ประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ฉบับที่ ๑/๒๕๕๙
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
.............................
ดวยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ และขอบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ สหกรณในฐานะเปนสถาบันการเงินตามกฎหมาย วาดวย การปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ตองกําหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายมาเปนนโยบายหลักขององคกร และมีความสําคัญ
เทา ๆ กับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ
ดัง นั้ น เพื่ อ ให เ ปน ไปตามวั ตถุ ป ระสงค ของกฎหมายดั ง กล า ว ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๔ ประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
จึงมีมติกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ไวดังนี้
๑. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด สนับสนุนและพรอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ การราย
และดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ เท็จ จริง เกี่ยวกับลูก คาอยางเครง ครัด รวมถึง การรายงาน
ธุรกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามกฎหมายดังกลาวอยางครบถวน
๒. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดแนวทางการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การรับลูกคา ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดงตน และระบุตัวตน ตามกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
๓. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
โดยมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย
(๑) การบริหารความเสี่ยงภายในสหกรณ สําหรับผลิตภัณฑหรือบริการหรือชองทางบริการ
ของสหกรณ
(๒) การบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทั้งหมด
(๓) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
๔. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดแผนงานที่ตองดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายในเรื่องการใหความรูความเขาใจแกบุคลากร ดวยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และมั่นใจวาจะทําให
บุคลากรมีความเขาใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึงจัดใหบุคลากรของสหกรณไดรับการ
ฝกอบรมอยางสม่ําเสมอเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตาน
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อจะปฏิบัติหนาที่ไดอยางถูกตอง
/๕. สหกรณ....

-๒๕. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน สําหรับ
สวนงานที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลการปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายภายในสหกรณ และตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบ
ปฏิบัติราชการ ตามนโยบายหลักและนโยบายรองอยางครบถวน โดยใหอํานาจการตรวจสอบภายในนั้นเปนไป
โดยอิสระไมมีการแทรกแซงจากสวนงานใดหรือผูที่มีอํานาจบริหารภายในสหกรณ
๖. สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุง
นโยบายหลักและนโยบายรองใหทันสมัย และสอดคลองกับผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางบริการใหม ๆ โดยเฉพาะ
ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกสอยูเสมอ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจรินทร จักกะพาก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ผูจัดการ…........................................................
ผูชวยผูจัดการ..................................................
หัวหนาฝายอํานวยการ....................................
หัวหนางานบริหารทั่วไป..................................
เจาหนาที.่ ........................................................
พิมพ/ทาน.......................................................

แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปองกันการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
..............................
เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด เปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเปนไปตามประกาศสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ฉบับที่
/๒๕๕๙ ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จึงได
กําหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการกํากับดูแลใหบุคลากรภายในองคกรปฏิบัติตามกฎหมาย
และนโยบายของสหกรณ
ลักษณะของการฟอกเงิน
การฟอกเงินเปนกระบวนการที่มีเ จตนาเพื่อแปลงผลประโยชนที่ไดม าจากกิจ กรรมที่ผิด
กฎหมาย/อาชญากรรม มาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยกระบวนการ
ฟอกเงินประกอบดวย
ขั้นตอนที่ ๑ การนําเงินจากการกระทําผิดกฎหมายเขาสูระบบสถาบันการเงิน โดยมีเปาหมาย
เพื่อแปลงเงินสดใหอยูในรูปแบบที่สามารถเคลื่อนยายและจัดการไดงาย
ขั้นตอนที่ ๒ การยายเงิน การแบงเงิน การโอนเงิน ใหยากตอการตรวจสอบ เพื่อตัดความ
เชื่อมโยงระหวางแหลงที่มาของรายไดที่ผิดกฎหมาย โดยการสรางขั้นตอนการทําธุรกรรมทางการเงินที่ซับซอน
ขั้นตอนที่ ๓ การนําเงินกลับเขาสูเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมาย โดยทําใหเงินที่ไดมาจากการกระทํา
ผิดกฎหมาย เปนเงินที่ไดมาโดยถูกกฎหมาย และผูฟอกเงินสามารถชี้แจงถึงแหลงที่มาของเงินได
สวนที่ ๑ การกําหนดแนวทางปฏิบัติในการรับลูกคา
“ลูกคา” หมายความวา สมาชิก สมาชิกสมทบ บุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
สหกรณออมทรัพ ยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนดนโยบายการรับลูกคา โดยกําหนดเปน
แนวทางปฏิบัติขั้นตอนการสรางความสัมพันธหรือปฏิเสธความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคา
โดยมีขอมูล ลูก คาที่เ ปนมาตรฐานในการชวยลดความเสี่ยงของสหกรณ ที่ส ามารถดําเนินการพิสูจ นและ
ตรวจสอบขอมูลลูกคากับบัญชีรายชื่อที่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อปองกันมิใหสหกรณถูกใชเปน
เครื่องมือ หรือตัวกลางในการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
๑) การจัดใหลูกคาแสดงตน (Customer Identification : CID)
เมื่อลูกคาแจงความประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรก
ตองใหลูกคาแสดงตน ดังนี้
๑.๑ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
๑.๑.๑ ชื่อ และนามสกุล
๑.๑.๒ วัน เดือน ปเกิด
๑.๑.๓ เลขประจําตัวประชาชน
๑.๑.๔ ที่อยูตามทะเบียนบาน
/๑.๑.๕ อาชีพ...

