสุดท้ายเพื่อ
ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่าเสมอและต่อเนือ่ ง
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ส่วนที่ 4
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
กระบวนการตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
หมายถึงขั้นตอนในการทบทวนข้อมูลตรวจสอบและเคลื่อนไหวทางการเงินและข้อมูล ของลูก ค้าอย่างต่อเนื่อง
(Monitoring) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด พิจารณาความสอดคล้อง ระดับความเสี่ยงเป็นสาคัญ
4.1 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยคานึงถึงหลักการดังนี้
4.1.1 ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบว่าลูกค้ามีการทา
ธุรกรรมในวิธีที่ปกติและทาธุรกรรมในประเภทที่เคยแจ้งหรือทาอยู่เป็นปกติหรือไม่
4.1.2 ตรวจสอบข้อมูลเกีย่ วกับจานวนเงินในการทาธุรกรรม เพื่อทราบว่า ลูกค้ามีการทาธุรกรรมใน
มูลค่าเงินที่เป็นปกติหรือไม่ (อาจพิจารณาจากข้อมูลรายได้ / ฐานะทางการเงินของลูกค้า) ข้อมูลการลงทุน หรือ
ข้อมูลการทาธุรกรรมในครั้งก่อน ๆ
4.1.3 ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าเพือ่ ทราบว่า ลูกค้ามีข้อมูลทีเ่ ปลี่ยนแปลง และส่งผลกระทบต่อการ
บริหารความเสี่ยง การกาหนดความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงหรือความสัมพันธ์กบั สหกรณ์
หรือไม่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องดาเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงข้างต้น
อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
4.2 การกาหนดผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดยคานึงถึง
หลักการดังนี้
4.2.1 ลูก ค้ายัง คงดาเนินความสัมพันธ์กั บสหกรณ์ออมทรัพย์ก รมทางหลวง จ ากั ด ในประเภท
ความสัมพันธ์ที่เคยแจ้งไว้หรือไม่
4.2.2 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมในการทาธุรกรรมในรูปแบบที่เคยแจ้งไว้ หรือที่เคยทาเป็นปกติหรือไม่
4.2.3 ลูกค้ายังคงมีพฤติกรรมการทาธุรกรรม ที่สอดคล้องกับ ข้อมูลฐานะทางเศรษฐกิจที่สถาบัน
การเงินได้วิเคราะห์หรือประเมินไว้หรือไม่หรือที่ลูกค้าเคยแจ้งไว้หรือไม่
4.2.4 ลูกค้าควรอยู่ในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณ์ได้ประเมินไว้หรือไม่
4.2.5 ลูกค้ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลถิ่นที่อยู่ ข้อมูลอาชีพแหล่งที่มาของเงิน
รายได้ และข้อมูลการติดต่อลูกค้า
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4.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จะพิจารณาดาเนินความสัมพันธ์กบั ลูกค้าต่อไป
หรือไม่
กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด พบว่าลูกค้าควรได้รับการปรับความเสี่ยงไปสู่ระดับ
ความเสี่ยงสูง ให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติในขั้นตอนการปรับความเสี่ยงสูงดังกล่าว
4.3 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มคี วามเสี่ยงสูง โดยคานึงถึง
หลักการ ดังนี้
4.3.1 ตรวจสอบเพื่อให้ทราบทีม่ าของเงินทีล่ ูกค้าใช้ในการทาธุรกรรม หรือดาเนินความสัมพันธ์กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
4.3.2 ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทาธุรกรรม ความเคลือ่ นไหวทางการเงินของ
ลูกค้าอย่างใกล้ชิด
4.3.3 ทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และผู้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าอย่างเข้มข้นสม่าเสมอ
4.4 การกาหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยคานึงถึงหลักการดังนี้
4.4.1 ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องตรวจสอบสถาบันการเงินอื่นๆ ที่ตนรับคาสั่งโอน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับรองได้ว่าสถาบันการเงินที่ตนสร้างความสัมพันธ์ด้วยนั้น มีมาตรฐานในการดาเนินกระบวนการ
จัดให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตน การพิสูจน์ทราบ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ที่มีมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในการส่งคาสั่งโอนและ
รับคาสั่งโอน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องส่งหรือรับ พร้อมข้อมูลต่อไปนี้
ข้อมูลผู้สั่งโอน

