
 
ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 

เรื่อง นโยบายด"านการป#องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต�อต"านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"าย 

    

 
วัตถุประสงค�ในการกําหนดนโยบาย 

เพื่อให	การดําเนินงานของ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เป!นไปตามพระราชบัญญัติป&องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า          
พ.ศ. 2556 จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค	า และนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค	า
เป!นลายลักษณ�อักษรให	เป!นไปตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 
สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
คํานิยาม 

สหกรณ� หมายความถึง สหกรณ�ออมทรพัย�ตาํรวจเชียงใหม� จํากดั 
สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ�ออมทรพัย�ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 
ลูกค	า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ�ออมทรพัย�ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ	น การฝากเงิน การกู	เงิน การทาํนิติกรรมจํานองสัญญากู	ยืมเงิน 
นโยบายการรับลูกค"า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ�ในการปฏิบัติเม่ือ 

แรกสร	างความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับลูกค	า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให	กบัลูกค	าจร 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง 

ด	านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยการนําความเส่ียงในการใช	ผลิตภัณฑ�/บริการ 
และช�องทางการใช	บริการ/ทําธุรกรรมแต�ละประเภท มาพิจารณาร�วมกับข	อมูลและปAจจัยความเส่ียงอ่ืน ๆ            
เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงของสหกรณ�และความเส่ียงของลูกค	าแต�ละรายนโยบายด	านการป&องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายของสหกรณ� 

สหกรณ�มีหน	าที่ต	องกําหนดนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรับรองนโยบายในการป&องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายและสหกรณ�มีความมุ�งม่ันใน
การป&องกันมิให	สหกรณ�เป!นเครื่องมือของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว�าด	วยการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข	องและแนวทางการปฏิบัติ      
ที่สํานักงานกําหนดข้ึนอย�างเคร�งครัด 

สหกรณ�ต	องกําหนดนโยบายลําดับรองและมาตรการต�างๆ เพื่อรองรับนโยบายข	างต	น อันได	แก�นโยบาย
การรับลูกค	า มาตรการในการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า และสหกรณ�ต	องกับกําดูแลให	บุคลากรภายในองค�กรปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการ และ



แนวทางปฏิบัติดังกล�าว อย�างมีประสิทธิภาพ บทบาท หน	าที่ และความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามนโยบายด	าน
การป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายของสหกรณ� 

(1) คณะกรรมการต	องให	ความสําคัญในการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการ
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยกําหนดและอนุมัตินโยบายด	านการป&องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย นโยบายการรับลูกค	า และนโยบายการ
บริหารความเส่ียงเกี่ยงกับการฟอกเงินของลูกค	าเป!นลายลักษณ�อักษรตามแนวทางที่เลขาธิการคณะกรรมการ
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด 
  (2) ผู	จัดการต	องให	ความสําคัญในการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการ 
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยกําหนดให	เจ	าหน	าที่ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
ด	านการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายโดย
เคร�งครัด 

(3) สหกรณ�ต	องกําหนดให	มีเจ	าหน	าที่ที่มีอํานาจทําหน	าที่กํากับและดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด	วย
การป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และเป!นผู	ติดต�อประสานงานกับสํานักงาน 

(4) สหกรณ�ต	องกําหนดมาตรการควบคุมความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การ
ก�อการร	ายที่อาจเกิดข้ึนจากการให	บริการต�าง ๆ ของสหกรณ� 

(5) สหกรณ�ต	องสนับสนุนส�งเสริมให	 คณะกรรมการ ผู	จัดการ ตลอดจนเจ	าหน	าที่ มีความรู	ความเข	าใจ
ด	านการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายอย�าง
เพียงพอ ที่จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว�าด	วยการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินได	อย�างมีประสิทธิภาพ 

(6) สหกรณ�ต	องกําหนดให	มี คําส่ัง ระเบียบ และคู�มือการปฏิบัติงานที่สอดคล	องกับนโยบายด	านการ
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายตามแนวทางที่
เลขาธิการคณะกรรมการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต�ในกรณีที่ข	อบังคับและแนวทางที่ออกภายใต	กฎหมายน้ี หรือกฎหมายอ่ืน 
ไม�สอดคล	องกับแนวทางปฏิบัติ สหกรณ�ต	องปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดไว	เข	มงวดกว�า 

