
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
เร่ือง  นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

วัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบาย 
 เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 
จึงก าหนดนโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 

ค านิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ส านักงาน หมายความถึง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  
 ลูกค้า  หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การท านิติกรรมจ านองสัญญากู้ยืมเงนิ 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการก าหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเมื่อแรกรับท าธุรกรรมให้กับผู้ท าธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมินความ
เส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย โดยการน าความเส่ียงในการใช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ท าธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงของสหกรณ์และความเส่ียงของลูกค้าแต่ละราย 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของสหกรณ์  
 สหกรณ์มีหน้าท่ีต้องก าหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายในการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและสหกรณ์มีความมุ่งมั่น
ในการป้องกันมิให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและแนว
ทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ
แนวทางการปฏิบัติท่ีส านักงานก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
 
 

ล าดับที่  49/2561 



 สหกรณ์ต้องก าหนดนโยบายล าดับรองและมาตรการต่างๆ เพื่อรองรับนโยบายข้างต้น อันได้แก่
นโยบายการรับลูกค้า มาตรการในการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และสหกรณ์ต้องก ากับดูแลให้บุคลากรภายในองค์กรปฏิบัติตามนโยบาย
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติดังกล่าว อย่างมีประสิทธิภาพและเคร่งครัด 

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ ์

(1) คณะกรรมการต้องให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก าหนดและอนุมัตินโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย นโยบายการรับลูกค้าและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด 

(2) ผู้บริหารของสหกรณ์ต้องให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก าหนดให้เจ้าหน้าท่ีทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธี
ปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยเคร่งครัด 

(3) สหกรณ์ต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจท าหน้าท่ีก ากับและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับส านักงาน 

(4) สหกรณ์ต้องก าหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการให้บริการต่างๆ ของสหกรณ์ 

(5) สหกรณ์ต้องสนับสนุนส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ผู้จัดการ ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่าง
เพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(6) สหกรณ์ต้องก าหนดให้มี ค าส่ัง ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามแนวทางท่ี
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ในกรณีท่ีข้อบังคับ และแนวทางท่ีออกภายใต้กฎหมายนี้ หรือกฎหมาย
อื่น ไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้เข้มงวดกว่า 

(7) คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายโดยเคร่งครัด 

 

 

 



นโยบายการรับลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบาย 

 เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.
2556  และเพื่อประโยชน์ในการในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จึงก าหนดนโยบายการรับ
ลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  

ค านิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ส านักงาน หมายความถึง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  
 ลูกค้า  หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การท านิติกรรมจ านองสัญญากู้ยืมเงนิ 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการก าหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเมื่อแรกรับท าธุรกรรมให้กับผู้ท าธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า  หมายความถึง การประเมินความ
เส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการน าความเส่ียงในการใ ช้
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ท าธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงของสหกรณ์และความเส่ียงของลูกค้าแต่ละราย 
 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หมายความถึง ผู้ท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือขอท าธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้อนุมัติรับเป็นลูกค้าเนื่องจากยังไม่ผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาท่ีก าหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน หมายถึง การด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการด าเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน 
 การระบุตัวตนของลูกค้า หมายถึง การรวบรวมข้อมูลรอบด้านของลูกค้าท่ีเพิ่มเติมจากข้อมูลการ
แสดงตน อาทิ ข้อมูลแหล่งรายได้อื่นๆ ของลูกค้า ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลรูปแบบการด าเนินธุรกิจของลูกค้า เป็น
ต้น รวมถึงการน าข้อมูลเฉพาะของลูกค้า (ช่ือเต็ม เลขประจ าตัว ท่ีอยู่) ตรวจสอบกับฐานรายช่ือผู้ก่อการร้ายท่ี
ประกาศโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อทราบว่า ลูกค้าเป็นผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย จนถึงขั้นที่สหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์หรือไม่ และเพื่อน าข้อมูลท่ี
ได้มาใช้พิจารณาประเมินความเส่ียงของลูกค้าด้วย 
 การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า หมายถึง การน าข้อมูลการแสดงตนและข้อมูลการระบุตัวตนของ
ลูกค้ามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอื่นๆ
อาทิพื้นท่ี หรืออาชีพที่มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความเกี่ยวข้อง
กับผู้ท่ีกระท าความผิดมูลฐานฟอกเงิน สถานภาพทางการเมือง เป็นต้น เพื่อประเมินความเส่ียงด้านการฟอก 



เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าแต่ละราย อันจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
รายงานเหตุท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อพบว่าลูกค้ามีพฤติกรรม
การท าธุรกรรมในแต่ละครั้ง หรือในระยะยาว ท่ีอาจผิดปกติหรือเส่ียงต่อการกระท าความผิด และเป็นเงื่อนไข
ในการก าหนดขั้นตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงท่ีเข้มข้นมากหรือน้อยต่อไป 

นโยบายการรับลูกค้า 
 เพื่อให้การด าเนินการของสหกรณ์เป็นไปตามขั้นตอนท่ีถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอท าธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ ให้ด าเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้ และ
ด าเนินกระบวนการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าให้ครบถ้วน ก่อนการอนุมัติการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
 เมื่อผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ขอใช้บริการโดยแจ้งความประสงค์สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือขอท า
ธุรกรรมในครั้งแรก สหกรณ์ต้องจัดให้ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์แสดงตนตามหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎกระทรวง
ก าหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554 และ
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

ขั้นตอนที่ 2 การระบุตัวตนของลูกค้า  
 สหกรณ์ต้องมีข้อมูลอื่นๆ ของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เพื่อท่ีจะสามารถระบุข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์หรือขอใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันตามกฎหมายนั้น มี
ความเส่ียงในระดับท่ีสหกรณ์จะสามารถอนุมัติรับเป็นลูกค้าได้หรือไม่ จึงต้องมีข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์มาก
เพียงพอท่ีจะก าหนดระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงินได้อย่างถูกต้อง โดยในขั้นตอนนี้ให้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อน ามา
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

กรณีเป็นลูกค้า/ผู้ท าธุรกรรมคร้ังคราว กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา  
(1) ข้อมูลแหล่งท่ีมาของรายได้ หรือเงินของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ที่ใช้ในการท าธุรกรรม (ค าว่า แหล่งท่ีมา

นี้ หมายรวมท้ังการประกอบกิจกรรมอันท าให้เกิดรายได้/เงิน และพื้นท่ีอันเป็นแหล่งรายได้/เงินนั้น) 
(2) ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง 

กรณีเป็นลูกค้านิติบุคคล 
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร/ความเป็นเจ้าขององค์กร (ท าให้ทราบถึงขนาดขององค์กรความ

ซับซ้อนในการบริหารกิจการ สัดส่วนการถือหุ้นอันอาจแสดงถึงอ านาจในการบริหารจัดการองค์กร) 
(2) ข้อมูลของผู้บริหาร (ระดับสูงสุด ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวหรือคณะกรรมการท่ีมีอ านาจอนุมัตินโยบายของ

องค์กร) 
(3) วัตถุประสงค์ในการด าเนินการของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการตกลงกันตามกฎหมาย 



(4) แหล่งท่ีมาของรายได้ขององค์กร ท้ังรายได้หลักและรายได้อื่นๆ 
(5) ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง ต้องเป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งอาจพิจารณาจาก 

(5.1) การถือหุ้น/ระดับการรับผลประโยชน์ในองค์กร 
(5.2) ข้อมูลท่ีได้รับทราบจากแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ (รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับแจ้งจากชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือ

สหกรณ์อื่นๆ ท่ีได้ด าเนินการตรวจสอบอยู่ก่อนแล้ว) หรือ 
(5.3) พิจารณาได้จากการมีอ านาจครอบง ากิจการขององค์กร (หมายถึงบุคคลท่ีมิได้อยู่ในสถานะท่ีมี