ข้อมูลผู้รับโอน

ชื่อเต็มของลูกค้าผูส้ ั่งโอน

ชื่อเต็มของลูกค้าผูร้ ับโอน

หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สงั่ โอน

หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้รบั โอน

ชื่อ/สาขาของธนาคารส่งคาสั่งโอน

ชื่อ/สาขาของธนาคารที่รบั คาสัง่ โอนปลายทาง

จานวนเงิน

จานวนเงิน
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ส่วนที่ 5
การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และรายงานข้อเท็จจริงที่
มี เ หตุผลอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี่ยง แ ละ
กระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าต่อสานักงาน ปปง. โดย
รายงานดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการ
5.1 ประเภทของรายงาน
5.1.1 รายงานธุรกรรมเงินสด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้ องรายงานธุรกรรมที่เป็นการฝากเงิน หรือรับชาระ
เงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝากเงินระหว่างลูกค้ากับสหกรณ์และสัญญาเงินกู้ระหว่างลู กค้ากับสหกรณ์ด้วยเงินสดที่มูลค่า
ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง. 1-01 (แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด)
- ส่งแบบรายงานที่ทาขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 และที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึง
วันสิ้นเดือน ไปยังสานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทา
ธุรกรรมนั้น
5.1.2 รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด ต้องรายงานการทาธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน เมื่อมี
การพิจารณาจ่ายทุนเรือนหุ้น เงินฝาก ซึ่งมีมูลค่าที่อนุมัติจ่ายตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1-02 (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน)
- ส่งแบบรายงานที่ทาขึ้นในระหว่าง วันที่ 1 ถึง วันที่ 15 และที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 16
ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนที่มีการทา
ธุรกรรมนั้น
5.1.3 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
5.1.3.1 ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความว่า ธุรกรรมที่มีความซับซ้อนผิดไปจากการ
ทาธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทาอยู่ตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือ
หลายครั้ง
5.1.3.2 ต้องตราจทานและตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติขาดความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจ หรือเป็นธุรกรรมที่มีความผิดปกติอื่น ๆ อันเกิดจากการดาเนินความสั ม พันธ์ทางธุรกิจ การทา
ธุรกรรม และการทาธุรกรรมที่ไม่ได้ทาต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพั นธ์กับลูกค้า และ
พิจารณาความเหมาะสมในการรายงานต่อสานักงาน ปปง.
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5.1.3.3 รายงานโดยใช้แบบ ปปง.1-03 (แบบรายงานการทาธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย)
5.1.3.4 รายงานโดยการส่งแบบรายงานไปยังสานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มี
เหตุอันควรสงสัย
5.2 การส่งแบบรายงานการทาธุรกรรมไปยังสานักงาน ปปง. สหกรณ์อาจทาได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
5.2.1 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.
5.2.2 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
5.2.3 ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนที่ 6
ตัวอย่างธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
6.1 ลูกค้าหน่วงเหนี่ยวมิให้การแสดงตนลุล่วงได้โดยสะดวก
6.2 การชาระหนี้จานวนมากโดยผิดสังเกต
6.3 ลูกค้าเพิ่มทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากจานวนมาก
6.4 ธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน
6.5 ลูกค้าทาธุรกรรมด้วยเงินสดจานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจ่ายด้วยเช็คตามวิธีปฏิบัติทั่วไป
6.6 ลูกค้าขอชาระเงินด้วยเงินสดจานวนมาก หรือชาระด้วยเงินโอนจากต่างประเทศในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ
6.7 ลูกค้าลังเลทีจ่ ะให้ข้อมูลพื้นฐานในขั้นตอนการสมัคร หรือให้ข้อมูลน้อยที่สุดเท่าทีจ่ าเป็น หรือให้ข้อมูล
ที่ต้องมีค่าใช้จ่ายจานวนมากในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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พระราชบัญญัตปิ ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ด้วย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติหน้าที่และบทลงโทษสาหรับ
สถาบันการเงิน ซึ่งหมายรวมถึงสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้น
ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุดาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ให้สินเชื่อ รับจานอง หรือ รับจานา
ทรัพย์สิน หรือ จัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพ ย์สินต่าง ๆ โดยวิธีใด ๆ และตาม พ.ร.บ. ป้องกั นและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 กาหนดบทบาทสหกรณ์เป็นผู้มีหน้าที่รายงาน
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ลาดับ
1