(7) คณะกรรมการและเจ	าหน	าที่ของสหกรณ� ต	องปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด	านการ 
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย 
โดยเคร�งครัด 



นโยบายการรับลูกค"า 
 

วัตถุประสงค�ในการกําหนดนโยบาย 
เพื่อให	การดําเนินงานของ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เป!นไปตามพระราชบัญญัติป&องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า พ.ศ. 
2556 และเพื่อประโยชน�ในการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค	าเป!น
ลายลักษณ�อักษร 

 
คํานิยาม 

สหกรณ� หมายความถึง สหกรณ�ออมทรพัย�ตาํรวจเชียงใหม� จํากดั 
สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการ หมายความถึง คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ�ออมทรพัย�ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 
ลูกค"า หมายความถึง สมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบของสหกรณ�ออมทรพัย�ตํารวจเชียงใหม� จํากดั 
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ	น การฝากเงิน การกู	เงิน การทาํนิติกรรมจํานองสัญญากู	ยืมเงิน 
นโยบายการรับลูกค"า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ�ในการปฏิบัติเม่ือ 

แรกสร	างความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับลูกค	า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให	กับลูกค	าจร 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง 

ของลูกค	าด	านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยการนําความเส่ียงในการใช	 
ผลิตภัณฑ�/บริการ และช�องทางการใช	ลบริการ/ทําธุรกรรมแต�ละประเภท มาพิจารณาร�วมกับข	อมูลและปAจจัย
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกค	า เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสําหรับลูกค	าแต�ละราย 

ผู"ขอสร"างความสัมพันธ� หมายความถึง ผู	ที่แจ	งความประสงค�ขอใช	บริการ หรือขอสร	างความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ� แต�สหกรณ�ยังไม�ได	อนุมัติรับเป!นลูกค	าเน่ืองจากยังไม�ผ�านข้ันตอน
การพิจารณาที่กําหนดในนโยบายการรับลูกค	าอย�างครบถ	วน 

การจัดให"ลูกค"าแสดงตน หมายถึง การดําเนินการให	ได	มาซ่ึงข	อมูลของลูกค	าและการดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต	องแท	จริงของข	อมูลการแสดงตน 

การระบุตัวตนของลูกค"า หมายถึง การรวบรวมข	อมูลรอบด	านของลูกค	าที่เพิ่มเติมจากข	อมูลการ 
แสดงตน อาทิ ข	อมูลแหล�งรายได	อ่ืนๆ ของลูกค	า ข	อมูลคู�สมรส ข	อมูลรูปแบบการดําเนินธุรกิจของลูกค	า เป!นต	น 
รวมถึงการนําข	อมูลเฉพาะของลูกค	า (ชื่อเต็ม เลขประจําตัว ที่อยู�) ตรวจสอบกับฐานรายชื่อผู	ก�อการร	ายที่ประกาศ
โดยองค�การสหประชาชาติ เพื่อทราบว�า ลูกค	าเป!นผู	ที่มีความเส่ียงต�อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�
การก�อการร	าย จนถึงข้ันที่บริษัทต	องปฏิเสธการสร	างความสัมพันธ�หรือไม�และเพื่อนําข	อมูลที่ได	มาใช	พิจารณา
ประเมินความเส่ียงของลูกค	าด	วย 

การบริหารความเสี่ยงของลูกค"า หมายถึง การนําข	อมูลการแสดงตนและข	อมูลการระบุตัวตนของลูกค	า
มาพิจารณาร�วมกับปAจจัยที่เส่ียงต�อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายอ่ืนๆ อาทิพื้นที่ หรือ
อาชีพที่เส่ียงต�อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย ความเกี่ยวข	องกับผู	ที่กระทําความผิด 
สถานภาพทางการเมือง เป!นต	น เพื่อประเมินหาระดับความเส่ียงด	านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�
การก�อการร	ายของลูกค	าแต�ละราย อันจะเป!นประโยชน�ในการพิจารณารายงายเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เม่ือพบว�าลูกค	ามีพฤติกรรมการทําธุรกรรมในแต�ละครั้ง หรือในระยะยาว ที่



อาจผิดปกติหรือเส่ียงต�อการกระทําความผิด และเป!นเง่ือนไขในการกําหนดข้ันตอนในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข	อเท็จจริงที่เข	มข	นมากหรือน	อยต�อไป 
นโยบายการรับลูกค"า 

