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คำจำกัดความ 
การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป�องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการร�ายและการ

แพร$ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of 
Mass Destruction Financing: AML/CTPF) 

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการร�ายและการแพร$ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง (Money 
Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF) 

“การฟอกเงิน” หมายความวFา การนำเงินหรือทรัพย�สินท่ีไดHมาจากการกระทำความผิด หรือไดHมาโดยไมFชอบดHวยกฎหมาย
มาเปลี่ยนสภาพใหHเปPนเงินหรือทรัพย�สินท่ีไดHมาอยFางถูกตHอง 

“การสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการร�ายและการแพร$ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง” หมายความวFา บุคคลใด
จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย�สิน หรือดำเนินการดHวยประการใด ๆ เพ่ือการกFอการรHาย โดยรูHอยูFแลHววFาผูHรับ
ประโยชน�ทางการเงินหรือทรัพย�สินจากการดำเนินการน้ันเปPนบุคคลท่ีถูกกำหนด โดยเจตนาใหHเงินหรือทรัพย�สินถูกใชHไปเพ่ือสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกกำหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค�กรท่ีเก่ียวขHองกับการกFอการรHาย 

“ลูกค�า” หมายความวFา บุคคลธรรมดา นิติ บุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพันธ� 
ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ� ซ่ึงสำหรับสหกรณ� หมายถึง สมาชิกของสหกรณ� หรือสหกรณ�อ่ืนท่ีมาทำธุรกรรม  

“ผู� ท่ีทำธุรกรรมเปAนคร้ังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีมี 
การทำธุรกรรมกับสหกรณ� โดยไมFมีสถานภาพความเปPนสมาชิกกับสหกรณ� เชFน ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม กรณีมาทำธุรกรรม
แทนสมาชิกโดยไมFไดHมีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอยFางเปPนลายลักษณ�อักษร เปPนตHน 

“ผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริง” หมายถึง บุคคลธรรมดาท่ีเปPนเจHาของท่ีแทHจริงหรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
ของลูกคH า กับสหกรณ�  หรือ บุคคล ท่ีลูกคH าทำธุรกรรมแทน รวม ถึงบุคคลผูH ใชHอำนาจควบคุมนิติ บุคคลหรือ บุคคล ท่ีมี  
การตกลงกันทางกฎหมาย 

“ธุรกรรม” หมายความวFา กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทำนิติกรรม สัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ กับผูH อ่ืนทางการเงิน 
ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเก่ียวกับทรัพย�สิน 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวFา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดHวFากระทำข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูF
ภายใตHบังคับแหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเปPนธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย ท้ังน้ีไมFวFาจะเปPนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและใหHหมายความรวมถึง
การพยายามกระทำธุรกรรมดHวย 

“การรู�จักลูกค�า” หมายความวFา การจัดใหHลูกคHาแสดงตนทุกครั้งกFอนการสรHางความสัมพันธ�หรือทำธุรกรรม หรือ 
การจัดใหHผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ�ท่ีกฎหมายกำหนด 

“การตรวจสอบเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค�า” หมายความวFา กระบวนการท่ีกำหนดข้ึน เมื่อเริ่มมีความสัมพันธ�ทาง
ธุร กิจ กับลูกคH าหรือมี การทำธุรกรรมกับผูH ท่ี ทำธุรกรรมเปPนครั้ งคราวท่ีมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ� ท่ีกฎหมายกำหนด  
โดยการระบุตัวตนและพิสูจน�ทราบตัวตน ระบุผูHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการ 
ทำธุรกรรมของลูกคHา วFามีพฤติการณ�ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไมF ท้ังน้ี เพ่ือป]องกันมิใหHสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพบาง
ประเภทถูกใชHเปPนชFองทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย 

“บุคคลท่ีถูกกำหนด” หมายความวFา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค�กรตามรายช่ือซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใตH
คณะมนตรีความมั่นคงแหFงสหประชาชาติกำหนดใหHเปPนผูHท่ีมีการกระทำอันเปPนการกFอการรHายหรือการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายลHางสูงและสำนักงาน ปปง. ไดHประกาศรายช่ือน้ัน หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค�กรตามรายช่ือท่ีศาลไดHพิจารณา
และมีคำสั่งใหHเปPนบุคคลท่ีถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง พ.ศ. 2559  
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเส่ียงภายในองค�กร 

1. การบริหารความเสี่ยงด�านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการร�ายและการแพร$ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายล�างสูงภายในองค�กร 

สหกรณ�จะดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงภายในองค�กรของสหกรณ�  อยFางสม่ำเสมอปdละ 1 ครั้ง เพ่ือใหHทราบวFา สหกรณ�  
มีความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 
อยูFในสFวนใดบHาง และกำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงท่ีเหมาะสมสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ดังกลFาว โดยในการประเมินและบริหารความเสี่ยงดังกลFาว สหกรณ�จะดำเนินการ โดยพิจารณาหลักการและปeจจัย ดังน้ี 

1. พิจารณาจากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายระดับชาติ (National Risk Assessment: NRA) 

2. พิจารณาจากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจท้ังหมดของสหกรณ� โดยพิจารณาจากปeจจัยความเสี่ยง
ดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง ดังน้ี 

2.1 ปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว โดยพิจารณาวFาลูกคHา (สมาชิกของสหกรณ�) และผูHท่ีทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว (ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม) ท่ีมีท้ังหมดของสหกรณ� มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยFางไร 

2.2 ปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ โดยพิจารณาสถานท่ีตั้งสหกรณ�วFาตั้งอยูFในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงฯ หรือไมF 
2.3 ปeจจัยความความเสี่ยงเก่ียวกับผลิตภัณฑ� บริการ ลักษณะการทำธุรกรรม และชFองทางการใหHบริการของสหกรณ� โดย

พิจารณาวFา ผลิตภัณฑ� บริการ ลักษณะการทำธุรกรรม และชFองทางการใหHบริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยFางไร 
หลักเกณฑ�ท่ีใชHในการพิจารณาปeจจัยดังกลFาวขHางตHน ดังน้ี  
1.1 ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงด�านการฟอกเงินและการสนับสนุน 