พ.ร.บ.
หมวด 2 มาตรา 13

2

หมวด 2 มาตรา 14

3

หมวด 2 มาตรา 20 ให้สถาบันการเงินจัด
ให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทา
ธุรกรรมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
หมวด 2 มาตรา 20/1

4

หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
ต้องรายงานการทาธุรกรรมเมื่อ
(1) ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจานวนเกินกว่าที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(2) ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมลู ค่าเกินกว่า
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย
ในกรณีที่ปรากฎภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุรกรรมใดที่กระทาไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงาน
ตามมาตร 13 (3) เป็นธุรกรรมทีส่ ถาบันการเงิน
ต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
รายงานให้สานักงาน ปปง. ทราบโดยมิชักช้า
การแสดงตนให้เป็นไปตามวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนด
สถาบันการเงินต้อง
- กาหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิก
และวิธีการรับสมาชิกในข้อบังคับ)
- การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินของลูกค้า
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าเมือ่ เริ่มทาธุรกรรมครัง้ แรก

14
ลาดับ
5

6

พ.ร.บ.
หมวด 2 มาตรา 21

หมวด 2 มาตรา 22

หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
การทาธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สถาบัน
การเงินจัดให้ลกู ค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ
เกี่ยวกับธุรกรรมดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่ลูกค้าปฏิเสธที่จะบันทึกข้อเท็จจริง
ตามวรรคหนึง่ ให้สถาบันการเงินจัดทาบันทึก
ข้อเท็จจริงเองแล้วแจ้งให้สานักงานทราบทันที
สถาบันการเงินต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐาน
ต่อไปนี้ไว้เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่มีการปิด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือนับแต่ได้มี
การทาธุรกรรมนั้นแล้วแต่เวลากาหนดระยะเวลาใด
จะยาวกว่า เว้นแต่จะได้รบั แจ้งเป็นหนังสือจาก
พนักงาน เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัตเิ ป็นอย่างอื่น
- เกี่ยวกับการแสดงตนตามมาตรา 20
- เกี่ยวกับการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 21
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หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
ลาดับ

พ.ร.บ.

1

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556
มาตรา 6

หน้าที่สหกรณ์ในฐานะผู้ที่มีหน้าที่รายงาน
(สถาบันการเงิน) ตามกฎหมายป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สิน
ของบุคคลที่ถกู กาหนดต้องดาเนินการ
(1) ระงับการดาเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ของ
บุคคลที่ถูกกาหนด หรือของผูก้ ระทาแทนหรือตาม
คาสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุม
ของผู้นั้น
(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ดาเนินการให้สานักงานทราบ
(3) แจ้งให้สานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ทเี่ ป็น
หรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชือ่ บุคคลที่ถกู กาหนด
หรือผู้ทมี่ ีหรือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น
ผู้มีหน้าทีร่ ายงานกาหนดนโยบายการ
ประเมินความเสี่ยงหรือแนวปฏิบัติใดๆ เพื่อป้องกัน
มิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือกาหนดมาตราการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด จึงได้กาหนด
นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ณ วันที่ 27
เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้
จึงเห็นควรกาหนดวิธีการปฏิบัติงานสาหรับการทาธุรกรรมทางการเงินกับสมาชิกสหกรณ์ในกรณี
ที่พบข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวพันหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
(สาหรับเจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัต)ิ
วิธีปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
1. ธุรกรรมเงินสด หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 หมวด 2 มาตรา 13 กาหนดใน
กฎกระทรวง กาหนดจานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทาธุรกรรมทีส่ ถาบันการเงินต้องรายงานต่อสานั กงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้
ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์
หรือทาธุรกรรม

การดาเนินการ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

1. ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ขึ้นไป

ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงิน
กรอกแบบ ปปง.1-01

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเชื่อ
และการเงิน

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มมี ูลค่าตั้งแต่
5 ล้านบาทขึ้นไป

ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายสินเชื่อ
กรอกแบบ ปปง.1-02

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเชื่อ
และการเงิน

มาตรา 21 การทาธุรกรรมตามมาตรา 13 ให้สหกรณ์จัดให้สมาชิกบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมในกรณีที่สมาชิกปฏิเสธจะทาบันทึกข้อเท็จจริง ให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้ทาธุรกรรมจัดทาบันทึกข้อเท็จจริงเองแล้วส่ง
สานักงาน
2. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 13 (3) ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอัน
ควรสงสัย หมายความว่า
− ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินหี้ รือ
− ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
− ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทาธุรกรรมเพียงครัง้ เดียวหรือหลายครั้ง และให้หมายความรวมถึงการ
พยายามกระทาธุรกรรมด้วย
− ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันสมควรสงสัยไม่ได้ระบุถึงมูลค่า/จานวนครั้ง
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พฤติกรรมที่ผิดปกติ - ธุรกรรมอันควรสงสัย
พฤติกรรมที่ผิดปกติ - ธุรกรรมอันควรสงสัย
1. การเปิดบัญชี
1.1
สมาชิกมีพฤติกรรมในการเปิดบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะ
สมาชิกที่แจ้งว่า ไม่มีอาชีพหรือประกอบธุรกิจอื่นแต่มกี ารทา
ธุรกรรมด้วยเงินจานวนมาก
1.2
สมาชิกเปิดบัญชีเงินฝากหลายประเภทบัญชี และมีการนาฝาก
และโอนเงินไปมากระจายไปยังบัญชีต่าง ๆ โดยไม่สอดคล้อง
กับเงินได้รายเดือน
1.3
สมาชิกซึง่ เป็นเจ้าของบัญชีมาทาธุรกรรมด้วยตนเองแต่ไม่
สามารถตอบคาถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรม
หรือไม่สามารถให้ข้อมูลทีจ่ าเป็นเพือ่ เจ้าหน้าที่ได้กรอกแบบ
รายงาน(อาจเป็นพฤติกรรมของการเปิดบัญชีแทนผู้อื่น)
2. ธุรกรรมเงินฝาก หรือระดมหุ้น
2.1
ทาธุรกรรมที่เป็นเงินสดจานวนมากผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้ของสมาชิกทีส่ หกรณ์มีข้อมูล
2.2
ฝากเงินสดจานวนมาก โดยเฉพาะธนบัตรคละจานวน และ
ถอนหรือโอนไปยังบัญชีอื่นเกือบทั้งจานวนในระยะเวลาอันสั้น
และปฏิบัตเิ ช่นนี้บ่อยครัง้ โดยสมาชิกไม่มีข้อมูลรายได้หรือ
อาชีพเสริมทีส่ อดคล้องกับการทาธุรกรรมลักษณะนี้
2.3
สมาชิกทาธุรกรรมมูลค่าต่ากว่า 2 ล้านบาท (ใกล้เคียง 2 ล้านบาท
เช่น 1.8 หรือ 1.9 ล้านบาท) มากกว่า 1 ครัง้ ในบัญชีเดียวกัน หรือ
ต่างบัญชีแต่ใช้ชื่อเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน (วันเดียวกัน หรือ
วันรุ่งขึ้น)
2.4
สมาชิกนาฝากเงินจานวนมาก เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้กรอก
แบบรายงาน สมาชิกบ่ายเบี่ยงโดยกระจายเงินฝากไปหลาย
บัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ตอ้ งกรอกแบบรายงานหรือลดจานวน
เงินหรือยกเลิกการฝาก
3. ธุรกรรมการชาระเงินกู้
3.1
สมาชิกชาระหนี้คืนในครั้งเดียว หรือชาระหนี้คืนเป็นจานวนมาก
ไม่สอดคล้องกับฐานะทางการเงินของสมาชิก

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
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4. ธุรกรรมโอนเงินผ่านธนาคาร
4.1
ทาธุรกรรมการโอนเงินเข้ามายังสหกรณ์ผ่านธนาคารหลาย
ธนาคาร และมียอดจานวนมากผิดปกติเมือ่ เปรียบเทียบกับ
รายได้ของสมาชิกที่สหกรณ์มีข้อมูลอยู่
4.2
สมาชิกโอนเงินผ่านธนาคารยอดต่ากว่า 2 ล้านบาท
(ใกล้เคียง 2 ล้านบาท เช่น 1.8 หรือ 1.9 ล้านบาท) มากกว่า
1 ครั้ง ในบัญชีเดียวกัน หรือต่างบัญชีแต่ใช้ชื่อเดียวกันใน
เวลาใกล้เคียงกัน (วันเดียวกันหรือวันรุ่งขึ้น)
5. ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
5.1
มีการฝากเงินหรือโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าเงินทีม่ ี
จานวนมากเข้าบัญชีใดบัญชีหนึง่ และมีลักษณะการ
ดาเนินการฝากเงินผ่านเครื่องอัตโนมัตหิ รือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหลายครั้งในเวลาใกล้เคียงกัน