เพื่อให	การดําเนินการของสหกรณ�เป!นไปตามข้ันตอนที่ถูกต	องตามกฎหมายว�าด	วยการป&องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรฐานสากลด	านการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต�อต	านการ
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย เม่ือผู	ขอสร	างความสัมพันธ�แจ	งความประสงค�ขอใช	บริการ หรือ ขอสร	าง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ� ให	ดําเนินการตามกระบวนการดังต�อไปน้ี และ
ดําเนินกระบวนการตามนโยบายการบริหารความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค	าให	ครบถ	วน ก�อนการอนุมัติ
การสร	างความสัมพันธ�กับผู	ขอสร	างความสัมพันธ� 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การจัดให"ลูกค"าแสดงตน 

เม่ือผู	ขอสร	างความสัมพันธ� ขอใช	บริการโดยแจ	งความประสงค�สร	างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือขอทํา
ธุรกรรมในครั้งแรก สหกรณ�ต	องจัดให	ผู	ขอสร	างความสัมพันธ�แสดงตนตามหลักเกณฑ�และวิธีการในกฎกระทรวง
กําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู	ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต	องจัดให	ลูกค	าแสดงตน พ.ศ. 2554 และ
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีแสดงตนของลูกค	าสถาบันกานเงินและผู	ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

 
ข้ันตอนท่ี 2 การระบุตัวตนของลูกค"า 

สหกรณ�ต	องมีข	อมูลอ่ืนๆ ของผู	ขอสร	างความสัมพันธ�เพื่อที่จะสามารถระบุข	อเท็จจริงได	ว�าผู	ขอสร	าง
ความสัมพันธ�หรือขอใช	บริการที่เป!นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ ตกลงกันตามกฎหมายน้ัน มี
ความเส่ียงในระดับที่สหกรณ�จะสามารถอนุมัติรับเป!นลูกค	าได	หรือไม� จึงต	องมีข	อมูลของขอสร	างความสัมพันธ�มาก
เพียงพอที่จะกําหนดระดับความเส่ียงด	านการฟอกเงินได	อย�างถูกต	องโดยในข้ันตอนน้ีให	ข	อมูลของลูกค	าเพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาดังน้ี 

 
กรณีเป2นลูกค"า/ลูกค"าจร บุคคลธรรมดา 
(1) ข	อมูลแหล�งที่มาของรายได	 หรือเงินของผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ที่ใช	ในการทําธุรกรรม (คําว�า

แหล�งที่มาน้ี หมายรวมทัง้การประกอบกิจกรรมอันทําให	เกิดรายได	/เงิน และพื้นที่อันเป!นแหล�ง
รายได	/เงินน้ัน) 

(2) ข	อมูลผู	รับผลประโยชน�ที่แท	จริง 
 
กรณีเป2นลูกค"านิติบุคคล 
(1) โครงสร	างการบริหารจัดการองค�การ/ความเป!นเจ	าขององค�กร (ทําให	ทราบถึงขนาดขององค�กรความ 

ซับซ	อนในการบริหารกิจการ สัดส�วนการถือหุ	นอันอาจแสดงถึงอํานาจในการบริหารจัดการองค�กร) 
(2) ข	อมูลของผู	บริหาร (ระดบัสูงสุด ซ่ึงอาจเป!นบุคคลคนเดียว หรือคณะกรรมการที่มีอาํนาจอนุมตั ิ

นโยบายขององค�กร) 
(3) วัตถุประสงค�ในการดําเนินการของนิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย 
(4) แหล�งที่มีของรายได	ขององค�กร ทั้งรายได	หลักและรายได	อื่นๆ 
(5) ผู	รับผลประโยชน�ที่แท	จรงิ ต	องเป!นบุคคลธรรมดา ซ่ึงอาจพจิารณาจาก 

(5.1) การถือหุ	น/ระดับการรับผลประโยชน�ในองค�กร 



(5.2) ข	อมูลที่ได	รับทราบจากแหล�งข	อมูลที่น�าเชื่อถือ (รวมถึงข	อมูลที่ได	รบัแจ	งจากชุมชนสหกรณ�  
  หรือสหกรณ�อื่น ที่ได	ดาํเนินการตรวจสอบอยู�ก�อนแล	ว 

     (5.3) พิจารณาได	จากการมีอาํนาจครอบงํากจิการขององค�กร (หมายถึงบุคคลที่มิได	อยู�ในสถานะที่มี 
  อํานาจตามกฎหมายในการควบคุมกิจการ แต�ในทางปฏิบัติเป!นผู	มีอํานาจในการกาํหนดทิศทาง 
  หรือนโยบายการดําเนินงานของกิจการ) 

