สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส่วนกากับและตรวจสอบ 1 กองกากับและตรวจสอบ

การเข้าแนะนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
ณ สถานประกอบการ
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

1

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF
ภายในองค์กร และกาหนดมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยงฯ

กาหนดผู้ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF

(ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ ด้านลูกค้า ด้านพื้นที่ตั้ง)

จัดทานโยบายหลักด้านการ
ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ (AML/CTPF)

ประเมินความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF สาหรับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ช่องทางบริการ และกาหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยง

AML
CTPF

(เห็นชอบและอนุมัตโิ ดยผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)

กาหนดคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินฯ (AML/CTPF)

รายงานการทาธุรกรรม
- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (2 ลบ.)
- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (5 ลบ.)
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

หน้าที่
ของสหกรณ์

เก็บรักษาข้อมูล

กาหนดเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรมด้าน
AML/CTPF และทบทวน
ความรู้อย่างสม่าเสมอ

UN List

ดาเนินการเก็บรักษาข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
- การแสดงตน (5 ปี)
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (10 ปี)
- การรายงานการทาธุรกรรม (5 ปี)

TH List
การปฏิบัติตาม กม. ปกอ.

- การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
- การปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ/ปฏิเสธการทาธุรกรรม
- ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สิน
- แจ้งข้อมูลต่อสานักงาน2 ปปง.

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นโยบายหลัก ต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
AML/CFT

ลงนามอนุมัติประกาศใช้โดยประธานกรรมการดาเนินการ

หลักการและวัตถุประสงค์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
สาระสาคัญของนโยบาย

** ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

ต้องจัดทา
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

การรายงานการทาธุรกรรม

การรับลูกค้า

กาหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว

การบริหาร
ความเสี่ยงลูกค้า

- กาหนดหลัก เกณฑ์แ ละปัจจั ยความเสี่ ยงเพื่อ ประเมิ นความเสี่ ยงสมาชิก /สหกรณ์ อื่น /
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
- ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิก/
สหกรณ์อื่น และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก/สหกรณ์อื่น
- ดาเนินการบริหารความเสี่ยงสาหรับลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง

การประเมินความ
เสี่ยงภายในองค์กร

- ก าหนดให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารส าหรั บ การประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
ML/TPF ภายในองค์กร
- พิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
กาหนด (ด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทาธุรกรรม และช่องทางบริการ
และด้านพื้นที่หรือประเทศ)
- กาหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม

การเก็บรักษาเอกสาร
การจัดจ้างพนักงาน
การตรวจสอบภายใน

การพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย/
แนวทางปฏิบัติ

- กาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ต้องได้รับการทบทวน
เป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- ดาเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือดาเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

นโยบายหลัก ต้องผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
CTPF

ลงนามอนุมัติประกาศใช้โดยประธานกรรมการดาเนินการ
** ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

ต้องจัดทา
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ

รายงานธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควร
สงสัย กรณีที่สหกรณ์พบว่า

ธุรกรรมใดเกี่ย วข้อ งหรือ มี เหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามี ความเกี่ยวข้อง
กั บ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

การอนุมัติรับลูกค้า/
การรับทาธุรกรรม

- กาหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย่างเคร่งครัด
- กาหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทาธุรกรรมให้แก่ลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค้า

การตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกาหนด

- กาหนดมาตรการในการดาเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกาหนดเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ (ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์สานักงาน ปปง. หรือระบบ APS)
- กาหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/
สมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ตรวจทุกครั้ง ก่อนรับสมาชิก/
ก่ อ นรั บ ท าธุ ร กรรม และตรวจสมาชิ ก และสหกรณ์ อื่ น อย่ า งสม่ าเสมอจนกว่ า
จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ)

การปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
ปฏิเสธการทาธุรกรรม/
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กาหนดมาตรการ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/ปฏิเสธการทาธุรกรรม/ยุติความสัมพันธ์
เมื่ อสหกรณ์ ตรวจสอบพบว่ า ผู้ ขอสมั ครเป็ นสมาชิ ก สมาชิ ก หรื อสหกรณ์ อื่ น หรื อ
ลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทาลายล้างสูง สหกรณ์จะต้องดาเนินการ ดังนี้
- ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก)
- ปฏิเสธไม่ทาธุรกรรม (ลูกค้าที่มาทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว)
- ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (สมาชิก/สหกรณ์อื่น)

การระงับทรัพย์สิน
และการแจ้งข้อมูล
ต่อสานักงาน ปปง.

เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก หรือสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด สหกรณ์จะต้องดาเนินการ ดังนี้
1) ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด หรือของผู้กระทาการแทน
หรือตามคาสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น
2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการ (แบบ ปกร.03)
3) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกาหนด (แบบ ปกร.04)
4) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. (แบบ ปปง. 1-03)

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
1 การรับลูกค้า

- ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 8
กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
- อบรมให้ความรู้พนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
และได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทุก ๆ 2 ปี
- เก็บหลักฐานการฝึกอบรม

การกากับดูแล 7

การจัดจ้างและ
ฝึกอบรมพนักงาน

- การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน / ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- การอนุมัติ/ปฏิเสธ การสร้างความสัมพันธ์/การทาธุรกรรม

2 การบริหารความเสี่ยงลูกค้า

สูง - ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF
กลาง ของ สมาชิก/สหกรณ์อื่น (สูง/กลาง/ต่า)
ต่า - ทบทวนข้อมูลของสมาชิก/สหกรณ์อื่น ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
- ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างสม่าเสมอ
- ทบทวนระดับความเสี่ยงของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