ทางการเงินแก$การก$อการร�ายระดับชาติ 
จากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกFการกFอการรHายระดับชาติ ปd พ.ศ. 2559 ปรากฏผลการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินวFา สหกรณ�มีความเสี่ยงต่ำท่ีจะถูกใชHเปPน
ชFองทางในการฟอกเงิน เน่ืองจาก สหกรณ�มีจุดมุFงหมายเพ่ือใหHสมาชิกดำเนินกิจการรFวมกันและชFวยเหลือซ่ึงกันและกัน สFวนใหญFเปPนการใหH
สินเช่ือและการออมทรัพย�ในกลุFมองค�กรหรือชุมชนเดียวกัน ประกอบกับอยูFในการกำกับดูแลตามกฎหมายและมาตรการป]องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน อีกท้ังผลการประเมินความเสี่ยงดHานการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายก็ไมFปรากฏขHอมูลวFาสหกรณ�เปPน
แหลFงเงินทุนหรือชFองทางท่ีมีความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย 

ดังน้ัน จากรายงานผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายระดับชาติ จึงพิจารณาวFา สหกรณ� มีความเสี่ยงต่ำท่ีจะถูกใชHเปPนชFองทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย 

1.2 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค�าและผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนคร้ังคราว 
 หลักเกณฑ�การพิจารณา  
 1) หากสหกรณ� มีสมาชิกของสหกรณ� (ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) 

ท่ีมีระดับความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 
(ML/TPF) อยู$ในระดับความเสี่ยงต่ำ มีจำนวนมากกวFารHอยละ 80 ของจำนวนสมาชิกของสหกรณ� และผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิก
ถึงแกFกรรมท้ังหมด ใหHพิจารณาวFาปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ� มีความเสี่ยงต่ำ 

ตัวอยFางเชFน  
(1) ตัวอยFางกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ� 

มีความเสี่ยงต่ำ 

ประเภท 
ระดับความเสี่ยงด�าน ML/TPF 

สรุปผล 
ความเสี่ยง จำนวนท้ังหมด (คน) 

(ร�อยละ) 
สูง ปานกลาง ต่ำ 

1. สมาชิกของสหกรณ� (ลูกคHา) 100 
(100 %) 

5 
(5%) 

10 
(10%) 

85 
(85%) ต่ำ 

2. ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิก
ของสหกรณ�ถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว) 

50 
(100 %) - - 50 

(100%) ต่ำ 

รวมท้ังสิ้น 150 
(100 %) 

5 
(3.33%) 

10 
(6.67%) 

135 
(90%) ต่ำ 
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2) หากสหกรณ� มีสมาชิกของสหกรณ�  (ลูกคH า) และผูH รับผลประโยชน�กรณี สมาชิกถึงแกFกรรม (ผูH ท่ี ทำธุรกรรม 
เปPนครั้งคราว) ท่ีมีระดับความเสี่ยงดHาน ML/TPF อยู$ในระดับความเสี่ยงสูง มีจำนวนมากกวFารHอยละ 20 ของจำนวนสมาชิกของสหกรณ� และ
ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรมท้ังหมด ใหHพิจารณาวFาปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของ
สหกรณ� มีความเสี่ยงสูง 

(1) ตัวอยFางกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ� 
มีความเสี่ยงสูง 

ประเภท 
ระดับความเสี่ยงด�าน ML/TPF 

สรุปผล 
ความเสี่ยง จำนวนท้ังหมด (คน) 

(ร�อยละ) 
สูง ปานกลาง ต่ำ 

1. สมาชิกของสหกรณ� (ลูกคHา) 
100 

(100%) 
30 

(30%) 
5 

(5%) 
65 

(65%) 
สูง 

2. ผูHรับผลประโยชน� 
กรณสีมาชิกของสหกรณ� 
ถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรม 
เปPนครั้งคราว) 

50 
(100%) 

15 
(30%) 

5 
(10%) 

30 
(60%) 

สูง 

รวมท้ังสิ้น 
150 

(100%) 
45 

(30%) 
10 

(6.67%) 
95 

(63.33%) 
สูง 

 

1.3 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ 
หลักเกณฑ�การพิจารณา  
หากสหกรณ� มีสถานประกอบการตั้งอยูFในพ้ืนท่ี ดังตFอไปน้ี ใหHถือวFามีความเสี่ยงสูง  
- พ้ืนท่ีท่ีอยูFภายใตHประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมายวFาดHวยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน เชFน จังหวัด

นราธิวาส (ยกเวHน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน) จังหวัดยะลา (ยกเวHน อำเภอเบตง) และจังหวัดปeตตานี (ยกเวHน อำเภอแมFลาน) 
หมายเหตุ: พื้นท่ีเส่ียงตามประกาศ เร่ือง การให�ประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ"ฉุกเฉินท่ีมีความร�ายแรงยังคงมีผลบังคับใช� 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561) 
- พ้ืนท่ีท่ีสำนักงาน ปปง. ประกาศใหHเปPนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอ

การรHาย รวมถึงการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง หรือการกระทำความผิดมูลฐาน 
- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดHรับการประเมินจากองค�กรระหวFางประเทศหรือหนFวยงานท่ีนFาเช่ือถือวFาเปPนพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ี

ไมFมีมาตรการดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตFอตHานการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงอยFางเพียงพอ 

- พ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีไดHรับการประเมินจากองค�กรระหวFางประเทศหรือหนFวยงานท่ีนFาเช่ือถือวFา เปPนแหลFงสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHาย แหลFงกFอการรHาย หรือมีองค�กรผูHกFอการรHายปฏิบัติการอยูF 

ตัวอยFางเชFน 
1) ตัวอยFางกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพ้ืนท่ีหรือประเทศ ท่ีตั้งสถานประกอบการของสหกรณ� 

มีความเสี่ยงต่ำ 
- สหกรณ� A มีสถานประกอบการตั้งอยูFในพ้ืนท่ี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ซ่ึงสถานประกอบการไมFไดHตั้งอยูFใน

พ้ืนท่ีท่ีอยูFภายใตHประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมายวFาดHวยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน) จึงถือวFาสหกรณ� A มีความ
เสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเสี่ยงต่ำ 

2) ตัวอยFางกรณีท่ีผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพ้ืนท่ีหรือประเทศ ท่ีตั้งสถานประกอบการของสหกรณ� 
มีความเสี่ยงสูง 

- สหกรณ� B มีสถานประกอบการตั้งอยูFในพ้ืนท่ี อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ซ่ึงมีสถานประกอบการตั้งอยูF 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การใหHประกาศท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินท่ีมีความรHายแรงยังคง 
มีผลบังคับใชH) จึงถือวFาสหกรณ� B มีความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพ้ืนท่ีหรือประเทศ มีความเสี่ยงสูง 

1.4 ปPจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� บริการ และช$องทางการให�บริการ 
1.4.1 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ� บริการ 