     (5.4) พิจารณาจากการมีอาํนาจในการบริหารควบคุมนโยบายละดาํเนินกิจการขององค�กร 
(6) ข	อมูลด	านอ่ืนๆ ขององค�กร สืบค	นจากแหล�งข	อมูลอ่ืนที่แสดงถึงความน�าเชื่อถือ ฐานะทางเศรษฐกิจ 

และข	อมูลอ่ืนๆ ที่สามารถนํามาพิจารณาความเส่ียงด	านการฟอกเงินของนิติบุคคล/บุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายน้ัน 

(7) วัตถุประสงค�ในการสร	างความสัมพันธ�กับสหกรณ� และประเภทบริการที่ผู	ขอสร	างความสัมพันธ�
ประสงค�จะขอใช	บริการ 

 
ข้ันตอนท่ี 3 การพิสูจน�ทราบข"อมูลการแสดงตนของลูกค"า 

เม่ือได	รับข	อมูลการแสดงตนของผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ในข้ันตอนที่ 1 และข	อมูลเพื่อการระบุตัวตนใน
ข้ันตอนที่ 2 สหกรณ�ต	องตรวจสอบความครบถ	วนถูกต	องของข	อมูลและหลักฐานการแสดงตนในการตรวจสอบ
ความถูกต	องแท	จริงของข	อมูลและหลักฐานการแสดงตน สหกรณ�อาจใช	วิธีการตรวจสอบกับแหล�งข	อมูลที่
น�าเชื่อถือ (รวมถึงแหล�งข	อมูลสาธารณะที่น�าเชื่อถือ ฐานข	อมูลในทางพาณิชย�ที่น�าเชื่อถือ หรือข	อมูลที่เชื่อถือที่
ได	รับการตรวจสอบแล	วจากสถาบันการเงินสํานักงานใหญ�ในต�างประเทศ) 

ในกรณีที่ไม�มีแหล�งข	อมูลที่น�าเชื่อถือใดๆ สหกรณ�สามารถใช	ดุลยพินิจในการตรวจสอบโดยคํานึงถึงข	อมูล
ที่ควรสอดคล	องกับตัวตนของผู	ขอสร	างความสัมพันธ� ประเภทบริการที่ผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ขอสร	าง
ความสัมพันธ�หรือธุรกรรม และความแท	จริงของเอกสารหลักฐาน ในระดับที่สายตาตรวจสอบได	 

 
ข้ันตอน การตรวจสอบข"อมูลลูกค"ากับฐานข"อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต"มติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห�งสหประชาชาติกําหนดให"เป2นคณะบุคคลท่ีมีการกระทําอันเป2นการก�อการร"ายท่ี
รัฐบาลแห�งราชอาณาจักรไทยได"ประกาศให"ความรับรองมติหรือประกาศ ดังกล�าว 

ข้ันตอนน้ี สหกรณ�ต	องนําข	อมูลของผู	ขอสร	างความสัมพันธ� ผู	รับผลประโยชน�ที่แท	จริงและผู	ที่เกี่ยวข	อง
กับผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ไปตรวจสอบกับฐานข	อมูลสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต	มติของ
คณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติกําหนดให	เป!นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป!นการก�อการร	ายที่รัฐบาล
แห�งราชอาณาจักรไทยได	ประกาศให	ความรับรองมติหรือประกาศดังกล�าว เพื่อจะได	ทราบว�า “ผู	ขอสร	าง
ความสัมพันธ�และผู	มีส�วนเกี่ยวข	องของผู	ขอสร	างความสัมพันธ� ไม�ใช� สมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศ
ภายใต	มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห�งสหประชาชาติกําหนดให	เป!นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป!นการก�อการ
ร	าย” 
 
ข้ันตอนท่ี 4 การบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า และการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค"า 

เม่ือสหกรณ�ได	ข	อมูลของผู	ขอสร	างความสัมพันธ�อย�างเพียงพอที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค	า และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบความเส่ียงอันอาจเกิดข้ึนจาก
ความสัมพันธ�ของลูกค	าและมาตรการในการจัดการกับความเส่ียงแล	ว ให	พิจารณาว�าจะอนุมัติรับผู	ขอสร	าง
ความสัมพันธ�/ขอใช	บริการ เป!นลูกค	าหรือไม� ทั้งน้ี หากพบว�าผู	ขอสร	างความสัมพันธ�รายใดมีลักษณะที่มีความ