AML/CTPF

- กาหนดพนักงานระดับบริหารทาหน้าที่กากับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเป็นตัวแทน
ในการติดต่อประสานงานกับ ปปง.
ได้แก่ ผู้จัดการสหกรณ์
- กากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย

การตรวจสอบภายใน 6

3 การบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางบริการ
9 การประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กร

- ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้าน
ML/TPF ของผลิตภัณฑ์ บริการ
ช่องทางบริการ(สูง/กลาง/ต่า)
- กาหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงฯ

- กาหนดผู้ตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการ
4 การรายงานการทาธุรกรรม
- กาหนดแผนและหัวข้อในการตรวจสอบภายใน
มี 2 รอบรายงาน
- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด ≥ 2 ลบ.
ด้าน AML/CTPF
ภายใน 7 วัน
แบบ ปปง. 1-01
- ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นับถัดจากวันที่ 15
ของเดือนนั้น และ
ธุ
ร
กรรมที
เ
่
กี
ย
่
วกั
บ
ทรั
พ
ย์
ส
น
ิ
≥
5
ลบ.
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
วันสิ้นเดือนของเดือน
แบบ ปปง. 1-02
ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ที่มีการทาธุรกรรมนั้น
การเก็บรักษาเอกสาร 5
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
เพื่อรับทราบและสั่งการให้แก้ไข
- การแสดงตน 5 ปี
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอนั ควรสงสัย
แบบ ปปง. 1-03
นับแต่วันที่ปิดบัญชี หรือ
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 10 ปี
ยุติความสัมพันธ์
- การทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง 5 ปี นับแต่ได้มีการทาธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

ดาเนินการจัดให้แสดงตน
ดาเนินการตรวจสอบ
เป็น รายชื่อผู้ขอสมัครสมาชิก/ ไม่เป็น - ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก
- สหกรณ์อื่น (เปิดบัญชีเงินฝาก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทา
กู้ยืมเงิน)
ปฏิเสธไม่รับ ธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- ลูกค้าที่มาทาธุรกรรม
เป็นสมาชิก/ กับข้อมูลรายชื่อบุคคล ระบบ
ที
ถ
่
ก
ู
ก
าหนด
เป็นครั้งคราว มูลค่า
APS
ไม่รับทาธุรกรรม
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป
UN List
TH List

ดาเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตน
ว่ามีความถูกต้องและแท้จริง

ดาเนินการระบุตัวตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตน
ว่ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย
และเป็นบุคคลคนเดียวกับ
ข้อมูลการแสดงตน

ขั้นตอนการรับสมาชิก/รับทาธุรกรรม/รับเปิดบัญชีกับสหกรณ์อื่น
ML/TPF
Risk

อนุมัติ
การสร้าง
ความสัมพันธ์/
การทาธุรกรรม
กรณีสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว
มีความเสี่ยงสูง

ปฏิเสธ
การสร้าง
ความสัมพันธ์/
การทาธุรกรรม

EDD
ดาเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในระดับที่เข้มข้นที่สดุ
(กรณีสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้า
ที่มาทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง)

อนุมัติโดยผู้บริหาร
ระดับสูง/ผู้รับมอบอานาจ

สูง
กลาง
ต่า
ประเมินความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย/
การแพร่ขยายอาวุธฯ
เพื่อจัดระดับความเสี่ยง
ของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว

BO

ดาเนินการระบุผไู้ ด้รับ
ผลประโยชน์ทแี่ ท้จริง
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่มาทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว

EDD
อนุมัติ

โดยผู้บริหารระดับสูง/
ผู้รับมอบอานาจ
ML/TPF
Risk สูง

กลาง
ต่า

ประเมินความเสี่ยง

สมาชิก/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
ก่อนรับทาธุรกรรม

อนุมัติ

การสร้างความสัมพันธ์/
การทาธุรกรรม

High Risk
ความเสี่ยงสูง

EDD

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ในระดับที่เข้มข้นที่สุด

จัดระดับความเสี่ยง

สมาชิก/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม

เช่น
- แหล่งที่มาของรายได้ หนังสือรับรอง
เงินเดือน หลักฐานการเสียภาษี
หลักฐานงบการเงิน เป็นต้น
- วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทาธุรกรรม
- ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น
สาเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น

รายงาน STR
STR ต่อสานักงาน ปปง.

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
การทาธุรกรรม สอดคล้อง
- วัตถุประสงค์
- รายได้/แหล่งที่ของรายได้

พิจารณา
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
การทาธุรกรรม

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
การทาธุรกรรม ไม่สอดคล้อง
- วัตถุประสงค์
- รายได้/แหล่งที่ของรายได้
และสหกรณ์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการ
ก่อการร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธฯ

ปฏิเสธ

การสร้างความสัมพันธ์/
การทาธุรกรรม

ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ์/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว

เป็นบุคคล
ที่ถูกกาหนด

ความเสี่ยงสูง

ความเสี่ยงต่า หรือ
ความเสี่ยงปานกลาง

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ในระดับที่เข้มข้นที่สุด EDD

รับเป็นสมาชิก หรือ
รับทาธุรกรรม

ขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม เช่น
- แหล่งที่มาของรายได้ หนังสือรับรอง
เงินเดือน หลักฐานการเสียภาษี
หลักฐานงบการเงิน เป็นต้น
-วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทาธุรกรรม
- ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น
สาเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น

อนุมัติรับเป็นสมาชิก/อนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์อื่น/
รับทาธุรกรรมกับลูกค้าครั้งคราว
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

สามารถทา CDD ได้

พิจารณาว่าการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทาธุรกรรม ไม่สอดคล้อง
และสหกรณ์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการก่อ
การร้ายหรือแพร่ขยายอาวุธฯ

พิจารณาว่าการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทาธุรกรรม สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ฯ/การทาธุรกรรม
และรายได้/แหล่งที่ของรายได้

ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับทาธุรกรรม
และรายงาน STR ต่อสานักงาน ปปง.