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่ผู้รบั ผิดชอบ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน

หมายเหตุ
พฤติกรรมทีผ่ ิดปกติที่อาจพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)
อาจมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้นได้
มาตรา 14 ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ธุรกรรมใดที่ได้กระทาไปแล้ว
โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา 13 เป็นธุรกรรมทีส่ ถาบันการเงินต้องรายงานตามมาตรา 13 ให้สถาบันการเงิน
รายงานให้สานักงาน ปปง. ทราบโดยไม่ชักช้า
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3. การจัดให้สมาชิกแสดงตน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20 กาหนดในประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรี เรือ่ งการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตรา 16
ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์
หรือการทาธุรกรรม
1. จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนทาธุรกรรม
ตามแนวทางปฏิบัติในการรับลูกค้าดังนี้
การแสดงตนของสมาชิกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานดังนี้
1. ชื่อและนามสกุล
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. เลขประจาตัวประชาชน
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปจั จุบัน
กรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
5. อาชีพ สถานที่ทางาน
6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
7. ลายมือชื่อสมาชิก

การดาเนินการ
ดาเนินการตามขั้นตอน
การรับสมาชิกต่อไป

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้และ
สมาชิกสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 กาหนดในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556
การจัดชั้นความเสีย่ ง ตามแนวทางการปฏิบัติการตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การจัดชั้นความเสีย่ งสมาชิก
การดาเนินการ
1. สมาชิกมีความเสี่ยงต่า
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัติงาน ติดตามความ
สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่ อยู่ เคลือ่ นไหวในการทาธุรกรรม
ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานของรัฐ
ต้ อ งด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น
ความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าสมาชิก สามัญ และสมาชิกสมทบได้รับ
การจัดระดับความเสี่ยงในความเสี่ยงต่า
2. สมาชิกมีความเสี่ยงปานกลาง
กรณีเกิดเหตุธุรกรรมที่อาจเข้าข่าย
ธุรกรรมอันควรสงสัย
3. สมาชิกมีความเสี่ยงสูง
กรณีเกิดเหตุธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควร
สงสัยเกิดซ้าหรือต่อเนื่อง

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้
1. กาหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอ และสมาชิกสัมพันธ์
หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ ยวกั บ
ข้อมูลหลักฐานในการประกอบกิจการอื่น
ของสมาชิก ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือ
รายได้
2. ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น
อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกที่
มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทาน
ข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
3. กาหนดกระบวนการตรวจสอบและ
ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้น
ที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่
ขั้นตอนในการทาธุรกรรมของสมาชิก
เมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิ านพบเหตุอันควร
สงสัย ให้ติดตามพฤติกรรมของสมาชิก
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5. การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หมวด 2 มาตรา 20/1 กาหนดในกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์
หรือการทาธุรกรรม

การดาเนินการ

เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับผิดชอบ

1. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี้
1.1 สมาชิกปกปิดชื่อหรือนามสกุลที่
แท้จริง หรือใช้ชื่อปลอม
1.2 ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและ
หลักฐานการแสดงตนได้
1.3 การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดง
ตนของลูกค้าไม่เป็นไปตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตน
ของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16
1.4 ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รบั
ประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นสมาชิกของ
คณะบุคคลซึง่ มีมติหรือประกาศภายใต้มติ
ของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
กาหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มกี ารกระทาอันเป็น
การก่อการร้ายทีร่ ัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศ
(ดูได้จากหน้า Web สานักงานปปง.)
1.5 ข้อมูลที่ได้รบั ไม่เพียงพอ

รายงานการตรวจพบข้อเท็จจริง
1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 เป็น
ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย และ
ปฏิเสธการรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายหารายได้และ
สมาชิกสัมพันธ์

2. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจริงตาม 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 ใน
ภายหลังจากทีร่ ับเป็นสมาชิก

1. ระงับการทาธุรกรรมทุกประเภท
2. รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย

ผู้จัดการใหญ่

22
หน้าที่สหกรณ์ในฐานะสถาบันการเงิน
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ผู้มีหน้าทีร่ ายงานหรือบุคคลที่ครอบครองทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนดต้องดาเนินการ
(1) ระงับการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถกู กาหนด หรือของผู้กระทาการแทนหรือตาม
คาสั่งของผู้นั้นหรือของกิจการภายใต้การควบคุมของผู้นั้น
(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการให้สานักงาน ปปง.ทราบ
(3) แจ้งให้สานักงาน ปปง.ทราบเกี่ยวกับผู้ทเี่ ป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด หรือ
ผู้ที่มหี รือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น
ผู้มีหน้าทีร่ ายงานกาหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกาหนดมาตรการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้
ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกาหนด
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แผนภาพที่ 1
แสดงขั้นตอนการรายงาน
ธุรกรรมที่เป็นเงินสดที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่การเงินกรอกแบบ ปปง. 1-01

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเชื่อและการเงิน

ส่ง ปปง.ตามระยะเวลาที่กาหนด

ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ

แจ้งคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ
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แผนภาพที่ 2
แสดงขั้นตอนการรายงาน
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่สินเชื่อกรอกแบบ ปปง. 1-02

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเชื่อและการเงิน

ส่ง ปปง.ตามระยะเวลาที่กาหนด

ผู้จัดการใหญ่เพื่อทราบ

แจ้งคณะกรรมการดาเนินการเพื่อทราบ
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แผนภาพที่ 3
แสดงขั้นตอนการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เจ้าหน้าที่สหกรณ์แจ้งธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/สินเชื่อ

รองผู้จัดการใหญ่ด้านสินเชื่อและการเงิน

ผู้จัดการใหญ่

นาเข้าคณะกรรมการดาเนินการเพื่อพิจารณา

มติคณะกรรมการดาเนินการ

ส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน หลังจากคณะกรรมการดาเนินการมีมติ
กรอกแบบ ปปง. 1-03
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ระยะเวลาการส่งแบบรายงาน
1. การรายงานการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสด และธุรกรรมที่เกีย่ วกับทรัพย์สินให้สหกรณ์รายงานโดยการส่งแบบ
รายงานที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 15 และที่ทาขึ้นในระหว่างวันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือนไปยังสานักงานภายใน 7
วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ 15 และวันสิ้นเดือนของเดือนทีม่ กี ารทาธุรกรรมนั้น
1. ธุรกรรมเงินสด ตั้งแต่ 2
ล้านบาทขึ้นไป

2. ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่มมี ูลค่าตั้งแต่ 5
ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1 - วันที่ 15

ธุรกรรมทีเ่ กิดขึ้นระหว่าง
วันที่ 16 – วันสิ้นเดือน

นาส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 16 ของเดือน

นาส่ง ปปง.ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนถัดไป

2. การรายงานการทาธุรกรรมที่มเี หตุอันสมควรสงสัย ให้สหกรณ์ส่งแบบรายงานไปยังสานักงานภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย (วันที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้เป็นเหตุอันควรสงสัย)

ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย

นาส่ง ปปง. ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
ดาเนินการมีมติให้เป็นเหตุอันควรสงสัย

แบบรายงานการทาธุรกรรม
1. แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสดให้ใช้แบบ ปปง. 1-01
2. แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ให้ใช้แบบ ปปง. 1-02
3. แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03
วิธียื่นการรายงาน
1. รายงานต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงาน ปปง.
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3. ส่งเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านช่องทาง Gateway ตาม
ข้อแนะนาของสานักงาน ปปง.)
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ลาดับ

ฐานความผิดผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ระวางโทษ

1

มาตรา 13 (ไม่รายงานการทาธุรกรรม)
- ธุรกรรมเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป
- ธุรกรรมทีเ่ กี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีมลู ค่าตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
- ธุรกรรมทีม่ ีเหตุอันควรสงสัย

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยูห่ รือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 63 จาคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
กรณีที่รายงานหรือแจ้งตามมาตรา 13 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง

2

มาตรา 14 (ไม่รายงานการทาธุรกรรมกรณีต้องรายงาน
เพิ่มเติม)
ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่ามีเหตุอันสมควรเชื่อว่า ธุรกรรมที่ได้
กระทาไปแล้ว ตามมาตรา 13 ยังมิได้รายงาน ซึง่ เป็นธุรกรรมที่
ต้องรายงานให้รายงานสานัก ปปง. ทราบโดยมิชักช้า