เส่ียงต�อการฟอกเงินในระดับสูง การอนุมัติการสร	างความสัมพันธ�เพื่อรับผู	ขอสร	างความสัมพันธ�เป!นลูกค	าของ
สหกรณ�ให	เป!นหน	าที่ของผู	บริหารที่มีอํานาจ อย�างไรก็ตามสหกรณ�ต	องปฏิเสธการสร	างความสัมพันธ�/รับทํา
ธุรกรรม กับผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ทุกรายที่พบว�า 

 
(1) ผู	ขอสร	างความสัมพันธ� ผู	รับประโยชน�ที่แท	จริง หรือผู	มีส�วนเกี่ยวข	องอย�างมีนัยสําคัญของผู	ขอสร	าง

ความสัมพันธ� เป!นสมาชิกของคณะบุคคลซ่ึงมีมติหรือประกาศภายใต	มติของคณะมนตรีความม่ันคงแห�ง
สหประชาชาติกําหนดให	เป!นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป!นการก�อการร	าย 

(2) ไม�ได	รับข	อมูลหรือหลักฐาน ซ่ึงมีความสําคัญในการระบุตัวตนและจัดความเส่ียงด	านการฟอกเงินและ
การต�อต	านการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายของผู	ขอสร	างความสัมพันธ� 

(3) ผู	ขอสร	างความสัมพันธ�ใช	ชื่อปลอม นามแฝง หรือแจ	งเท็จในข	อมูล หรือแสดงหลักฐานสําคัญเป!นเท็จ 
(4) การรับผู	ขอสร	างความสัมพันธ�รายน้ันๆ จะทําให	สหกรณ�มีความเส่ียงต�อการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายอย�างร	ายแรงในการปฏิเสธการรับลูกค	าหรือปฏิเสธรับทําธุรกรรม สหกรณ�
ควรพิจารณารายงายธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ในกรณีปฏิเสธเน่ืองจาก เหตุผลตามข	อ (1), (3) 
หรือกรณีที่สหกรณ�พิจารณาได	ว�ามีโอกาสเกิดความเส่ียงต�อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเกินแก�การก�อการ
ร	ายจากการขอสร	างความสัมพันธ�ของผู	ขอสร	างความสัมพันธ�รายหน่ึงรายใด 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า 

 
วัตถุประสงค�ในการกําหนดนโยบาย 

เพื่อให	การดําเนินงานของ สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด เป!นไปตามพระราชบัญญัติป&องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า พ.ศ. 
2556 และเพื่อประโยชน�ในการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า จึงกําหนดนโยบายการรับลูกค	าเป!น 
ลายลักษณ�อักษร  

 
คํานิยาม 

สหกรณ� หมายความถึง สหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 
สํานักงาน หมายความถึง สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ธุรกรรม หมายความถึง การถือหุ	น การฝากเงิน การกู	เงิน การทํานิติกรรมจํานองสัญญากู	ยืมเงิน 
นโยบายการรับลูกค"า หมายความถึง หลักการในการกําหนดข้ันตอนของสหกรณ�ในการปฏิบัติเม่ือแรก

สร	างความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับลูกค	า หรือเม่ือแรกรับทําธุรกรรมให	กับลูกค	า 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า หมายความถึง การประเมินความเส่ียง 

ของลูกค	าด	านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย โดยการนําความเส่ียงในการใช	
ผลิตภัณฑ�/บริการ และช�องทางการใช	ลบริการ/ทําธุรกรรมแต�ละประเภท มาพิจารณาร�วมกับข	อมูลและปAจจัย
ความเส่ียงอ่ืน ๆ ของลูกค	า เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสําหรับลูกค	าแต�ละราย 

ผู"ขอสร"างความสัมพันธ� หมายความถึง ผู	ที่แจ	งความประสงค�ขอใช	บริการ หรือขอสร	างความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจ หรือขอทําธุรกรรมในครั้งแรกกับสหกรณ� แต�สหกรณ�ยังไม�ได	อนุมัติรับเป!นลูกค	าเน่ืองจากยังไม�ผ�านข้ันตอน
การพิจารณาที่กําหนดในนโยบายการรับลูกค	าอย�างครบถ	วน 

ลูกค"า หมายความถึง สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของสหกรณ�ออมทรัพย�ตํารวจเชียงใหม� จํากัด 