อนุมัติรับเป็นสมาชิก/อนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์อื่น/
รับทาธุรกรรมกับลูกค้าครั้งคราว
โดยผู้บริหารระดับสูง/ผู้รับมอบอานาจ

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ผู้ที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด

ไม่รับเป็นสมาชิก/
ไม่รับทาธุรกรรม
รายงานการทาธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย
(STR)

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (ML/TPF)

ไม่เป็นบุคคล
ที่ถูกกาหนด

จัดให้แสดงตน
ผู้สมัครสมาชิก/
สหกรณ์อื่น

ลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว

(มูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป)

ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง (CDD)
ระบุตัวตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตน

ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง

ไม่สามารถทา CDD ได้
ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับทาธุรกรรม
และรายงาน STR ต่อสานักงาน ปปง.

ขอข้อมูลวัตถุประสงค์สร้าง
ความสัมพันธ์/ทาธุรกรรม

บริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลา
จนกว่าจะยุติความสัมพันธ์

ชื่อเต็ม

วัน เดือน ปีเกิด
กรณีคนไทย เลขประจาตัวประชาชน
กรณีคนต่างด้าว เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจาตัวที่รัฐบาล

หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจาตัว
ในเอกสารสาคัญประจาตัวที่รัฐบาลไทยออกให้
กรณีคนไทย ทีอ่ ยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
และที่อยูป่ ัจจุบัน
กรณีคนต่างชาติ ให้แสดงประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบนั
เว้นแต่ กรณีคนต่างชาติทไี่ ม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน

ข้อมูลการแสดงตน

สถานที่อยู่

ทั้งนี้ หากที่อยู่ปัจจุบันต่างจากที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ต้องระบุทั้ง 2 แห่ง แต่หากเป็นที่เดียวกันควรมีการบันทึกไว้ดว้ ยว่าเป็นที่อยู่เดียวกัน

เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลการติดต่อ

กรณีที่ลูกค้าแจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็นข้อมูลการติดต่อได้โดยอนุโลม

1

ชื่อสหกรณ์

2

ประเภทกิจการ และวัตถุประสงค์ในการดาเนินกิจการ

3

สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

4
5

เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอาการ ในกรณีที่มี

การเก็บหลักฐานการแสดงตน อาจเก็บเป็นสาเนาเอกสารหรือ
หลักฐานข้อมูล
การแสดงตน

เก็บโดยวิธีอื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงข้อมูลจาก
หน่วยเก็บข้อมูลบนบัตร (IC Chip/ NFC)

อาชีพ ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ ซึ่งควรมีรายละเอียด

หรือตาแหน่งที่ชัดเจน
ข้อมูลอาชีพ
สถานที่ทางาน ให้ระบุชื่อสถานประกอบการงานของลูกค้า รวมถึง
รวมทั้งชื่อและ
สถานที่ตั้งของที่ทางาน ที่ตั้งของสถานที่ทางานโดยอย่างน้อยควรระบุอาเภอและจังหวัด
หมายความรวมถึง รูปถ่ายของลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล
ลายมือชื่อผู้ทาธุรกรรม Biometric ของลูกค้า

6
7

ชื่อเต็มของผู้มีอานาจลงนามแทนสหกรณ์ (ทุกคน)
6.1 ชื่อเต็ม
6.2 วัน เดือน ปีเกิด
ข้อมูลของบุคคล
6.3 เลขประจาตัวประชาชน
ทีไ่ ด้รับมอบอานาจ
ทอดสุดท้ายให้สร้าง 6.4 ที่อยู่ตามบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
หรือทาธุรกรรม
6.5 ลายมือชื่อผู้รับมอบอานาจทอดสุดท้าย
หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ หรือ
หนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หรือ
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ต้องกาหนดและดาเนินมาตรการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง และ ความแท้จริง
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

การตรวจสอบความถูกต้อง
และความแท้จริงของข้อมูล
และหลักฐานการแสดงตน

การระบุตัวตน
และพิสูจน์ทราบตัวตน

ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารการสมัครเป็นสมาชิก
เช่น ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์ แบบแสดงข้อมูลสมาชิก
แบบคาขอต่าง ๆ เป็นต้น ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับ
เอกสารข้อมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน

ระบุตัวตนของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้า

ตรวจสอบรูปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น
รูปถ่ายในบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/ลูกค้า

ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO) จากข้อมูล

ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารต้นฉบับ
เอกสารต้นฉบับต้องไม่หมดอายุ หรือตรวจสอบจาก
ข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง หรือตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือตรวจสอบ
โดยใช้ระบบหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เช่น เครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader เป็นต้น
ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตน แหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
พิจารณาความสอดคล้องกันของข้อมูลต่าง ๆ