อ านาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต่ในทางปฏิบัติเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดทิศทางหรือนโยบายการ
ด าเนินงานของกิจการ) หรือ 

(5.4) พิจารณาจากการมีอ านาจในการบริหารควบคุมนโยบายและการด าเนินกิจการขององค์กร 
(6) ข้อมูลด้านอื่น  ๆขององค์กร สืบค้นจากแหล่งข้อมูลอื่นท่ีแสดง ถึงความน่าเช่ือถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ และ

ข้อมูลอื่น  ๆท่ีสามารถน ามาพิจารณาความเส่ียงด้านการฟอกเงินของนิติบุคคล/บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น  
(7) วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์ และประเภทบริการท่ีผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ประสงค์

จะขอใช้บริการ 
ขั้นตอนที่ 3 การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
 เมื่อได้รับข้อมูลการแสดงตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ในขั้นตอนท่ี 1 และข้อมูลเพื่อการระบุตัวตน 
ในขั้นตอนท่ี 2 สหกรณ์ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน 

 ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน สหกรณ์อาจใช้วิธีการตรวจสอบ
กับแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ (รวมถึงแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีน่าเช่ือถือ ฐานข้อมูลในทางพาณิชย์ท่ีน่าเช่ือถือ หรือ
ข้อมลูท่ีเช่ือถือท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วจากสถาบันการเงินส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ ) 

 ในกรณีท่ีไม่มีแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือใดๆ สหกรณ์สามารถใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบ โดยค านึงถึงข้อมูล
ท่ีควรสอดคล้องกับตัวตนของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ประเภทบริการท่ีผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ขอสร้างความสัมพันธ์
หรือธุรกรรม และความแท้จริงของเอกสารหลักฐาน ในระดับท่ีสายตาตรวจสอบได้  
ขั้นตอน การตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะ
มนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการก่อการร้ายที่
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศ ดังกล่าว 

 ขั้นตอนนี้ สหกรณ์ต้องน าข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ผู้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายท่ีรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่า “ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ไม่ใช่ สมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย” 

ขั้นตอนที่ 4 การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า 
 เมื่อสหกรณ์ได้ข้อมูลของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์อย่างเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามนโยบายการบริหารความ

เส่ียงของลูกค้าและแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเส่ียงอันอาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและ 



มาตรการในการจัดการกับความเส่ียงแล้ว ให้พิจารณาว่าจะอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์/ขอใช้บริการ เป็นลูกค้า
หรือไม่ ท้ังนี้ หากพบว่าผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดับสูง การอนุมัติ
การสร้างความสัมพันธ์เพื่อรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีมีอ านาจ 
อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/รับท าธุรกรรม กับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ทุกรายท่ีพบว่า 

(1) ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญของผู้ขอสร้าง
ความสัมพันธ์ เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติก าหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย 

(2) ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความส าคัญในการระบุตัวตนและการจัดความเส่ียงด้านการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ 

(3) ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ใช้ช่ือปลอม นามแฝง หรือแจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐานส าคัญเป็นเท็จ 
(4) การรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายนั้นๆ จะท าให้สหกรณ์มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง 
ในการปฏิเสธการรับลูกค้าหรือปฏิเสธการรับท าธุรกรรม สหกรณ์ควรพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อันควรสงสัยต่อส านักงาน ในกรณีปฏิเสธเนื่องจาก เหตุผลตามข้อ (1), (3) หรือกรณีท่ีสหกรณ์พิจารณาได้ว่ามีโอกาส
เกิดความเส่ียงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากการขอสร้างความสัมพันธ์ของ
ผู้สร้างความสัมพันธ์รายหนึ่งรายใด 