-๒๑.๑.๕ อาชีพ สถานที่ทํางาน
๑.๑.๖ ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส
๑.๑.๗ ลายมือชื่อลูกคา
๑.๒ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคล ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
๑.๒.๑ ชื่อนิติบุคคล
๑.๒.๒ เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (ถามี)
๑.๒.๓ หลักฐานสําคัญที่แสดงตนสําหรับสมาคม หรือนิติบุคคลอื่น ไดแก หนังสือ
แสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนังสือ
แตงตั้ง หรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม
๑.๒.๔ สถานที่และหมายเลขโทรศัพท
๑.๒.๕ ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
๑.๒.๖ ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมาย เชน ชื่อเต็ม วัน เดือน
ปเกิด เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาล
หรือหนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให
๑.๒.๗ ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ
๑.๒.๘ ตราประทับ (ถามี)
๑.๒.๙ ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม
๑.๓ การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงต่ํา ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน
๑.๓.๑ เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
เจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให
๑.๓.๒ ที่อยูตามทะเบียนบาน
๑.๓.๓ ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส
๑.๔ การแสดงตนของลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา สําหรับบริการทางการเงินที่มี
ความเสี่ยงสูง ตองแสดงขอมูลและหลักฐาน ตามขอ ๑.๑ หรือขอ ๑.๒ แลวแตกรณี กอนมีก ารอนุมัติใหทํา
ธุรกรรมครั้งแรก
๒) การพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของลูกคา
เมื่อไดรับขอมูลการแสดงตนของลูกคาในขอ ๑ แลว ตองตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และหลักฐานการประกอบการแสดงตน โดยตรวจสอบขอมูลลูกคากับฐานขอมูล “บุคคลที่ถูกกําหนด” ซึ่งเปนบุคคล
คณะบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติ หรือประกาศภายใตมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
กําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อ
ที่ศาลไดพิจารณา และมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
ในกรณีที่ไมมีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ ใหใชดุลพินิจในการตรวจสอบ โดยคํานึงถึงขอมูลที่ควร
สอดคลองกับตัวตนของลูกคา ประเภทบริการที่ลูกคาขอสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรมและความแทจริง
ของเอกสารหลักฐาน
/๓) การระบุ...