ทีท่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ข้อมูลจากการแสดงตน

เพื่อระบุตัวตนมีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย
และเป็นบุคคลคนเดียวกัน

BO

ทีส่ หกรณ์จะต้องขอเพิ่มเติมจากข้อมูลการแสดงตน
ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/ลูกค้า ที่เป็นบุคคลธรรมดา

ให้ระบุว่าผูข้ อสมัครเป็นสมาชิก/ลูกค้าแต่ละรายนั้น
เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ลูกค้า ที่เป็นนิติบุคคล เช่น สหกรณ์อื่น ให้ระบุบุคคลธรรมดา
ทีม่ ีตาแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หรือมีอานาจในการ
บริหารของของสหกรณ์ ได้แก่ ประธานกรรมการดาเนินการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม (ทุกราย)
ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องกำหนดให้สหกรณ์อื่นแจ้งข้อมูลประธำน
กรรมกำรดำเนินกำรและกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมทุกครั้ง
ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

รายชื่อตรงกับข้อมูลที่สานักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกาหนดให้เป็นสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับ
รายชื่อเสี่ยง มีการเฝ้
าระวังอย่างใกล้ชิด (บุคคลที่ถูกสานักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน เป็นต้น) ตรวจจากระบบ APS

นักการเมือง เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เช่น นักการเมืองท้องถิ่น (นายก อบต. / รองนายก อบต. / ปลัด อบต.)
อาชีพเสี่ยง

สูง
ML/TPF
Risk สูง

กลาง
ต่า

กลาง
ต่า

พื้นที่เสี่ยง
ถูกรายงาน STR
มีข่าวกระทา
ความผิด
โครงสร้าง
ถือหุ้นผิดปกติ
อยู่นอกเขต
ให้บริการ
มีเงินฝาก/หุ้น
จานวนมาก
ชาวต่างชาติจาก
พื้นที่/มีอาขีพไม่เสี่ยง
คนไทยที่ใม่ใช่
เสี่ยงกลางและสูง

เป็นต้น
ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ด้านการฟอกเงิน/ก่อการร้าย/
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทาลายล้างสูง

1) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคา
2) ค้าของเก่า
3) รับแลกเปลี่ยนเงิน
4) รับโอนเงินออกนอกประเทศ

5) ค้าอาวุธ 9) ธุรกิจนาเที่ยว/ทัวร์
6) ธุรกิจสถานบริการ
7) ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนัน
8) ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน
มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ ทาธุรกรรมในพื้นที่หรือประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน/ก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง เช่น พื้นที่ตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นต้น
กรณีตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมของลูกค้าดาเนินไปอย่างผิดปกติ
เช่น ลูกค้าเคยถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสานักงาน ปปง.
ปรากฏในสื่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐาน เช่น ค้ายาเสพติด ทุจริต ฉ้อโกงประชาชน
ก่อการร้าย เป็นต้น
มีโครงสร้างการถือหุ้นว่ามีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดาเนินธุรกิจตามปกติ เช่น ประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม่สูง แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อน เป็นต้น (กรณีนิติบุคคล)
อยู่นอกเขตท้องที่การดาเนินงานของสหกรณ์ เช่น สมาชิกที่ย้ายภูมิลาเนา หรือประกอบอาชีพอยู่นอกเขต
บริการของสหกรณ์
สมาชิกที่มีจานวนเงินฝากตั้งแต่.........................ล้านบาทขึ้นไป
กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติและแหล่งรายได้จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน/
ก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และไม่ได้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ไม่ได้ถูกจัดระดับความเสี่ยง
อยู่ในระดับความเสี่ยงปานกลางและระดับความเสี่ยงสูง

มีลักษณะตรง มีปัจจัยหรือลักษณะตามประกาศสานักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกาหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณา
ประกาศเสี่ยงต่า ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่า เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน (ธนาคาร บง. บค. บบส. บล. บลจ.)
บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

การทบทวนข้อมูลของสมาชิก
ความเสี่ยงสูง ทุก 1 ปี
ความเสี่ยงปานกลาง ทุก 2 ปี
ความเสี่ยงต่า ทุก 3 ปี

ดาเนินการทบทวนข้อมูล
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น
ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลา
และระดับความเสี่ยง
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

การตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ดาเนินการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น
แต่ละรายอย่างสม่าเสมอ

ML/TPF
Risk

ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ ง

ตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด

ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/
สหกรณ์อื่นกับช้อมูลรายชือ่
เก็บรักษาข้อมูล
บุคคลที่ถูกกาหนด
- KYC 5 ปี
ทุกครั้งที่สานักงาน ปปง.
- CDD 10 ปี
ประกาศรายชื่อครั้งใหม่
TH List
UN List

จนกระทัง่ ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ



อนุมัติสร้าง ข้อมูลเปลี่ยนแปลง ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เป็นบุคคล เป็นบุคคล ยุติความสัมพันธ์
ปกติ
ไม่
ป
กติ
ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ
 ชี้แจงแหล่งที่มาของ  มูลค่าการทาธุรกรรม ที่ถกู กาหนด ที่ถูกกาหนด
 Update ข้อมูลที่  บันทึกหลักฐาน
ทางธุรกิจ
เงินได้ (ระบุคาชี้แจง
มีความเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลงไว้ใน
การทบทวนข้อมูลของ
 สร้างความ  ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของสมาชิกไว้ใน
สูงขึ้นผิดปกติ
ฐานข้อมูลของสหกรณ์
สมาชิก/สหกรณ์อื่น
แบบฟอร์ม) เก็บเป็น  ใม่สามารถชี้แจง
ว่าได้ดาเนินการแล้ว
ทบทวนระดั
บ
ความ