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า 

วัตถุประสงค์ในการก าหนดนโยบาย 
 เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556  
และเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จึงก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง
เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  
ค านิยาม 
 สหกรณ์ หมายความถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ส านักงาน หมายความถึง ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  
 ลูกค้า  หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ้น การฝากเงิน การกู้เงิน การท านิติกรรมจ านองสัญญากู้ยืมเงิน 
 นโยบายการรับลูกค้า หมายความถึง หลักการในการก าหนดขั้นตอนของสหกรณ์ในการปฏิบัติเมื่อ
แรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หรือเมื่อแรกรับท าธุรกรรมให้กับผู้ท าธุรกรรมครั้งคราว 
 นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้า หมายความถึง การประเมินความ
เส่ียงของลูกค้าด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยการน าความเส่ียงในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ท าธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับข้อมูลและปัจจัย
ความเส่ียงอื่นๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงของสหกรณ์และความเส่ียงของลูกค้าแต่ละราย 



 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์ หมายความถึง ผู้ท่ีแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ หรือขอสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือขอท าธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ์ แต่สหกรณ์ยังไม่ได้อนุมัติรับเป็นลูกค้าเนื่องจากยังไม่ผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาท่ีก าหนดในนโยบายการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน 
 ลูกค้า หมายความถึง  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 

 การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หมายความถึง กระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบและ
ตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงิน หรือการท าธุรกรรมของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ ท้ังนี้ความเข้มข้นของ
กระบวนการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับระดับความเส่ียงของลูกค้าท่ีจะได้รับจากการประเมินข้อมูลและปัจจัย
ต่างๆ ของลูกค้าอย่างเหมาะสม ซึ่งผลลัพธ์ท่ีรับจากการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า จะท าให้ 
สหกรณ์ทราบได้ว่า ลูกค้ามีการด าเนินความสัมพันธ์กับสหกรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ มีความเคล่ือนไหวทาง
การเงินผิดปกติหรือไม่ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกค้าหรือไม่ 
สหกรณ์ควรพิจารณาปรับปรุงระดับความเส่ียงของลูกค้าหรือไม่ และสหกรณ์ยังมีความปลอดภัยจากการเป็น
แหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือไม่ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า 
 เมื่อด าเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้ด าเนินกระบวนการบริหารความ

เส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้าและจัดระดับความเส่ียงก่อนการอนุมัติรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้า
และหากพบว่า ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์รายใดมีลักษณะท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดับสูงการอนุมัติการ
สร้างความสัมพันธ์เพื่อรับผู้ขอสร้างความสัมพันธ์เป็นลูกค้าของสหกรณ์ให้เป็นหน้าท่ีของผู้บริหารท่ีมีอ านาจซึ่ง
จัดการระดับความเส่ียงต่อการฟอกของลูกค้าตามปัจจัยความเส่ียงต่างๆ ส าหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มให้พิจารณา
ดังนี้  

การก าหนดและการบริหารการจัดระดับความเสี่ยง 
(1) การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร 

  คือ การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับ
ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/การท าธุรกรรม และน าความเส่ียงในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ และ
ช่องทางใช้บริการ/ท าธุรกรรมแต่ละประเภท มาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเส่ียงอื่นๆ ของลูกค้า เพื่อพิจารณา
ประกอบความเส่ียงส าหรับลูกค้าแต่ละราย 

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์/บริการ 
ประเภทของผลิตภัณฑ์/บริการ ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงสูง 

(1) ผลิตภัณฑ์/บริการ เกี่ยวกับการให้กู้ยืม/
สินเช่ือ/จ านอง 

/  
 

(2) ผลิตภัณฑ์/บริการ เกี่ยวกับการออม  / 
(3) ผลิตภัณฑ์/บริการ เกี่ยวกับการทุน  / 
 

 

 

 

 



แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของช่องทางการใช้บริการ 
ประเภทของช่องทางการใช้บริการ ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงสูง 

(1) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีการจ ากัดวงเงิน (ต่ า) หรือ 
จ ากัดช่องทางการใช้บริการ 

/  

(2) ช่องทางการสร้างความสัมพันธ์แบบไม่พบหน้า  / 
 

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของช่องทางการท าธุรกรรม 
ประเภทของช่องทางการท าธุรกรรม ความเสี่ยงต่ า ความเสี่ยงสูง 