-๓๓) การระบุตัวตนของลูกคา (Know Your Customer : KYC)
เมื่อสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดดําเนินการการพิสูจนทราบขอมูลการ
แสดงตนของลูกคาแลว ตองดําเนินการใหไดขอมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกคา ดังนี้
๓.๑ กรณีที่ลูกคาเปนบุคคลธรรมดา
๓.๑.๑ แหลงที่มาของรายไดหรือเงินของลูกคาที่ใชในการทําธุรกรรม
๓.๑.๒ ผูรับผลประโยชนที่แทจริง
๓.๒ กรณีที่ผูติดตอทําธุรกรรมเปนนิติบุคคล
๓.๒.๑ โครงสรางการบริหารจัดการองคกร/ความเปนเจาขององคกร
๓.๒.๒ ขอมูลของผูบริหาร
๓.๒.๓ วัตถุประสงคในการดําเนินการของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย
๓.๒.๔ แหลงที่มาของรายไดขององคกร
๓.๒.๕ ผูรับผลประโยชนที่แทจริง
๓.๒.๖ ขอมูลดานอื่น ๆ ขององคกร อันแสดงถึงความนาเชื่อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือขอมูลอื่นที่สามารถนํามาพิจารณาความเสี่ยงดานการฟอกเงินของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ตามกฎหมายนั้น
๓.๒.๗ วัต ถุป ระสงคใ นการสรางความสัม พัน ธกับ สหกรณ อ อมทรัพยพ นัก งาน
เทศบาล จํากัด
๔) การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกคา
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองพิจารณาวา จะอนุมัติรับผูขอสรางความสัมพันธ
หรือผูขอใชบริการ เปนลูกคาหรือไม หากพบวา
๔.๑ ลูกคา ผูรับประโยชนที่แทจริง หรือผูมีสวนเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญของลูกคาเปนสมาชิก
ของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใตมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนคณะบุคคล
ที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย
๔.๒ ไมไดรับขอมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความสําคัญในการระบุตัวตนของลูกคา และจัดความเสี่ยง
ดานการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
๔.๓ ลูกคา ใชชื่อปลอม นามแฝง หรือลูกคา แจงเท็จในขอมูล หรือแสดงหลักฐานสําคัญ
เปนเท็จ
๔.๔ การรับลูกคารายนั้น ๆ จะทําใหสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด มีความเสี่ยง
ตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางรายแรง
ในการปฏิเสธการรับลูกคาหรือปฏิเสธการรับทําธุรกรรม สหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด จะพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ซึ่งกรณีที่ปฏิเสธเนื่อ งจากมีเหตุผลตามขอ ๔.๑ และขอ ๔.๓ หรือกรณีที่พิจ ารณาไดวามีโอกาสความเสี่ยง
ตอการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเกิดขึ้นจากการขอสรางความสัมพันธของลูกคา
รายหนึ่งรายใด
/ขั้นตอน...

-๔ขั้นตอนการดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. จัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตนของลูกคา (Identification)
๒. พิสูจนทราบขอมูลลูกคา (Verification)
๓. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินของลูกคา
๔. ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
สวนที่ ๒ การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
เมื่อสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดําเนินกระบวนการรับลูกคา จนถึงขั้นตอน
ที่ไดขอมูลลูกคาเพื่อระบุตัวตนแลว ตองดําเนินมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทันที โดยกําหนดปจจัย
ความเสี่ยงตาง ๆ สําหรับลูกคาแตละกลุมและดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับบริการตาง ๆ ชองทางการใช
บริการทําธุรกรรม เพื่อใชเปนปจจัยในการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา ดังนี้
๒.๑ การบริหารความเสี่ยงภายในองคกร
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายสําหรับบริการ และชองทางการใชบริการทําธุรกรรมแตละประเภทมาพิจารณารวมกับ
ปจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ของลูกคา เพื่อพิจารณาประกอบกับความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย
แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของบริการ และชองทางการใชบริการทําธุรกรรมของสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๒.๑.๑ บริการ การใหกูยืม สินเชื่อ จํานอง มีความเสี่ยงดานการฟอกเงินในระดับต่ํา
๒.๑.๒ บริการ การออม มีความเสี่ยงที่สูงกวาขอ ๒.๑.๑
๒.๑.๓ ชองทางการทําธุรกรรม ตอหนาเจาหนาที่ มีความเสี่ยงในระดับต่ํา
๒.๑.๔ ชองทางการสรางความสัมพันธแบบไมพบหนา มีความเสี่ยงในระดับสูง
๒.๑.๕ ชองทางการสรางความสัมพันธแบบไมพบหนา สําหรับบริการที่มีการจํากัดวงเงิน (ต่ํา)
หรือจํากัดชองทางการใชบริการ มีความเสี่ยงในระดับต่ํา
๒.๑.๖ ชองทางการทําธุรกรรม ผานเครื่องอัตโนมัติ มีความเสี่ยงที่สูงกวาชองทาง ขอ ๒.๑.๕
๒.๑.๗ ชองทางการทําธุรกรรม ผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส โดยใชอุปกรณของลูกคา
(โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร) มีความเสี่ยงที่สูงกวาชองทางขอ ๒.๑.๕ และ ๒.๑.๖
๒.๒ การจัดระดับความเสี่ยงของลูกคา
๒.๒.๑ ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ไดแก สมาชิก และสมาชิกสมทบ ที่อยูภายใตการกํากับ
ดูแลของหนวยงานของรัฐ โดยตองดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอเพื่อใหมั่นใจไดวา
สมาชิก และสมาชิกสมทบไดรับการจัดระดับความเสี่ยงไวในความเสี่ยงต่ํา
๒.๒.๒ ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก
๒.๒.๒.๑ ลูกคาที่มีความเกี่ยวของกับผูที่มีรายชื่ออยูใน UN Sanction List
๒.๒.๒.๒ ลูกคาที่เปนหรือเคยเปนบุคคลที่ถูกยับยั้งการทําธุรกรรม ถูกยึดอายัด
ทรัพยสิน หรือเปนผูที่ศาลไดมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
๒.๒.๒.๓ ลูกคาที่เปนหรือเคยเปนบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทํา
ความผิดมูลฐาน หรือเกี่ยวของกับบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูลฐาน
/๒.๒.๒.๔ ลูกคา...