แต่ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินได้
เสี่ยงของสมาชิก/
สหกรณ์อื่น
 ลักษณะการทาธุรกรรม
กรณี
ส
หกรณ์
อ
น
่
ื
หากข้
อ
มู
ล
ผิดปกติ ไม่สอดคล้อง

รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์
กับวัตถุประสงค์ที่เคย
ที่แท้จริง และกรรมการ
แจ้งไว้
ผู้มีอานาจเปลี่ยนแปลง
ต้องนามาตรวจสอบกับ
 เฝ้าระวังการทาธุรกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 6 เดือน
ข้อมูลรายชื่อบุคคล
 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03)
ที่ถูกกาหนดด้วย

- ยกเลิกการเป็นสมาชิก
สัมพันธ์ทาง
- ปิดบีญชี
ธุรกิจต่อไปได้
- ปฏิเสธไม่ทาธุรกรรม
- เป็นสมาชิก
- เปิดบัญชี
 ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สิน
- กู้ยืมเงิน
 แจ้งข้อมูลต่อสานักงาน ปปง. ได้แก่
- ทาธุรกรรม
- แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกระงับ
(แบบ ปกร. 03)
ภายใน 10 วัน
นับแต่พบข้อมูล
- แจ้งข้อมูลสมาชิกหรือผู้ที่เคยเป็นสมาชิก
ที่เป็นบุคคลที่ถูกกาหนด (แบบ ปกร. 04)
 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
กาหนดเจ้าหน้าที่ระดับบริหารทาหน้าที่
กากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎหมาย

กาหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

เช่น ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น

AML/CTPF

เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในการ
ติดต่อประสานงานกับสานักงาน ปปง.
เช่น ประสานแจ้งข้อมูล สอบถาม/หารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

รับลูกค้า (KYC/CDD) / รายงานการทาธุรกรรม / ปกอ.
กากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย
ด้าน AML/CTPF

AML/
CTPF

UN List

AML/
CTPF

TH List

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครเป็นพนักงาน
กับข้อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกาหนด
ก่อนรับทางาน

จัดจ้างพนักงาน
ที่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์ด้าน
AML/CTPF

จัดให้พนักงาน
เข้ารับการฝึกอบรม
ด้านAML/CTPF
อย่างสม่าเสมอ

การ
การ
จัดจ้าง ฝึกอบรม

จัดให้พนักงาน
ได้รับการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้
ทุก 2 ปี
จัดให้พนักงานที่ได้รับ
การฝึกอบรมถ่ายทอด
หรือเผยแพร่ความรู้
ให้แก่พนักงานอื่น

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ AML/CTPF
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
AML/
CTPF

ต้องจัดเก็บหลักฐานการฝึกอบรม
ไว้ในสถานประกอบการเพื่อสามารถตรวจสอบได้

AML/
CTPF

- ประกาศราชกิจจานุเบกษา
วันที่ 13 ก.พ. 2563
- ระเบียบฯ มีผลบังคับใช้
วันที่ 13 เม.ย. 2563

ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

การจัดฝึกอบรม
AML/
CTPF

เจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้า
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่ ปปง. จัดขึ้น ตามระเบียบฯ เดิม รับการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรม

ให้ถือเป็นผู้ผ่านการอบรม
ตามระเบียบฯ นี้

การจัดฝึกอบรมเกีย่ วกับการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง

จัดการฝึกอบรมโดย
- สานักงาน ปปง.  E-learning
- นิติบุคคลอื่น เป็นผู้ดาเนินการก็ได้

โดยยื่นความจานงต่อเลขาธิการ ปปง.
พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่
1) หนังสือแสดงความจานง ระบุวัตถุประสงค์
ชื่อหลักสูตร และกลุ่มเป้าหมาย
2) หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล
3) ชื่อรายวิชาและชั่วโมงการฝึกอบรม
4) เอกสารแสดงคุณสมบัติวิทยากร
พร้อมหัวข้อวิชาที่จะบรรยาย
5) รูปแบบ วิธีการจัดการฝึกอบรม
เช่น บรรยายในห้อง หรือ
E-learning เป็นต้น
ซึ่งสานักงาน ปปง. จะพิจารณาและ
แจ้งผลการพิจารณาภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
จัดทาหรือควบคุมการจัดทารายงาน
การทาธุรกรรม
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ก่อน ระเบียบฯ
บังคับใช้

เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ให้แล้วเสร็จภายใน
240 วัน นับแต่วันที่ระเบียบฯ บังคับใช้ (ภายใน 8 ธ.ค. 2563)

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน หลัง ระเบียบฯ
บังคับใช้ (ตั้งแต่ 13 เม.ย. 2562 เป็นต้นไป)
เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบฯ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงาน

การฝึกอบรมเพิ่มเติมกรณีมีเหตุผล
ความจาเป็นเพื่อประโยชน์

มีกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้าน
การรายงานการทาธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
มีการปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตรฝึกอบรม ต้องประกอบด้วย
เนื้อหารายวิชา
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ
ในรายวิชา ดังต่อไปนี้