(1) ช่องทางการท าธุรกรรมต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี /  
(2) ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านเครื่องอัตโนมัติ  / 
(3) ช่องทางการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยใช้อุปกรณ์ของลูกค้า (โทรศัพท์มือถือ,คอมพิวเตอร์) 

 / 
 

 

(2) การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า  

ในการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้า สหกรณ์ก าหนดปัจจัยการพิจารณาความเส่ียงของลูกค้าใน
ระดับสูง และระดับต่ า โดยให้อยู่ในหลักการต่อไปนี้ 

ปัจจัยการพิจารณาว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงระดับสูง 
ตามข้อ 19 แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 หากลูกค้า

รายใดมีลักษณะเข้าข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้สหกรณ์ต้องก าหนดให้เป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินใน
ระดับสูง 

(1) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง (ในท่ีนี้ หมายถึง เป็นคนใกล้ชิด ญาติสนิท คนในครอบครัวท่ี
มีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายตามท่ีส านักงานแจ้งให้ระงับการ
ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและแจ้งส านักงานทราบทันที 

(2) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีถูกยับยั้งการท าธุรกรรม ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ท่ีศาลมีค าส่ังให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (และกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม) 

(3) ลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลท่ีกระท าความผิดเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน (หรือความผิดอาญา
ร้ายแรงอื่นๆ) 

(4) ลูกค้าเป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือต าแหน่ง
ราชการระดับสูงต้ังแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น) ท้ังของไทยและต่างประเทศ 

(5) ลูกค้ามีถ่ินท่ีอยู่หรือมาจากพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียงสูงตามประกาศส านักงาน 
 



(6) ลูกค้าประกอบอาชีพหรือธุรกิจท่ีมีความเส่ียงด้านการฟอกเงินสูง ตามประกาศของส านักงาน  อาทิ 
- นักการเมือง หรือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเมือง หรือธุรกิจท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง 

หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับนักการเมือง และผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง (Politically Exposed Persons : PEPs) 
- ธุรกิจค้าขายอัญมณีหรือโลหะมีค่า 
- ธุรกิจค้าทอง 
- ธุรกิจค้าของเก่า และวัตถุโบราณ 
- ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 
- ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ 
- ธุรกิจเงินกู้นอกระบบ 
- ธุรกิจน าเท่ียว 
- ธุรกิจค้าอาวุธสงคราม 

(7) ลูกค้าท่ีอยู่ในรายช่ือท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งให้ทราบ 

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยง 
  ก่อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์ ในการตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้ด าเนินการดังนี้  
(1) ตรวจสอบการท าธุรกรรมของลูกค้า โดยให้คัดกรองธุรกรรมท่ีผิดปกติและเส่ียงต่อการ

ฟอกเงินออกจากธุรกรรมปกติท่ัวไปของลูกค้า ซึ่งสามารถท าให้สหกรณ์พบว่าลูกค้าแต่ละรายมีการท าธุรกรรม
ท่ีผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ 

(2) ตรวจสอบข้อมูล และวิเคราะห์ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมการท าธุรกรรมท่ีเส่ียงต่อการฟอกเงิน 
การกระท าความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และควรพิจารณาส่งรายงาน
ธุรกรรมต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 

(3) ตรวจทานและอนุมัติ รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า โดยให้
บุคลากรระดับผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจในการตรวจทาน รายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า 
และมีอ านาจในการดุลยพินิจว่า จะอนุมัติให้ส่งรายงานธุรกรรมเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ต่อส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ 
การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

  เมื่อมีการอนุมัติการท าธุรกรรมกับลูกค้าตามนโยบายการรับลูกค้าของสหกรณ์แล้ว ให้
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง จนกว่าสหกรณ์จะยุติ
ความสัมพันธ์กับลูกค้ารายดังกล่าว 
   

  ประกาศ ณ วันท่ี  27  เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. 2561 

 

     (นายณสรวง  ก้อนวิมล) 

        ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 