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึง่ ล้านบาทและปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยูห่ รือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 63 จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
กรณีที่รายงานหรือแจ้งตามมาตรา 14 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง

3

มาตรา 20 (ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทาธุรกรรม)
การจัดให้ลกู ค้าแสดงตน

มาตรา 62 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับ
อีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

1. ชื่อและนามสกุล
2. วัน เดือน ปีเกิด
3. เลขบัตรประจาตัวประชาชน
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยูป่ ัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย
ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
5. อาชีพ สถานที่ทางาน
6. ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยูอ่ ิเล็กทรอนิกส์
7. ลายมือชื่อสมาชิก
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ระวางโทษ
4 มาตรา 20/1 (ไม่ดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง มาตรา 62 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับ
เกี่ยวกับสมาชิก)
อีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
สหกรณ์จะต้อง
ฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
- กาหนดนโยบายการรับลูกค้า (คุณสมบัติสมาชิก และวิธีการ
รับสมาชิกในข้อบังคับ)
- การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกีย่ วข้องกับการฟอกเงินของลูกค้า
- การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมือ่ ทาธุรกรรมจนกว่า
ปิดบัญชี/ยุติความสัมพันธ์
5

มาตรา 21 (สหกรณ์ไม่จัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การทาธุรกรรม)
ต้องจัดให้ลูกค้าบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับการทา
ธุรกรรมตามมาตรา 13 หากลูกค้าปฏิเสธให้สถาบันการเงินเป็น
ผู้บันทึกแทนและแจ้งให้สานักงาน ปปง.ทราบทันที

มาตรา 62 ปรับไม่เกินหนึง่ ล้านบาท และ
ปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา 63 จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจาทัง้ ปรับ
กรณีที่รายงานหรือแจ้งตามมาตรา 21 โดย
แสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริง

6

มาตรา 22 (สหกรณ์ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
มาตรา 62 ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับ
แสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง)
อีกไม่เกินวันละหนึง่ หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยัง
สหกรณ์ต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่อไปนีเ้ ป็นระยะเวลา 5 ปี ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
- เกี่ยวกับการแสดงตน ตามมาตรา 20
- เกี่ยวกับการทาธุรกรรมและการบันทึกข้อเท็จจริง
ตามมาตรา 21

7

มาตรา 38(1) ไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือ
หลักฐาน แก่กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่

มาตรา 64 จาคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาทหรือทัง้ จาทั้งปรับ
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มาตรา 6 ผู้มหี น้าที่รายงานหรือบุคคลที่ถูกกาหนดต้อง
ดาเนินการ
(1) ระงับการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลที่
ถูกกาหนดหรือของผู้กระทาการแทนหรือตามคาสัง่ ของ
ผู้นั้น
(2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ดาเนินการให้สานักงาน ปปง.ทราบ
(3) แจ้งให้สานักงาน ปปง.ทราบเกี่ยวกับผูท้ ี่เป็นหรือ
เคยเป็นลูกค้าซึง่ อยู่ในรายชื่อบุคคลที่กาหนด หรือผูท้ ี่มี
หรือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นั้น
ผู้มีหน้าที่รายงานกาหนดนโยบายการประเมินความ
เสี่ยงหรือแนวทางการปฏิบัติใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือกาหนด
มาตราการอื่นใดที่จาเป็นเพื่อปฏิบัตเิ ป็นไปตาม พ.ร.บ. นี้
หรือตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินกาหนด

ระวางโทษ
มาตรา 14 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 (1)
หรือ (2) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่
เกินสามแสนบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
ผู้มีหน้าที่รายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6
(1) หรือ (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่กระทาความผิดตามวรรคสองเกิดจาก
การสัง่ หรือการกระทาของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทาการอันเป็นหน้าทีท่ ี่ต้องกระทาของ
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน้ บุคคลดังกล่าวต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 15 ผูม้ ีหน้าทีร่ ายงานผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 6 (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
ในกรณีที่การกระทาความผิดตามวรรคหนึง่ เกิด
จากการสัง่ การหรือการกระทาอันเป็นหน้าที่ต้องกระทา
ของกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินงานของนิตบิ ุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