การตรวจสอบเพ่ือทราบข"อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค"า หมายความถึง กระบวนการเฝ&าระวังตรวจสอบและ
ตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงิน หรือทําธุรกรรมของลูกค	าอย�างสมํ่าเสมอ ทั้งน้ีความเข	มข	นของ
กระบวนการดังกล�าวต	องสอดคล	องกับระดับความเส่ียงของลูกค	าที่ได	รับจากการประเมินข	อมูลและปAจจัยต�างๆ 
ของลูกค	าอย�างเหมาะสม ซ่ึงผลลัพธ�ที่รับจากการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า จะทําให	บริษัท
ทราบได	ว�า ลูกค	ามีการดําเนินความสัมพันธ�กับสหกรณ�ที่เปล่ียนแปลงไปหรือไม� มีความเคล่ือนไหวทางการเงินปกติ
หรือไม� มีความสอดคล	องกับวัตถุประสงค�หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจของลูกค	าหรือสหกรณ�ควรพิจารณา
ปรับปรุงระดับความเส่ียงของลูกค	าหรือไม� และสหกรณ�ยังมีความปลอดภัยจากการเป!นแหล�งฟอกเงินและ
สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายในการดําเนินความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับลูกค	าหรือไม� 

 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค"า 

เม่ือดําเนินกระบวนการตามนโยบายการรับลูกค	าของสหกรณ�แล	ว ให	ดําเนินกระบวนการบริหารความ
เส่ียงเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค	า และจัดระดับความเส่ียงก�อการอนุมัติรับผู	ขอสร	างความสัมพันธ�เป!นลูกค	าและ
หากพบว�า ผู	ขอสร	างความสัมพันธ�รายใดมีลักษณะที่มีความเส่ียงต�อการฟอกเงินในระดับสูงการอนุมัติการสร	าง
ความสัมพันธ�เป!นลูกค	าของสหกรณ� ให	เป!นหน	าที่ของผู	บริหารที่มีอํานาจซ่ึงจัดการระดับความเส่ียงต�อการฟอกเงิน
ของลูกค	าตามปAจจัยความเส่ียงต�างๆ สําหรับลูกค	าแต�ละกลุ�มให	พิจารณาดังน้ี 

 
การกําหนดและการบริหารการจัดระดับความเสี่ยง 

(1) การบริหารความเสีย่งภายในองค�กร 
คือการบริหารความเส่ียงด	านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	ายสําหรับ 

ผลิตภัณฑ�/บริการ และช�องทางการใช	บรกิาร/การทําธุรกรรม และนําความเส่ียงในการใช	ผลิตภัณฑ�/
บริการ และช�องทางใช	บริการ/ทําธรุกรรมแต�ละประเภท มาพิจารณาร�วมกับปAจจัยความเส่ียงอ่ืนๆ ของ
ลูกค	า เพื่อพิจารณาประกอบความเส่ียงสําหรับลูกค	าแต�ละราย 
 

แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของผลิตภัณฑ�/บริการ 
ประเภทของผลิตภัณฑ�/บริการ ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 

(1) ผลิตภัณฑ�/บริการ เกี่ยวกับการให	กู	ยืม/สินเชื่อ/
จํานอง 
(2) ผลิตภัณฑ�/บริการ เกี่ยวกับการออม 
(3) ผลิตภัณฑ�/บริการ เกี่ยวกับการทุน 
 

  

 
แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของช�องทางการใช"บริการ 

ประเภทของผลิตภัณฑ�/บริการ ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 
(1) ช�องทางการสร	างความสัมพันธ�แบบไม�พบหน	า 
     สําหรับผลิตภัณฑ�ที่มกีารจาํกดัวงเงิน (ต่ํา) หรือ    
     จาํกดัช�องทางการใช	บริการ 
(2) ช�องทางการสร	างความสัมพันธ�แบบไม�พบหน	า 
 

  



แนวทางการพิจารณาความเสี่ยงของช�องทางการทําธุรกรรม 
ประเภทของผลิตภัณฑ�/บริการ ความเสี่ยงต่ํา ความเสี่ยงสูง 

(1) ช�องทางการทําธุรกรรมต�อเจ	าหน	าที ่
(2) ช�องทางการทําธุรกรรมผ�านเครื่องอัตโนมัต ิ
(3) ช�องทางการทําธุรกรรมผ�านเครือข�ายเล็กทรอนิกส�     
     โดยใช	อุปกรณ�ของลูกค	า (โทรศัพท�มือถือ,  
     คอมพิวเตอร�)  