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย AML/CTPF
2) การประเมิน การบริหาร และการบรรเทาความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF
3) การจัดทารายงานการทาธุรกรรม
4) การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
5) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
การเก็บรักษาข้อมูล
6) การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
การระงับการดาเนินการกับทรัพย์สิน
และการรายงานสานักงาน ปปง.
และแนวทางปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้องกับวิชาข้างต้น

ระยะเวลารวมตลอดหลักสูตร
ต้องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติวิทยากร

สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่จะบรรยาย
โดยมีประสบการณ์การทางานในรายวิชา
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี

การตรวจสอบภายใน ด้าน AML/CTPF

AML/CTPF

กาหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF ทีเ่ ป็นอิสระ
กาหนดให้ กรรมการบริหารสหกรณ์ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการ ทาหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน

กาหนดแผนการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF
กาหนดแผนและหัวข้อในการตรวจสอบภายในระบบการดาเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
โดยดาเนินการตรวจสอบภายในดังกล่าว อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

จัดทารายงานผลการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF

AML/
CTPF
Audit
Report

จัดทารายงานผลการตรวจสอบด้าน AML/CPTF สรุปประเด็นที่ตรวจพบข้อบกพร่องจากการปฏิบัติตามงานกฎหมาย

รายงานผลการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
AML/CTPF
Audit Report

รายงานผลการตรวจสอบด้าน AML/CPTF ต่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เพื่อทราบและสั่งการ
ให้สหกรณ์ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องต่อไป

ติดตามการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามผลการตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF
ผู้ตรวจสอบภายในดาเนินการติดตามการดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์เป็นระยะ จนกว่าจะดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย

รวบรวม ผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องบริการ
ผลิตภัณฑ์/บริการ
1. เงินฝาก

- เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- เงินฝากประจา

2. สินเชื่อ

- กู้สามัญ
- กู้ฉุกเฉิน
- จดจานอง

ประเมินความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF

สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
ML/TPF

กาหนดมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยง
ที่เหมาะสม

ประเมินความเสี่ยงฯ โดย
พิจารณาปัจจัยตามที่กฎหมาย
กาหนด ได้แก่

สรุปผลการประเมินความ
เสี่ยงฯ โดยพิจารณาปัจจัย
ตามที่กฎหมายกาหนด ได้แก่

กาหนดมาตรการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เหมาะสม เช่น

- การโอนเปลี่ยนมือ
- การเปลี่ยนเป็นเงินสด
- การจากัดวงเงินหรือจานวนครั้ง
- การพบหน้า หรือ การไม่พบหน้า

- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่า

3. หุ้น
ช่องทางบริการ
1. แบบพบหน้า (ณ สถานประกอบการ หรือ ตัวแทนของสหกรณ์)
- การสมัครสมาชิก
- การทาธุรกรรม (ฝาก, ถอน,
ชาระค่าหุ้น, ชาระเงินกู้)

2. แบบไม่พบหน้า

ณ สถานประกอบการ หรือ
ตัวแทนของสหกรณ์

- การสมัครสมาชิก ผ่านทางไปรณีย์
- การทาธุรกรรม (ฝาก, ถอน, ชาระค่าหุ้น, ชาระเงินกู้)
ผ่านช่องทางบริการอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์, E-mail, LINE เป็นต้น

- จากัดวงเงินในการทาธุรกรรมที่ผา่ น
ช่องทางบริการแบบไม่พบหน้า
ไม่เกิน ……… บาท ต่อครั้ง และ
ไม่เกิน ……… บาท ต่อวัน
- กาหนดเงื่อนไขการตรวจสอบการทา
ธุรกรรมแบบเข้มข้น (Monitor)
- ต้องมีการตรวจสอบรายชือ่ บุคคล
ทีถ่ ูกกาหนดก่อนสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทาธุรกรรม
- กาหนดให้ทาธุรกรรมแบบไม่พบ
หน้าได้เฉพาะบริการ ....

ดาเนินการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ บริการ
และช่องทางบริการอย่างสม่าเสมอทุก 1 ปี
ดาเนินการประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF สาหรับผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางบริการใหม่ ก่อนที่จะนาออกให้บริการ

ผลิตภัณฑ์และบริการ
1. เงินฝาก
1.1 เงินฝากออมทรัพย์

1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.3 เงินฝากประจา
2. สินเชื่อ
2.1 กู้สามัญ
2.2 กู้ฉุกเฉิน
2.3 จดจานอง

ปัจจัยที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงฯ
การโอน การเปลี่ยน การจากัด
เปลี่ยนมือ เป็นเงินสด วงเงินหรือ
จานวนครั้ง

คะแนน
รวม

ผลการ
ประเมิน
ความเสี่ยงฯ

3

3

3

9

สูง

1

3

1

5

ปานกลาง

1

1

1

3

ต่า

1
1
1

1
3
1

1
1
1

3
5
3

ต่า
ปานกลาง
ต่า

3
4.43

ต่า
ปานกลาง

3. หุน้
1
1
1
สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย (31 คะแนน/7 ประเภท)

มาตรการและวิธีการ
บรรเทาความเสี่ยง

- จากัดวงเงินในการทาธุรกรรมที่ผ่านช่องทาง
บริการแบบไม่พบหน้า ไม่เกิน………บาท
ต่อครั้ง และไม่เกิน ……… บาท ต่อวัน
- กาหนดเงื่อนไขการตรวจสอบการทาธุรกรรม
แบบเข้มข้น(Monitor)