-๕๒.๒.๒.๔ ลูกคาที่เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตางประเทศ
๒.๒.๒.๕ ลูกคาที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินตามที่เลขาธิการ ปปง.
ประกาศกําหนด
๒.๒.๒.๖ เปนผูที่อยูในรายชื่อที่เลขาธิการ ปปง. แจงใหทราบ
๒.๓ การดําเนินการพิสูจนทราบลูกคาโดยมีความเขมขนตามระดับความเสี่ยงตอการฟอกเงิน
ของลูกคา
๒.๓.๑ การตรวจทานบัญชีของลูกคาและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคา
อยางตอเนื่องจนยุติความสัมพันธกับลูกคา ดังนี้
๒.๓.๑.๑ ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม เพื่อประเมินวา
สอดคลองกับประเภทความสัมพันธทางธุรกรรมที่ลูกคาแจงความประสงคไวในขณะสรางความสัมพันธ หรือแจงไว
ในครั้งตอมาหรือไม
๒.๓.๑.๒ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธทางธุรกรรม เพื่อประเมินวา
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกรรมที่ลูกคาแจงไวในขณะสรางความสัมพันธ หรือแจงไว
ในครั้งตอมาหรือไม
๒.๓.๑.๓ ตรวจทางบัญ ชี ห รื อ ความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น เพื่ อ ประเมิ น ว า
สอดคลองกับสภาพทางเศรษฐกิจของลูกคาตามขอมูลการประกอบอาชีพและรายได รวมถึงแหลงที่มาของรายได
ที่ลูกคาแจงไวในขั้นตอนการแสดงตนขณะสรางความสัมพันธหรือแจงไวในครั้งตอมาหรือไม
๒.๓.๑.๔ ตรวจสอบขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา แสดงตน ขอมูลการประกอบ
อาชีพ ขอมูลแหลงที่มาของรายได รวมถึงขอมูลที่ใชเพื่อการติดตอกับลูกคา ใหเปนขอมูลที่เปนปจจุบันเสมอ
๒.๓.๒ กรณีที่ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ไดทําธุรกรรมในทรัพยสินที่มีมูลคาไมเกิน ๕ ลานบาท
สหกรณอาจลดระดับความเขมขนในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทางบัญชีของลูกคาและการติดตาม
ความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาได โดยไมตองดําเนินการระบุตัวตนลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา
๒.๓.๓ กรณีที่ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง ตองดําเนินการตรวจทานบัญชีของลูกคาและติดตาม
ความเคลื่ อ นไหวในทางบัญ ชีของลูก ค าอย างเขม ข น โดยดํ าเนิ นการตรวจสอบเพิ่ ม เติ ม เพื่อใหท ราบถึ ง
ขอเท็จจริง ดังตอไปนี้
๒.๓.๓.๑ ตรวจสอบเพื่อทราบถึงที่มาของเงินทุนที่ใชในการทําธุรกรรม
๒.๓.๓.๒ ตรวจสอบและติดตามความเคลื่อ นไหวในการทําธุร กรรมของลูก คา
อยางใกลชิด
๒.๓.๓.๓ ตรวจสอบและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผูไดรับผลประโยชนในทอดสุดทาย
เพื่อทบทวนกระบวนการบริการบริหารความเสี่ยงของลูกคาอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
/สวนที่ ๓...