  

 (2) การรบริหารความเสี่ยงของลูกค"า 
ในการบริหารความเส่ียงสําหรับลูกค	า สหกรณ�กาํหนดปAจจัยการพิจารณาความเส่ียงของลูกค	าใน 

ระดับสูง และระดับต่ํา โดยให	อยู�ในหลักการต�อไปน้ี 
 
ป@จจัยการพิจารณาว�าเป2นลูกค"าท่ีมีความเสี่ยงระดับสูง 

ตามข	อ 19 แห�งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า พ.ศ. 2556 หากลูกค	า
รายใดมีลักษณะเข	าข	อใดข	อหน่ึงดังต�อไปน้ีสหกรณ�ต	องกําหนดให	เป!นลูกค	าที่มีความเส่ียงต�อการฟอกเงินใน
ระดับสูง 

(1) ลูกค	าเป!นบุคคลที่มีความเกี่ยวข	อง (ในที่น้ี หมายถึง เป!นคนใกล	ชิด ญาติสนิท คนในครอบครัวที่ม ี
โอกาสช�วยเหลือสนับสนุน) สมาชิกของคณะบุคคลที่มีการกระทาํอันเป!นการก�อการร	ายตามที่
สํานักงานแจ	งให	ระงับการดําเนินการเกี่ยวกับทรพัย�สินและแจ	งสํานักงานทราบทันท ี

(2) ลูกค	าเป!นบุคคลที่ถูกยับย้ังการทาํธรุกรรม ยึดหรอือายัดทรัพย�สิน หรือเป!นผู	ที่ศาลมีคําส่ังให	ทรัพย�สิน 
ตกเป!นของแผ�นดินตามกฎหมายว�าด	วยการป&องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข	องกับความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตปิ&องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และแก	ไขเพิ่มเติม) 

(3) ลูกค	าเป!นหรือเคยเป!นบุคคลที่กระทาํความผิดเกีย่วกับความผิดฐานฟอกเงิน (หรือความผิดอาญา 
ร	ายแรงอ่ืนๆ)  

(4) ลูกค	าเป!นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลที่ดํารงตาํแหน�งทางการเมืองหรือตาํแหน�งราชการ 
ระดับสูงตั้งแต�ระดับประเทศถึงระดับท	องถ่ิน) ทั้งของไทยและต�างประเทศ 

(5) ลูกค	ามีถ่ินที่อยู�หรือมาจากพื้นที่ที่มีความเส่ียงสูงตามประกาศสํานักงาน 
(6) ลูกค	าประกอบอาชพีหรอืธุรกิจที่มีความเส่ียงด	านการฟอกเงินสูง  ตามประกาศของสํานักงาน  อาท ิ

� นักการเมือง หรือ ผู	ที่เกี่ยวข	องกับการเมือง หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข	องกับการเมือง หรือ  
   ธุรกจิที่เกี่ยวข	องกับนักการเมือง และผู	เกี่ยวข	องกับนักการเมือง(Politically Exposed  
   Persons : PEPs) 
� ธุรกิจค	าขายอัญมณีหรอืโลหะมีค�า 
� ธุรกิจค	าทอง 
� ธุรกิจค	าของเก�า และวัตถุโบราณ 
� ธุรกิจแลกเปล่ียนเงินตราระหว�างประเทศ 
� ธุรกิจโอนเงินออกนอกประเทศ 
� ธุรกิจเงินกู	นอกระบบ 
� ธุรกิจค	าอาวุธสงคราม 



(7) ลูกค	าที่อยู�ในรายชื่อที่เลขาธิการคณะการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ	งให	ทราบ
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ�ของลูกค"าและมาตรการในการจัดการกับ
ความเสี่ยง 

ก�อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค	าตามนโยบายรับลูกค	าของสหกรณ�
ข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า

(1) ตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค	า
จากธุรกรรมปกติทั่วไปของลูกค	า
ผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม�

(2) ตรวจสอบข	อมูล
ความผิดมูลฐาน
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม�

(3) ตรวจทานและอนุมัติ
ผู	บริหารเป!นผู	มีอํานาจในการตรวจท
มีอํานาจในการใช	ดุลยพินิจว�า
สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม�
 
 
 

การตรวจสอบเพ่ือทราบข"อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค"า
เม่ือมีการอนุมัติการ