หลักเกณฑ�การพิจารณา 
หากผลติภณัฑ�และบริการของสหกรณ�ท่ีมีอยูFในปeจจุบัน เขHาลักษณะดังตFอไปน้ี ใหHถือวFามีความเสี่ยงตำ่  
1) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินกFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหน้ี  
2) ผลิตภณัฑ�หรอืบรกิารทางการเงินท่ีไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น 



6 
 

3) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมลูคFาในตFางประเทศ 
4) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFสามารถโอนมูลคFาใหHแกFผูHอ่ืนไดH หรือโอนไดHแตFมีการกำหนดเง่ือนไขและ

กระบวนการท่ีซับซHอน 
5) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินทีไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมูลคFาและจำนวนครั้งในการครอบครองหรือการ

ใชHบริการ ทำใหHไมFสามารถสะสมมูลคFาเงินไดHเปPนจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือไดHอยFางรวดเร็ว 
ตัวอยFางเชFน 

ผลิตภัณฑ� 
และบริการ 

ปPจจัยท่ีใช�ในการประเมินความเส่ียงฯ 

คะแนน
รวม 

ผลการ
ประเมิน/

ระดับ 
ความเส่ียง 

ผลิตภัณฑ� 
หรือบริการ 
ทางการเงิน 
ท่ีกFอใหHเกิด
ภาระผูกพัน 

ในการชำระหน้ี 
 

ผลิตภัณฑ� 
หรือบริการ 
ทางการเงิน 
ท่ีไมFสามารถ

แลกเปล่ียนเปPน
เงินสดหรือถอน

หรือคืนเปPน 
เงินสดไดHใน

ระยะเวลาอันส้ัน 

ผลิตภัณฑ� 
หรือบริการ 
ทางการเงิน 

ท่ีไมFใชFบริการ
ขHามประเทศ
และไมFเกิด

มูลคFา 
ในตFางประเทศ 

 

ผลิตภัณฑ� 
หรือบริการ 
ทางการเงิน 
ท่ีไมFสามารถ

โอนมูลคFาใหHแกF
ผูHอื่นไดH หรือ

โอนไดHแตFมีการ
กำหนดเง่ือนไข
และระบวนการ

ท่ีซับซHอน 

ผลิตภัณฑ� 
หรือบริการ 
ทางการเงิน 
ท่ีไดHรับการ

จำกัดวงเงินไวH
ในมูลคFาและ
จำนวนคร้ัง      

ในการ
ครอบครอง 

1. เงินฝาก 5 5 1 5 5 21 สูง 
2. สินเช่ือ 1 1 1 1 1 5 ต่ำ 
3. หุHน 5 5 1 1 5 17 ปานกลาง 

สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉล่ีย 14.33 ปานกลาง 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ�และบริการ ของสหกรณ� ทำใหHทราบวFา สหกรณ� มีผลิตภัณฑ�และบริการ
อะไรบHางท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพ่ือกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละ
ผลิตภัณฑ�และบริการ 

1.4.2 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับช$องทางการให�บริการ 
 ชFองทางการใหHบริการ หมายถึง วิธีการหรือชFองทางท่ีสหกรณ�จะนำผลิตภัณฑ�หรือบริการไปสูFสมาชิกของสหกรณ� 

(ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว)  
 หลักเกณฑ�การพิจารณา 
- ชFองทางการใหHบริการแบบพบหน�า คือ ชFองทางการใหHบริการผFานพนักงานของสหกรณ� ถือวFาเปPนชFองทางบริการ

ท่ีมีความเสี่ยงต่ำ 
- ชFองทางการใหHบริการแบบไม$พบหน�า คือ ชFองทางการใหHบริการผFานสื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือการสื่อสารดHวยวิธีอ่ืน

ท่ีไมFใชFการพบหนHา เชFน การติดตFอทำธุรกรรมผFานโทรศัพท� หรือผFานแอพพลิเคช่ัน LINE, Facebook เปPนตHน ถือวFาเปPนชFองทางบริการ
ท่ีมีความเสี่ยงสูง  

ตัวอยFางเชFน 

ช$องทางบริการ ผลการประเมิน/ระดับความเสีย่ง 

1. แบบพบหนHา 
(การสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกจิหรือการทำธุรกรรมตHองติดตFอเจHาหนHาท่ีสหกรณ�  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ�) 

ต่ำ 

2. แบบไมFพบหนHา 
(ทำธุรกรรมโดยติดตFอเจHาหนHาท่ีสหกรณ�ผFานชFองทางบริการ เชFน E-mail/LINE/ 
Facebook เปPนตHน) 

สูง 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ชFองทางบริการของสหกรณ�  ทำใหHทราบวFา สหกรณ�มีชFองทางบริการใดบHาง 
ท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพ่ือกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละชFองทาง
บริการดังกลFาว 
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม 
 

ปPจจัยท่ีใช�ในการประเมินความเส่ียงฯ  ผลการประเมิน/ระดับ 
ความเส่ียง 

1. ผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียง 
ดHาน ML/FT ระดับชาติ (NRA) 

ต่ำ 

2. ปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว สูง 
3. ปeจจัยความเสี่ยงเก่ียวกับพ้ืนท่ีหรือประเทศ ต่ำ 
4. ปeจจัยความความเสี่ยงเก่ียวกับผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางการใหHบริการ ปานกลาง 

สรุปผลประเมินความเส่ียงฯ ในภาพรวม ปานกลางค$อนข�างต่ำ 

ท้ังน้ี ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในแตFละครั้ง สหกรณ�จะใชHขHอมูลท่ีเปPนปeจจุบัน เพ่ือใหHผลการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงมีความถูกตHองและครบถHวน ซ่ึงหลังจากประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงแลHว สหกรณ� จะกำหนดมาตรการและ
วิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายลHางสูง และหากสำนักงาน ปปง. รHองขอผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกF
การกFอการรHายภายในองค�กรของสหกรณ� สหกรณ�จะดำเนินการจัดสFงใหHสำนักงาน ปปง. ทันที  

หมายเหตุ กฎหมายท่ีเกี่ยวขHองในเร่ืองการประเมินและบริหารความเส่ียงภายในองค�กร ไดHแกF  
1. พระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกHไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1  
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHา พ.ศ. 2556 และท่ีแกHไขเพิ่มเติม ขHอ 4  
3. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความ

เส่ียงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายภายในสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 (1) และ (9) 
4. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการกำหนดปeจจัยเพื่อพิจารณาความเส่ียงของลูกคHาเกี่ยวกับพื้นท่ีหรือประเทศ 
5. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เร่ือง แนวทางการกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคHาท่ีมีความเส่ียงต่ำ  

 
 
 
 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การรับลูกค�า 

1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด 

ในข้ันตอนแรกของกระบวนการรับลูกคHา สหกรณ�จะนำขHอมูลช่ือเต็มและเลขประจำตัวประชาชนของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก 
หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว และช่ือสหกรณ�อ่ืนท่ีมาทำธุรกรรม มาตรวจสอบกับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดเพ่ือป]องกันไมFใหH
สหกรณ�ดำเนินการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกำหนด ซ่ึงเปPนบุคคลท่ีสหกรณ�หHามรับเปPนสมาชิกหรือ
หHามทำธุรกรรมดHวย โดยหากตรวจสอบแลHวพบวFา รายช่ือท่ีตรวจสอบตรงกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด สหกรณ�จะปฏิเสธการสรHาง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือไมFรับเปPนสมาชิก หรือไมFรับทำธุรกรรม พรHอมกับพิจารณารายงานเปPนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ 
ปปง.1-03) ใหHกับสำนักงาน ปปง. ตFอไป  
 
2. การจัดให�ลูกค�าแสดงตน 

เมื่อผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน แจHงความประสงค�จะสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ ขอสมัครเปPนสมาชิกสหกรณ� ขอฝากเงิน 
หรือขอทำธุรกรรมครั้งแรก หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ประสงค�จะขอทำธุรกรรมในวงเงินท่ีกำหนด สหกรณ�จะจัดใหHผูHขอสมัคร
เปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว แสดงตนดHวยการแจHงขHอมูลและหลักฐานเบื้องตHนตามประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคHาสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตามมาตรา 16  
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2.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน 
สหกรณ�จะจัดใหHผูHขอสมัครเปPนสมาชิกแสดงตนทุกครั้งกFอนอนุมัติรับเปPนสมาชิก และจัดใหHสหกรณ�อ่ืนแสดงตนทุกครั้ง

กFอนรับเปvดบัญชีเงินฝาก หรือกFอนทำธุรกรรมครั้งแรก โดยอยFางนHอยตHองแสดงขHอมูลและหลักฐาน ดังน้ี 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1. ช่ือเต็ม 
2. วัน เดือน ปdเกิด 
3. เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว  
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวท่ีรัฐบาลหรือ
หนFวยงานของรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวใน
เอกสารสำคัญประจำตัวท่ีรัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี) 
4. ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและท่ีอยูFปeจจุบัน กรณท่ีไมFไดHอาศัย 
ณ ท่ีอยูFตามทะเบียนบHาน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว 
ใหHแสดงท่ีอยูFในประเทศเจHาของสญัชาติและท่ีอยูFปeจจุบัน 
ในประเทศไทย 
5. อาชีพ สถานท่ีทำงาน 
6. ขHอมูลการตดิตFอ เชFน หมายเลขโทรศัพท�  
ท่ีอยูFอิเล็กทรอนิกส� 
7. ลายมือช่ือผูHทำธุรกรรม 
 

1. ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
2. เลขประจำตัวผูHเสียภาษีอากร (ถHามี) 
3. หลักฐานสำคัญแสดงตนอยFางใดอยFางหน่ึง ดังน้ี 

3.1 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนนิติบุคคลท่ัวไป ไดHแกF หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนออกใหHไมFเกิน 6 เดือน 
หรือในกรณี ท่ีไมFใชFนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
ไดHแกF หลักฐานการเปPนนิติบุคคลท่ีหนFวยงานหรือองค�กร 
ท่ีนFาเช่ือถือรับรองหรือออกใหHไมFเกิน 6 เดือน 

3.2 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนสFวนราชการ องค�กรของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนFวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเปPนนิติบุคคล ไดHแกF 
หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจ 

3.3 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนสหกรณ� มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด 
มัสยิด ศาลเจHา และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกันน้ี ไดHแกF 
หนังสือแสดงความประสงค�ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหนFวยงานท่ีเก่ียวขHอง หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม 

3.4 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ไดHแกF หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงวFาไดHมีการกFอตั้ง
บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายข้ึน 
4. สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท� 
5. ช่ือเต็มของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
6. ขHอมูลของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดHรับมอบหมายใหH
สรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลท่ีไดHรับ
มอบอำนาจทอดสุดทHายใหHสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำ
ธุรกรรม (ถHามี) ดังน้ี 

6.1 ช่ือเต็ม 
6.2 วัน เดือน ปdเกิด 
6.3 เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว 

ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวท่ีรัฐบาลหรือ
หนFวยงานรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวในเอกสาร
สำคัญประจำตัวท่ีรัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี) 

6.4 ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและท่ีอยูFปeจจุบันกรณีท่ีไมFไดH
อาศัย ณ ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว ใหH
แสดงท่ีอยูF ในประเทศเจHาของสัญชาติและท่ีอยูFปeจจุบัน 
ในประเทศไทย 
7. ประเภทกิจการและวัตถุประสงค�ในการดำเนินกิจการ 
8. ตราประทับ (ถHามี) 
9. ลายมือช่ือผูHมีอำนาจหรือผูHรับมอบอำนาจในการสรHาง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม 

หมายเหตุ สหกรณ�ออมทรัพย�กรมราชทัณฑ� จำกัด ไมFรับสมัครบุคคลตFางดHาวและนิติบุคคลอ่ืนๆ เขHาเปPนสมาชิก ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ� (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562  
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2.2 กรณีผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 
สหกรณ�จะจัดใหHผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตนทุกครั้งกFอนการทำธุรกรรมท่ีมีมูลคFาตั้งแตF 100,000 บาทข้ึนไป 

โดยอยFางนHอยตHองแสดงขHอมูลและหลักฐาน ดังน้ี 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1. ช่ือเต็ม 
2. วัน เดือน ปdเกิด 
3. เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว  
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวท่ีรัฐบาลหรือ
หนFวยงานของรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวใน
เอกสารสำคัญประจำตัวท่ีรัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี) 
4. ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและท่ีอยูFปeจจุบัน กรณท่ีไมFไดHอาศัย 
ณ ท่ีอยูFตามทะเบียนบHาน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว 
ใหHแสดงท่ีอยูFในประเทศเจHาของสัญชาติและท่ีอยูFปeจจุบัน 
ในประเทศไทย 
5. ขHอมูลการติดตFอ เชFน หมายเลขโทรศัพท�  
ท่ีอยูFอิเล็กทรอนิกส� 
 

1. ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
2. เลขประจำตัวผูHเสียภาษีอากร (ถHามี) 
3. หลักฐานสำคัญแสดงตนอยFางใดอยFางหน่ึง ดังน้ี 

3.1 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนนิติบุคคลท่ัวไป ไดHแกF หนังสือ
รับรองการจดทะเบียนท่ีนายทะเบียนออกใหHไมFเกิน 6 เดือน 
หรือในกรณี ท่ีไมFใชFนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
ไดHแกF หลักฐานการเปPนนิติบุคคลท่ีหนFวยงานหรือองค�กร 
ท่ีนFาเช่ือถือรับรองหรือออกใหHไมFเกิน 6 เดือน 

3.2 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนสFวนราชการ องค�กรของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนFวยงานอ่ืนของรัฐท่ีเปPนนิติบุคคล ไดHแกF 
หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจ 

3.3 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนสหกรณ� มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด 
มัสยิด ศาลเจHา และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกันน้ี ไดHแกF 
หนังสือแสดงความประสงค�ในการทำธุรกรรม หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหนFวยงานท่ีเก่ียวขHอง หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม 

3.4 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ไดHแกF หนังสือหรือเอกสารสำคัญอันแสดงวFาไดHมีการกFอตั้ง
บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายข้ึน 
4. สถานท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท� 
5. ขHอมูลของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ีไดHรับมอบหมายใหH
สรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคล 
ท่ีไดHรับมอบอำนาจทอดสุดทHายใหHสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
หรือทำธุรกรรม(ถHามี) ดังน้ี 

5.1 ช่ือเต็ม 
5.2 วัน เดือน ปdเกิด 
5.3 เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว 

ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวท่ีรัฐบาลหรือ
หนFวยงานรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวในเอก
สาระสำคัญประจำตัวท่ีรัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี) 

5.4 ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและท่ีอยูFปeจจุบันกรณีท่ีไมFไดH
อาศัย ณ ท่ีอยูFตามทะเบียนบHานและในกรณีท่ีเปPนคนตFางดHาว ใหH
แสดงท่ีอยูF ในประเทศเจHาของสัญชาติและท่ีอยูFปeจจุบัน 
ในประเทศไทย 
6. ตราประทับ (ถHามี) 
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3. การระบุตัวตนและพิสูจน�ทราบตัวตนของลูกค�า 

3.1 ขHอมูลการระบุตัวตน 
ในการระบุตัวตนของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว สหกรณ�จะตHองมีขHอมูลเพ่ือ

ระบุตั วตนใหH ครบถHวนสมบูรณ� เพียงพอท่ีจะพิสูจน� ไดH วF าผูH ขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ� อ่ืน  และผูH ท่ี ทำธุรกรรมเปP น 
ครั้งคราว มีตัวตนอยูFจริงตามกฎหมาย โดยใชHขHอมูลท่ีไดHในข้ันตอนการแสดงตน รวมท้ังสหกรณ�จะคำนึงถึงระดับความเสี่ยงของผูHขอ
สมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแตFละรายประกอบดHวย ซ่ึงหากประเมินความเสี่ยงแลHวพบวFา ผูHขอสมัคร
เปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครัง้คราว มีความเสี่ยงสูง สหกรณ�จะขอขHอมูลการระบุตัวตนเพ่ิมเติม โดยขHอมูลการระบุ
ตัวตนท่ีสหกรณ�จะพิจารณาขอเพ่ิมจากขHอมูลการแสดงตนเบ้ืองตHน มีดังน้ี 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
 

1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขHอมูลท่ีสามารถ
พิสูจน�ไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติบุคคล
หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
5. ขHอมูลเก่ียวกับอำนาจในการควบคุม กำกับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมท้ังใหH
ระบุบุคคลท่ีเก่ียวขHองซ่ึงมีตำแหนFงบริหารระดับสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งสำนักงานใหญF 

  
3.2 การระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  

แนวทางในการระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง ซ่ึงเปPนขHอมูลการระบุตัวตนท่ีสหกรณ�จะพิจารณาขอเพ่ิมเติมจากขHอมูล
การแสดงตน มีดังน้ี 

3.2.1 สำหรับผูHขอสมัครเปPนสมาชิกท่ีเปPนบุคคลธรรมดา ใหHระบุวFาผูHขอสมัครเปPนสมาชิกแตFละรายน้ันเปPนผูHไดHรับ
ผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  

3.2.2 สำหรับลูกคHาท่ีเปPนนิติบุคคล ใหHพิจารณาระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 
1) ระบุบุคคลธรรมดาผูH ใชHอำนาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการไดHรับผลประโยชน�หรือ 

การถือสิทธิเปPนเจHาของ เชFน ผูHถือหุHนรายใหญFรHอยละ 25 ข้ึนไปของนิติบุคคลน้ัน เปPนตHน โดยหากไมFสามารถตรวจสอบดHวยวิธีน้ีไดHใหH
พิจารณาดำเนินการตามขHอ 2) 

2) ระบุบุคคลธรรมดาผูHมีอำนาจครอบงำกิจการหรือผูHมีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล โดยหากไมFสามารถ
ตรวจสอบดHวยวิธีน้ีไดHใหHพิจารณาดำเนินการตามขHอ 3) 

3) ระบุบุคคลธรรมดาท่ีมีตำแหนFงเปPนเจHาหนHาท่ีบริหารระดับสูงหรือมีอำนาจในการบริหารของนิติบุคคลน้ัน เชFน 
สหกรณ�อ่ืนท่ีมาใชHบริการเงินฝากหรือสินเช่ือ ใหHระบุรายช่ือคณะกรรมการของสหกรณ�อ่ืนเปPนผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง เปPนตHน 

โดยหลังจากท่ีระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงแลHว สหกรณ�จะขอขHอมูลของผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง ไดHแกF ช่ือเต็ม 
และเลขประจำตัวประชาชน ซ่ึงเปPนขHอมูลจำเปPนท่ีสหกรณ�จะตHองไดHรับ นอกจากน้ี สหกรณ�อาจพิจารณาใหHมีการระบุขHอมูลอ่ืนท่ีเปPน
ประโยชน�เพ่ิมเติมไดH เชFน ขHอมูลท่ีอยูF ขHอมูลการติดตFอ ขHอมูลอาชีพ เปPนตHน 