-๖สวนที่ ๓ การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการตรวจสอบเพื่อ ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา หมายถึงขั้นตอนในการทบทวนขอมูล ตรวจสอบ
และความเคลื่อนไหวทางการเงิน และขอมูลลูกคาอยางตอเนื่อง (Monitoring) โดยสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด พิจารณาความสอดคลองกับระดับความเสี่ยงเปนสําคัญ
๓.๑ การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา โดยคํานึงถึงหลักการ
ดังนี้
๓.๑.๑ ตรวจสอบลักษณะและประเภทธุรกรรมของลูกคาอยางตอ เนื่อง เพื่อทราบวา
ลูกคามีการทําธุรกรรมในวิธีที่ปกติ และทําธุรกรรมในประเภทที่เคยแจงหรือทําอยูเปนปกติหรือไม
๓.๑.๒ ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเงินในการทําธุรกรรม เพื่อทราบวา ลูกคามีการทํา
ธุรกรรมในมูลคาเงินที่เปนปกติหรือไม (อาจพิจารณาจากขอมูลรายได/ฐานะทางการเงินของลูกคา) ขอมูลการลงทุน
ขอมูลการทําธุรกรรมในครั้งกอน ๆ
๓.๑.๓ ตรวจสอบขอมูลของลูกคา เพื่อทราบวา ลูกคามีขอมูลที่เปลี่ยนแปลง และสงผลกระทบ
ตอการบริหารความเสี่ยง การกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง หรือความสัมพันธ
กับสหกรณหรือไม
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงขางตน อยางตอเนื่อง จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา
๓.๒ การกําหนดผลลัพธของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา โดยคํานึงถึง
หลักการ ดังนี้
๓.๒.๑ ลูกคายังคงดําเนินความสัมพันธกับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ในประเภท
ความสัมพันธที่เคยแจงไวหรือไม
๓.๒.๒ ลูกคายังคงมีพฤติกรรมในการทําธุรกรรม ในรูปแบบที่เคยแจงไว หรือที่เคยทําอยู
เปนปกติหรือไม
๓.๒.๓ ลูกคายังคงมีพฤติกรรมการทําธุรกรรม ที่สอดคลองกับขอมูลฐานะทางเศรษฐกิจ
ที่สถาบันการเงินไดวิเคราะหหรือประเมินไวหรือไม หรือที่ลูกคาเคยแจงไวหรือไม
๓.๒.๔ ลูกคาควรอยูในระดับความเสี่ยงเดิมที่สหกรณไดประเมินไวหรือไม
๓.๒.๕ ลูก คา มีข อ มู ล ที่ เ ปลี่ย นแปลงหรือ ไม โดยเฉพาะขอ มูล ถิ่น ที่อ ยู ขอ มูล อาชี พ
แหลงที่มาของเงินรายได และขอมูลการติดตอลูกคา
๓.๒.๖ สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จะพิจารณาดําเนินความสัมพันธกับ
ลูกคาตอไปหรือไม
๓.๓ การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง โดยคํานึงถึง
หลักการ ดังนี้
๓.๓.๑ ตรวจสอบเพื่อใหทราบที่มาของเงินที่ลูกคาใชในการทําธุรกรรมหรือดําเนินความสัมพันธ
กับสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
๓.๓.๒ ทบทวนและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของลูกคาอยางใกลชิด
๓.๓.๓ ทบทวนขอมูลเกี่ยวกับลูกคา และผูรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา อยางเขมขน
สม่ําเสมอ
/๓.๔ การกําหนด....

-๗๓.๔ การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
โดยคํานึงถึงหลักการ ดังนี้
๓.๔.๑ ธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองตรวจสอบสถาบันการเงินอื่น ๆ
ที่ตนรับคําสั่งโอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับรองไดวาสถาบันการเงินที่ตนสรางความสัมพันธดวยนั้นมีมาตรฐานใน
การดําเนินกระบวนการจัดใหลูกคาแสดงตน การระบุตัวตน การพิสูจนทราบ การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ที่มีมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
โดยในการสงคําสั่งโอนและรับคําสั่งโอนสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองสงหรือรับ พรอมขอมูล
ตอไปนี้
ขอมูลผูสั่งโอน
ชื่อเต็มของลูกคาผูสั่งโอน
หมายเลขบัญชีของลูกคาผูสั่งโอน
ชื่อ/สาขาของธนาคารที่สงคําสั่งโอน
จํานวนเงิน