ตรวจสอบเพื่อนทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	าอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ือง
ลูกค	ารายดังกล�าว 
 

                            

 

ลูกค	าที่อยู�ในรายชื่อที่เลขาธิการคณะการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ	งให	ทราบ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ�ของลูกค"าและมาตรการในการจัดการกับ

ก�อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค	าตามนโยบายรับลูกค	าของสหกรณ�
ข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	า ให	ดําเนินการดังน้ี 

ตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกค	า โดยให	คัดกรองธุรกรรมที่ผิดปกติและเส่ียงต�อการฟอกเงินออก
จากธุรกรรมปกติทั่วไปของลูกค	า ซ่ึงสามารถทําให	สหกรณ�พบว�าลูกค	าแต�ละรายมีการทําธุรกรรมที่
ผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม� 
ตรวจสอบข	อมูล และวิเคราะห�ว�า ลูกค	ามีพฤติกรรมทําธุรกรรมที่เส่ี
ความผิดมูลฐาน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย
ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม�
ตรวจทานและอนุมัติ รายงานการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบข	อมูลของลูกค	า
ผู	บริหารเป!นผู	มีอํานาจในการตรวจทาน รายงานการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบข	อมูลของลูกค	า
มีอํานาจในการใช	ดุลยพินิจว�า จะอนุมัติให	ส�งรายงานธุรกรรมเป!นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม�

การตรวจสอบเพ่ือทราบข"อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค"า 
เม่ือมีการอนุมัติการทําธุรกรรมกับลูกค	าตามนโยบายการรับลูกค	าของสหกรณ�แล	ว

ตรวจสอบเพื่อนทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	าอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ือง
 

ประกาศ ณ วันที่   

                                    พลตํารวจตร ี
( มนตรี  สัมบุณณานนท�

ประธานกรรมการดาํเ

ลูกค	าที่อยู�ในรายชื่อที่เลขาธิการคณะการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ	งให	ทราบ

แนวปฏิบัติการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ�ของลูกค"าและมาตรการในการจัดการกับ

ก�อนการอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค	าตามนโยบายรับลูกค	าของสหกรณ� ในการตรวจสอบเพื่อทราบ

โดยให	คัดกรองธุรกรรมที่ผิดปกติและเส่ียงต�อการฟอกเงินออก
ซ่ึงสามารถทําให	สหกรณ�พบว�าลูกค	าแต�ละรายมีการทําธุรกรรมที่

ลูกค	ามีพฤติกรรมทําธุรกรรมที่เส่ียงต�อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร	าย และควรพิจารณาส�งรายงาน

ป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม� 
รายงานการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบข	อมูลของลูกค	า โดยให	บุคลากรระดับ

รายงานการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบข	อมูลของลูกค	า
จะอนุมัติให	ส�งรายงานธุรกรรมเป!นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

สํานักงานป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม� 

ทําธุรกรรมกับลูกค	าตามนโยบายการรับลูกค	าของสหกรณ�แล	ว
ตรวจสอบเพื่อนทราบข	อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค	าอย�างสมํ่าเสมอและต�อเน่ือง จนกว�าสหกรณ�จะยุติความสัมพันธ�กับ

 
   

 
 
 

มนตรี  สัมบุณณานนท� ) 
ประธานกรรมการดาํเนินการ 

ลูกค	าที่อยู�ในรายชื่อที่เลขาธิการคณะการป&องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ	งให	ทราบ 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบความเสี่ยงอันอาจเกิดจากความสัมพันธ�ของลูกค"าและมาตรการในการจัดการกับ 

ในการตรวจสอบเพื่อทราบ

โดยให	คัดกรองธุรกรรมที่ผิดปกติและเส่ียงต�อการฟอกเงินออก 
ซ่ึงสามารถทําให	สหกรณ�พบว�าลูกค	าแต�ละรายมีการทําธุรกรรมที่

ยงต�อการฟอกเงิน การกระทํา 
และควรพิจารณาส�งรายงาน

โดยให	บุคลากรระดับ 
รายงานการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบข	อมูลของลูกค	า และ

จะอนุมัติให	ส�งรายงานธุรกรรมเป!นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ต�อ

ทําธุรกรรมกับลูกค	าตามนโยบายการรับลูกค	าของสหกรณ�แล	ว ให	ดําเนินการ
จนกว�าสหกรณ�จะยุติความสัมพันธ�กับ