ท้ังน้ี สหกรณ�จะขอขHอมูลผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงใหHเพียงพอท่ีจะสามารถนำไป
ตรวจสอบกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด และเพียงพอท่ีจะสามารถนำไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกคHาไดH 

 
4. การตรวจสอบความถูกต�องและความแท�จริงของข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน 

 เมื่อสหกรณ�ไดHรับขHอมูลและหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตนจากผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรม
เปPนครั้งคราวแลHว สหกรณ�จะดำเนินการตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกลFาว 
เพ่ือพิสูจน�วFาเปPนขHอมูลและหลักฐานท่ีแทHจริง โดยมีแนวทางในการพิสูจน�ทราบเพ่ือตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูล
และหลักฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตัวตน ดังน้ี 
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4.1 ตรวจสอบขHอมูลในเอกสารการสมัครเปPนสมาชิก เชFน  ใบสมัครสมาชิกสหกรณ�  แบบแสดงขHอมูลสมาชิก  
แบบคำขอตFาง ๆ เปPนตHน ใหHครบถHวนถูกตHองตรงกับเอกสารขHอมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน 

4.2 ตรวจสอบรูปถFายในเอกสารการแสดงตน เชFน รูปถFายในบัตรประจำตัวประชาชน จะตHองเปPนบุคคลคนเดียวกันกับผูHขอ
สมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา 

4.3 ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารตHนฉบับ โดยผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้ง
คราวจะตHองแสดงเอกสารตHนฉบับท่ียังไมFหมดอายุเทFาน้ัน หรือตรวจสอบจากขHอมูลอ่ืนท่ีขอเพ่ิมเติมเพ่ืออHางอิง หรือตรวจสอบจาก
แหลFงขHอมูลท่ีนFาเช่ือถือ หรือตรวจสอบโดยใชHระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดHวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 

4.4 ตรวจสอบขHอมูลการระบุตัวตน แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ  
ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง โดยคำนึงถึงความสอดคลHองกันของขHอมูลตFาง ๆ 
 
5. การประเมินความเสี่ยงของลูกค�า 

หลังจากข้ันตอนการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด การจัดใหHลูกคHาแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจน�ทราบตัวตนของ
ลูกคHา การตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน สหกรณ�จะดำเนินการประเมินความ
เสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน และผูHท่ีทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว เพ่ือใชHเปPนขHอมูลสำหรับพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ� ดังน้ี 

5.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน  
สหกรณ�ไดHจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไวH 3 ระดับ ดังน้ี 
5.1.1 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 3 (High Risk) ไดHแกF สมาชิกท่ีมี

ลักษณะอยFางใดอยFางหน่ึง ดังตFอไปน้ี** 
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีรายช่ือตรงกับขHอมูลท่ีสำนักงานแจHงวFาเปPนรายช่ือท่ีตHองกำหนดใหHเปPน

สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามท่ีสำนักงาน 
ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30  

2) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเปPนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง หรือสมาชิกท่ีมีลักษณะโดยสFวนใหญF 
ดังตFอไปน้ี 

1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามท่ีเลขาธิการกำหนด  
2) สมาชิกมีถ่ินท่ีอยูFช่ัวคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหลFงท่ีมาของรายไดH ทำธุรกรรมในพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร�หรือ

ประเทศซ่ึงเลขาธิการกำหนดวFาเปPนพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

3) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงถูกพิจารณาโดยนัยอ่ืนวFามีความเสี่ยงสูงไมFวFาทางดHานการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะวFาเก่ียวขHองกับ
การกระทำความผิดมูลฐาน  

4) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFาง
ผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ� รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)    

5) กรณีสมาชิกท่ีเปPนนิติบุคคลใหHพิจารณาโครงสรHางการถือหุHนวFามีความผิดปกติหรือมีความซับซHอนเกินกวFาการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติหรือไมF โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสรHางการถือหุHนวFามีความซับซHอนเกินกวFาลักษณะ
ธุรกิจปกติหรือไมF เชFน ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFมีโครงสรHางการถือหุHนท่ีซับซHอน หรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFการแสวงหาผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงท่ีเปPนบุคคลธรรมดาน้ัน ตHองดำเนินการกวFาจะถึงบุคคลธรรมดาท่ี
เปPนผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเกินกวFา 3 ช้ัน ข้ึนไป 

** ถHาสมาชิกหรือผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของสมาชิกเขHาลักษณะขHางตHนขHอใดขHอหน่ึงใหHถือวFาเปPนสมาชิกท่ีมี
ความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกในระดับเขHมขHนท่ีสุด 

5.1.2 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 2 (Medium Risk) ไดHแกF 
1) สมาชิกอยูFนอกเขตทHองท่ีการดำเนินงานของสหกรณ� 
2) สมาชิกชาวตFางประเทศท่ีไมFมีสัญชาติและแหลFงรายไดHจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง และไมFไดHประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูง
ตามท่ีเลขาธิการกำหนด 
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5.1.3 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 1 (Low Risk) ไดHแกF 
1) สมาชิกบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือนิติ บุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทยท่ีไมFไดH จัดอยูF ในระดับ 

ความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3 
2) สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงในระดับต่ำตามประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง 

การกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ำ 
5.2 กรณีผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 

พิจารณาขHอมูลผูHทำธุรกรรมและผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของผูHทำธุรกรรม ดังน้ี 
5.2.1 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีรายช่ือตรงกับขHอมูลท่ีสำนักงานแจHงวFาเปPนรายช่ือท่ีตHองกำหนดใหHเปPน

สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามท่ีสำนักงาน ปปง. 
ประกาศในเว็บไซต�สำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30 

5.2.2 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเปPนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง  
5.2.3 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงท่ีมีถ่ินท่ีอยูFไมFวFาช่ัวคราวหรือถาวรในประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง

ตามท่ีเลขาธิการ ปปง. กำหนด  
ถHาผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเขHาลักษณะความเสี่ยง

ขHางตHนขHอใดขHอหน่ึง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกมีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกในระดับ
เขHมขHนท่ีสุดตFอไป 

 
ขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก/ผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนคร้ังคราวในระดับเข�มข�นท่ีสุด   

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH เชFน หนังสือรับรองเงินเดือน 
หนังสือสัญญาวFาจHาง หลักฐานการเสียภาษี เปPนตHน 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
4. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ท่ีมีความนFาเช่ือถือดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  
 
 