ขอมูลผูรับโอน
ชื่อเต็มของลูกคาผูรับโอน
หมายเลขบัญชีของลูกคาผูรับสั่งโอน
ชื่อ/สาขาของธนาคารที่รับคําสั่งโอน
จํานวนเงิน

สวนที่ ๔ การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และรายงาน
ขอเท็จจริงที่มีเหตุผลอันควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกคากระบวนการบริหารความเสี่ยง
และกระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกคา และติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกคาตอสํานักงาน ปปง.
โดยรายงานดังกลาวตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
๔.๑ ประเภทของรายงาน
๔.๑.๑ รายงานธุรกรรมเงินสด
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองรายงานธุรกรรมที่เปนการฝากเงิน
หรือรับชําระเงินซึ่งเกี่ยวของกับการฝากเงินระหวางลูกคากับสหกรณ และสัญญาเงินกูระหวางลูกคากับสหกรณ
ดวยเงินสดที่มีมูลคาตั้งแต ๒ ลานบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๑ (แบบรายงานธุรกรรมที่ใชเงินสด)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทําขึ้นในระหวาง
วันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๗ วันนับแตวันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการทําธุรกรรมนั้น
๔.๑.๒ รายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ตองรายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพยสินเมื่อมีการพิจารณาจายทุนเรือนหุน เงินฝาก ซึ่งมีมูลคาที่อนุมัติจายตั้งแต ๕ ลานบาทขึ้นไป
- รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๑ (แบบรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ และที่ทําขึ้นในระหวาง
วันที่ ๑๖ ถึงวันสิ้นเดือน ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๗ วันนับแตวันถัดจากวันที่ ๑๕ และวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการทําธุรกรรมนั้น
/๔.๑.๓ รายงาน....

-๘๔.๑.๓ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
๔.๑.๓.๑ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายความวา ธุรกรรมที่มีความซับซอน
ผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทําอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทํา
ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
๔.๑.๓.๒ ตองตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซอน มีขนาดใหญผิดปกติ
ขาดความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ หรือเปนธุรกรรมที่มีความผิดปกติอื่น ๆ อันเกิดจากการดําเนินความสัมพันธ
ทางธุร กิ จ การทํ าธุ ร กรรม และการทํา ธุร กรรมที่ไ มได ทําต อ หน าของลู ก คา อย างต อ เนื่องจนกวาจะยุ ติ
ความสัมพันธกับลูกคา และพิจารณาความเหมาะสมในการรายงานตอสํานักงาน ปปง.
๔.๑.๓.๓ รายงานโดยใชแบบ ปปง. ๑-๐๓ (แบบรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย)
๔.๑.๓.๔ รายงานโดยการสงแบบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๗ วัน
นับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
๔.๒ การสงแบบรายงานการทําธุรกรรมไปยังสํานักงาน ปปง. สหกรณอาจทําไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังนี้
๔.๒.๑ ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง.
๔.๒.๒ สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
๔.๒.๓ สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
สวนที่ ๕ ตัวอยางธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
๕.๑ ลูกคาหนวงเหนี่ยวมิใหการแสดงตนลุลวงไดโดยสะดวก
๕.๒ การชําระหนี้จํานวนมากโดยผิดสังเกต
๕.๓ ลูกคาเพิ่มทุนเรือนหุนหรือเงินฝากจํานวนมาก
๕.๔ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคลที่ไมเปดเผยตัวตน
๕.๕ ลูกคาทําธุรกรรมดวยเงินสดจํานวนมาก แทนการโอนเงินหรือจายดวยเช็คตามวิธีปฏิบัติ
ทั่วไป
๕.๖ ลูกคาขอชําระเงินดวยเงินสดจํานวนมากหรือชําระดวยเงินโอนจากตางประเทศในสกุล
เงินตราตางประเทศ
๕.๗ ลูกคาลังเลที่จะใหขอมูลพื้นฐานในขั้นตอนการสมัคร หรือใหขอมูลนอยที่สุดเทาที่จําเปน
หรือใหขอมูลที่ตองมีคาใชจายจํานวนมากในการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
........................................