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ช่องทางบริการ

1. การรับสมัครสมาชิก
(สหกรณ์กาหนดให้การสมัครเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์จะต้องสมัครผ่านเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ณ สถานประกอบการของ
สหกรณ์เท่านั้น)
2. การทาธุรกรรม
(ชาระค่าหุ้น, ชาระเงินกู,้ ฝาก – ถอน)

แบบพบหน้า

3. การทาธุรกรรม
(ชาระค่าหุ้น, ชาระเงินกู,้ ฝาก – ถอน)

ผลการประเมิน/
มาตรการและวิธีการ
ระดับความเสี่ยง
บรรเทาความเสี่ยง
ต่า
- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด
ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

แบบพบหน้า

ต่า

แบบไม่พบหน้า
(ท าธุ ร กรรมโดยติ ด ต่ อ
เจ้ า หน้ า ที่ สหกรณ์ ผ่ า น
ช่ องทางบริ การอื่ นๆ
โดยมิได้ มาทาธุรกรรม ณ
สถานประกอบการ เช่ น
โทรศั พท์ E-mail LINE
เป็นต้น)

สูง

- ต้องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูก กาหนด
ของผู้ที่ได้รับมอบอานาจให้มาทาธุรกรรมแทน
สมาชิก
- จากัดวงเงินในการทาธุรกรรมผ่านช่องทางบริการ
แบบไม่พบหน้า ไม่เกิน ............... บาท ต่อครั้ง
และไม่เกิน ............... บาท ต่อวัน
- กาหนดให้ทาธุรกรรมแบบไม่พบหน้าได้ เฉพาะ
บริการ.....

การรายงานการทาธุรกรรมของสหกรณ์
ประเภทการรายงานการทาธุรกรรม

วงเงินที่กาหนดให้รายงาน

ธุรกรรมที่ใช้เงินสด

ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ไม่กาหนดวงเงิน

แบบรายงานการทาธุรกรรม

ข้อควรระวัง
รายงาน
ให้ถูกแบบ
กรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วน

แบบรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด
ให้ใช้แบบ ปปง. 1-01

แบบรายงานธุรกรรมทีเ่ กี่ยว
กับทรัพย์สินให้ใช้แบบ ปปง. 1-02

แบบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยให้ใช้แบบ ปปง. 1-03

การรายงานธุรกรรม
ตามกฎหมาย

การรายงานการทาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

STR

ข้อแนะนาการจัดทารายงาน “การทาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”

ต้องมีกระบวนการในการกลั่นกรองธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยก่อนรายงานมายังสานักงาน ปปง.
ระบุเหตุอันควรสงสัย
บุคคลใด กระทาการใด เมื่อใด ณ ที่ใด และอย่างไร ที่สื่อให้เห็นถึงพฤติการณ์อันควรสงสัยในการทาธุรกรรมครั้งนี้

รายงานต่อสานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พบเหตุอันควรสงสัย
(วันที่พบเหตุอันควรสงสัย คือ วันที่ผู้บริหารระดับสูงได้ตรวจสอบวินิจฉัยและอนุมัติการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสานักงาน ปปง.)
STR

ตัวอย่างพฤติกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข้อควรระวังและข้อห้าม ในการรายงานการทาธุรกรรม
1) เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทาธุรกรรมด้วยตนเอง
ห้ามให้สมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นผู้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทาธุรกรรม
2) ห้ามเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทาการใด ๆ อันอาจมีผลทาให้ สมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราว ทราบว่า ตนเองถูกรายงานการทาธุรกรรมต่อสานักงาน ปปง.

ระยะเวลาในการรายงานการทาธุรกรรม

2

การรายงานการทาธุรกรรมที่ใช้เงินสดและธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ( รอบรายงาน)

1
รอบที่ 2
รอบที่

ธุรกรรมที่ทาขึ้นในระหว่าง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 15

ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ 15 ของเดือน
ที่มีการทาธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 22 ของเดือน)

ธุรกรรมที่ทาขึ้นในระหว่าง
วันที่ 16 ถึงวันสิ้นเดือน

ให้รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันสิ้นเดือนของเดือน
ที่มีการทาธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป)

การรายงานการทาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (STR)
รายงานภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

วิธีการส่งรายงานธุรกรรม

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่
ณ สานักงาน ปปง.

ระบบ AERS

ส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การเก็บรักษา

: การเก็บรักษาเอกสาร
เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน
5 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

เอกสารเกี่ยวกับการทาธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง
5 ปี นับแต่แต่ได้มีการทาธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
10 ปี นับแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

เว้นแต่ จะได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

วิธีการเก็บรักษาเอกสาร
เอกสารกระดาษ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 ต้องเก็บรักษาขอมูลใหอยูในสภาพที่พรอมตรวจสอบ
 สามารถนาสงขอมูลเพื่อดาเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดในทันที
เมื่อไดรับการแจงจากสานักงาน ปปง.

หลักการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน ML/TPF
ภายในองค์กร

ประเมินความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF
ภายในองค์กร

 เพื่อให้สหกรณ์ทราบว่า
สหกรณ์มีความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยงฯ โดย
พิจารณาปัจจัยตามที่กฎหมาย
กาหนด ได้แก่

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง

อยู่ในส่วนใดบ้าง
 กาหนดมาตรการและ
วิธีการในการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
สาหรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในแต่ละด้าน

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านลูกค้า
(ลูกค้าที่มีทั้งหมดของสหกรณ์มีความ
เสี่ยงด้าน ML/TPF ในภาพรวมอย่างไร)

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านพื้นที่
หรือประเทศ
(สถานที่ตั้งสหกรณ์ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่
ทีม่ ีความเสี่ยงด้านML/TPF หรือไม่)

 ปัจจัยความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์
บริการ ลักษณะการทาธุรกรรม
และช่องทางการให้บริการของ
สหกรณ์
(ผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทาธุรกรรม
ช่องทางบริการ ทีม่ ีทั้งหมดของสหกรณ์
มีความเสี่ยงด้าน ML/TPF ในภาพรวม
อย่างไร)

สรุปผลการประเมิน
ความเสี่ยงด้าน
ML/TPF

กาหนดมาตรการ
บรรเทาความเสี่ยง
ที่เหมาะสม

สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ กาหนดมาตรการบรรเทาความเสีย่ ง
ภายในองค์กร ว่าสหกรณ์มี ทีเ่ หมาะสม เช่น
กรณีที่สหกรณ์มีความเสีย่ งด้านลูกค้า
ความเสี่ยงด้าน ML/TPF
- กาหนดให้ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกทุกราย
ในด้านใด และมีความเสี่ยง
ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบการ
อยู่ที่ระดับใด ได้แก่
แสดงตนครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด
- ด้านลูกค้า
- ด้านพื้นที่หรือประเทศ (ที่ตั้ง)
- ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะ
การทาธุรกรรม และช่องทางการ
ให้บริการของสหกรณ์
ระดับความเสี่ยง ได้แก่
- ระดับความเสี่ยงสูง
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง
- ระดับความเสี่ยงต่า

ก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์
- กาหนดให้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก สหกรณ์อื่น
และลูกค้าทีท่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ทุกราย
กับข้อมูลรายชื่อบุคคลทีถ่ ูกกาหนด ทุกครั้ง
ก่อนอนุมัตริ ับเป็นสมาชิก/ก่อนรับทาธุรกรรม
รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/สหกรณ์อื่น
ทุกครั้งที่สานักงาน ปปง. มีการประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดครั้งใหม่

กรณีที่สหกรณ์มีความเสีย่ งด้านช่องทาง
การให้บริการ
- กาหนดวงเงินในการทาธุรกรรมผ่าน
ช่องทางแบบไม่พบหน้า ไม่เกิน ....... บาท
ต่อครั้ง และไม่เกิน ....... บาท ต่อวัน

บทกาหนดโทษ
มาตรา 62
• ไม่รายงานการทาธุรกรรม (มาตรา 13, 14 และมาตรา 16)
• ไม่จัดให้ลูกค้าแสดงตนก่อนการทาธุรกรรม (มาตรา 20)
• ไม่มกี ารกาหนดนโยบายการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า และการ
ตรวจสอบ เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 20/1)
• การบันทึกข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา 13 ไม่เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 21)
• ไม่ได้รายงานให้สานักงาน ปปง. ทราบ กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้
เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทาความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน (มาตรา 21/2)
• ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนและบันทึกข้อเท็จจริง (มาตรา 22)
• ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งยับยั้งการทาธุรกรรม (มาตรา 35 และมาตรา 36)
• ไม่เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของลูกค้าให้ครบเวลา 10 ปี (มาตรา 22/1)
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งล้าน บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ หนึ่งหมื่น บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
• ผูม้ ีหน้าที่รายงานไม่จัดให้บุคคลที่ผ่านการอบรมด้าน AML/CFT จากสานักงาน ปปง. ทาหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดทารายงาน การจัดให้ลูกค้าแสดงตน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (มาตรา 21/3)
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
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บทกาหนดโทษ
มาตรา 63
• รายงานการทาธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งตามมาตรา 13 มาตรา 14
มาตรา 16 หรือมาตรา 21
• ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา 64
• ไม่มาให้ถ้อยคา ไม่ส่งคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชี เอกสาร หรือหลักฐาน แก่
กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวก
แก่กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการเข้าไปในเคหสถาน สถานที่
หรือยานพาหนะเพื่อตรวจค้นหรือหาพยานหลักฐาน [มาตรา 38 (1) - (3)]
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
26

บทกาหนดโทษ
มาตรา 66
• (1) ฝ่าฝืนมาตรา 21/1 (การห้ามเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า) หรือ
• (2) หรืออาจรู้ความลับในราชการเกี่ยวกับการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทาด้วยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ความลับ
ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่หรือตามกฎหมาย
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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บทกาหนดโทษ ปกอ.
 ความผิดฐานฝ่าฝืนไม่ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินฯ หรือไม่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ถูกระงับการดาเนินการ
กรณีผู้มีหน้าที่รายงานเป็นผู้กระทาความผิด
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

 กรณีผู้มีหน้าที่รายงานไม่แจ้งให้สานักงานทราบเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า
ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดหรือผู้ที่มีหรือเคยมีการทาธุรกรรมกับผู้นนั้
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท และปรับอีกวันละห้าพันบาทตลอดเวลา
ที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
28

Q&A
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
0 2219 3600
ต่อ 5069, 5072 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อ 5065, 5066 การรายงานธุรกรรม
ต่อ 5055, 5056 ระบบ AMRAC /
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมาย
Facebook Page : กองกากับและตรวจสอบ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