1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH เชFน หลักฐานงบการเงิน 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขHอมูลท่ีสามารถ
พิสูจน�ไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
5. ขHอมูลเก่ียวกับอำนาจในการควบคุม กำกับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมท้ัง 
ใหHระบุบุคคลท่ีเก่ียวขHองซ่ึงมีตำแหนFงบริหารระดับสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งสำนักงาน
ใหญF 
7. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ท่ีมีความนFาเช่ือถือดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  

ท้ังน้ี เมื่อสหกรณ�ดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แลHวพบวFา ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง 
หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง ผูHบริหารระดับสูงของสหกรณ�หรือเจHาหนHาท่ีผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหารระดับสูง 
จะเปPนผูHอนุมัติการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFาน้ัน สFวนกรณีท่ีผูHขอสมัครเปPน
สมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณ�ถูกใชHเปPน
เครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย สหกรณ�จะไมFรับทำธุรกรรมกับบุคคลดังกลFาว และจะรายงาน
เปPนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตFอไป 

6. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
 เมื่อสหกรณ� จัดใหHลูกคHาแสดงตน ระบุตัวตน ตรวจสอบพิสูจน�ทราบตัวตน และประเมินความเสี่ยงของลูกคHาแลHว 
ในข้ันตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจใหHพิจารณาดำเนินการ ดังน้ี 
 6.1 กรณีปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 

ใหHปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ ไมFรับทำธุรกรรม หรือไมFรับเปPนสมาชิก และใหHพิจารณารายงานเปPนธุรกรรม
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบขHอเท็จเท็จจริงอยFางใดอยFางหน่ึง ดังตFอไปน้ี 
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6.1.1 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 
เปPนบุคคลท่ีถูกกำหนด  

6.1.2 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ใชHช่ือปลอม ปกปvดช่ือจริง หรือใชHช่ือแฝง  
6.1.3 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว แจHงขHอมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ 
6.1.4 สหกรณ�ไดHรับขHอมูลการแสดงตนไมFครบถHวนตามตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคHา

สถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือไดHรับขHอมูลการแสดงตนและการระบุตัวตนไมFครบถHวนเพียงพอท่ีจะสามารถนำไป
ตรวจสอบกับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด และไมFเพียงพอท่ีจะสามารถนำไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกคHาไดH 

6.1.5 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง
มากจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณ�ถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ี
มีอานุภาพทำลายลHางสูง 

6.2 กรณีอนุมัติการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
หากผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไมFอยูFในเกณฑ�ท่ีตHอง

ปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ ใหHสหกรณ�พิจารณาอนุมัติสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ รับทำธุรกรรม หรือรับเปPนสมาชิก โดย
เจHาหนHาท่ีผูHท่ีไดHรับมอบหมาย ยกเวHนในกรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ใหHผูHบริหารระดับสูงของสหกรณ� หรือเจHาหนHาท่ีผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหารระดับสูงเปPนผูHอนุมัติการสรHาง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจ อนุมัติรับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFาน้ัน   
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ข้ันตอนการรับสมัครสมาชิก/รับทำธุรกรรมกับผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม 
และรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

ตFอสำนักงาน ปปง. 

กรณีผู�สมัครเปAนสมาชิก ตHองจัดใหHแสดงตนทุกราย 
โดยกรอกขHอมูลการแสดงตนในแบบฟอร�มการรับสมัคร
สมาชิกใหHครบถHวนตามประกาศสำนักนายกฯ และตHอง
ตรวจสอบความถูกตHองของขHอมูล โดยตรวจสอบจาก
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเทFาน้ัน พรHอมเก็บ
สำเนาเอกสารท่ีใชHในการแสดงตน 

ตรวจสอบรายช่ือผูHสมัครสมาชิก/ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนคร้ังคราว 
กับรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด 

ประเมินความเส่ียงดHาน ML/FT  

ตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริง 

กรณีผู�ที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว หากมีการทำ
ธุรกรรมท่ีมีมูลคFาต้ังแตF 100,000 บาท ขึ้นไป  
ตHองจัดใหHแสดงตนกFอนการทำธุรกรรม โดยกรอกขHอมูล
การแสดงตนในแบบฟอร�มใหHครบถHวนตามประกาศ
สำนักนายกฯ และตHองตรวจสอบความถูกตHองของ
ขHอมูล พรHอมเก็บเอกสารท่ีใชHในการแสดงตน  

ตHองตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริง 
ในระดับเข�มข�นที่สดุ โดยขอขHอมูลหรือ

เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ/
ขHอมูลแหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH/ 

ขHอมูลวัตถุประสงค�ในสรHางความสัมพันธ� 
หรือทำธุรกรรม 

ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงต่ำ 

รับสมัครเปPนสมาชิก/รับทำธุรกรรม 

รับสมัครเปPนสมาชิก/รับทำธุรกรรม 
โดยผูHบริหารระดับสูง หรือเจHาหนHาท่ีผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหาร

ระดับสูง เทFาน้ัน   

พิจารณาวFาการทำธุรกรรมสอดคล�องกบัวัตถุประสงค� 
ในการทำธุรกรรม/รายไดHของผูHสมัครเปPนสมาชิก/ 

ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนคร้ังคราว 

พิจารณาวFาการทำธุรกรรมไม$สอดคล�องฯ และสหกรณ�อาจถกูใชH 
เปPนเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย

และการแพรFขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม 
และรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. 

กรณีทีไ่ม$สามารถตรวจสอบ 
เพื่อทราบขHอเท็จจริงไดH 

ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม และรายงาน 
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. 

กรณีไม$เปAน 
บุคคลท่ีถูกกำหนด 

กรณีพบวFา 
เปAนบุคคลท่ีถูกกำหนด 

กรณีที่สามารถตรวจสอบ 
เพื่อทราบขHอเท็จจริงไดH 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเส่ียงด�านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการร�ายและ 
การแพร$ชยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูงของสมาชิกสหกรณ�และผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนครัง้คราวอย$างต$อเนื่อง 

1. การประเมินความเสี่ยงด�านการฟอกเงินฯ 
1.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณ�อ่ืน  

สหกรณ�ไดHจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไวH 3 ระดับ ดังน้ี 
1.1.1 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 3 (High Risk) ไดHแกFสมาชิก 

ท่ีมีลักษณะอยFางใดอยFางหน่ึง ดังตFอไปน้ี** 
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีรายช่ือตรงกับขHอมูลท่ีสำนักงานแจHงวFาเปPนรายช่ือท่ีตHองกำหนดใหHเปPน

สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามท่ีสำนักงาน ปปง. 
ประกาศในเว็บไซต�สำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30  

2) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเปPนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกท่ีมีลักษณะโดยสFวนใหญF 
ดังตFอไปน้ี 

1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูงตามท่ีเลขาธิการกำหนด  
2) สมาชิกมีถ่ินท่ีอยูFช่ัวคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหลFงท่ีมาของรายไดH ทำธุรกรรมในพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร�

หรือประเทศซ่ึงเลขาธิการกำหนดวFาเปPนพ้ืนท่ีหรือประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการ 
กFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

3) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงถูกพิจารณาโดยนัยอ่ืนวFามีความเสี่ยงสูงไมFวFาทางดHานการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะวFา
เก่ียวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน  

4) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFาง
ผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ� รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)    

5) กรณีสมาชิกท่ีเปPนนิติบุคคลใหHพิจารณาโครงสรHางการถือหุHนวFามีความผิดปกติหรือมีความซับซHอนเกินกวFาการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติหรือไมF โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสรHางการถือหุHนวFามีความซับซHอนเกินกวFาลักษณะธุรกิจ
ปกติหรือไมF เชFน ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFมีโครงสรHางการถือหุHนที่ซับซHอน หรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 
ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFการแสวงหาผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงท่ีเปPนบุคคลธรรมดาน้ัน ตHองดำเนินการกวFาจะถึงบุคคลธรรมดาท่ีเปPน
ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเกินกวFา 3 ช้ัน ข้ึนไป 

**ถHาสมาชิกหรือผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของสมาชิกเขHาลักษณะขHางตHนขHอใดขHอหน่ึง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกท่ี
มีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกในระดับเขHมขHนท่ีสุด 

1.1.2 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 2 (Medium Risk) ไดHแกF 
1) สมาชิกอยูFนอกเขตทHองท่ีการดำเนินงานของสหกรณ� 
2) สมาชิกชาวตFางประเทศท่ีไมFมีสัญชาติและแหลFงรายไดHจากประเทศท่ีมีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง และไมFไดHประกอบอาชีพท่ีมีความเสี่ยงสูง
ตามท่ีเลขาธิการกำหนด 

1.1.3 สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง สมาชิกท่ีถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 1 (Low Risk) ไดHแกF 
1) สมาชิกบุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งตามกฎหมายไทยท่ีไมFไดHจัดอยูFในความเสี่ยงระดับ 2 

และระดับ 3 
2) สมาชิกท่ีมีความเสี่ยงในระดับต่ำตามประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทาง 

การกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงต่ำ 

1.2 กรณีผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 
พิจารณาขHอมูลผูHทำธุรกรรมและผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของผูHทำธุรกรรม ดังน้ี 
1.2.1 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงมีรายช่ือตรงกับขHอมูลท่ีสำนักงานแจHงวFาเปPนรายช่ือท่ีตHองกำหนดใหH

เปPนสมาชิกท่ีมีความเสี่ยงสูงซ่ึงควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามท่ีสำนักงาน 
ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30 

1.2.2 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงเปPนบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง  
1.2.3 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงท่ีมีถ่ินท่ีอยูFไมFวFาช่ัวคราวหรือถาวรในประเทศหรือพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง

ตามท่ีเลขาธิการ ปปง. กำหนด  
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ถHาผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว หรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเขHาลักษณะความเสี่ยง
ขHางตHนขHอใดขHอหน่ึง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกมีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับสมาชิกในระดับ
เขHมขHนท่ีสุดตFอไป 

ขั้นตอนการตรวจสอบเพ่ือทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชกิ/ผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนคร้ังคราวในระดับเข�มข�นท่ีสุด   
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 

1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH เชFน หนังสือรับรองเงินเดือน 
หนังสือสัญญาวFาจHาง หลักฐานการเสียภาษี เปPนตHน 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
4. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินท่ีมีความนFาเช่ือถือดHานการป]องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  
 
 

1. แหลFงท่ีมาของเงินหรือรายไดH เชFน หลักฐานงบการเงิน 
2. วัตถุประสงค�ในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
3. ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  
4. ช่ือและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขHอมูลท่ีสามารถ
พิสูจน�ไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย  
5. ขHอมูลเก่ียวกับอำนาจในการควบคุม กำกับดูแล และ
ผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย 
รวมท้ังใหHระบุบุคคลท่ีเก่ียวขHองซ่ึงมีตำแหนFงบริหารระดับสูง  
6. สถานท่ีตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานท่ีตั้งสำนักงานใหญF 
7. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินท่ีมีความนFาเช่ือถือดHานการป]องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร  

 
ท้ังน้ี กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง หรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวท่ีมีความเสี่ยงสูง ตHองใหH

ผูH บ ริห ารระดั บสู งของสหกรณ�  ห รื อ เจH าหนH า ท่ี ผูH รับ มอบอำนาจจากผูH บ ริห าร เปP น ผูH อ นุ มั ติ ก ารสรH างความสั ม พั น ธ�  
ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFาน้ัน สFวนกรณีท่ีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา ผูHท่ีไดHรับผลประโยชน�ท่ี
แทHจริง มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณ�ถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย 
สหกรณ�ตHองไมFทำธุรกรรมกับสมาชิกหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวดังกลFาว และรายงานเปPนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน 
ปปง. ตFอไป 

2. การบริหารความเสี่ยงด�านการฟอกเงินฯ 

สหกรณ�ตHองดำเนินการบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและ 
การแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงของสมาชิกตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสมาชิกรายน้ัน ๆ โดยการ
ทบทวนขHอมูลสมาชิก ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม ดังน้ี 

2.1 การทบทวนขHอมูลสมาชิก ใหHสหกรณ�ตรวจทานและปรับปรุงขHอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน และการพิสูจน�ทราบตัวตน
เพ่ือใหHเปPนปeจจุบันและดำเนินอยFางสม่ำเสมอจนกวFาจะยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสมาชิก และทบทวนระดับความเสี่ยงของสมาชิกเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง หรือสมาชิกมาสรHางความสัมพันธ�หรือทำธุรกรรมเพ่ิมเติม หรือครบรอบระยะเวลา รวมถึงทบทวนและติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเงินและขHอมูลสมาชิกอยFางตFอเน่ือง (Monitoring) วFายังเปPนไปตามท่ีเคยแจHงไวHหรือเปPนไปตามพฤติกรรมปกติ
หรือไมF  

2.2 รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงขHอมูลและระดับความเสี่ยงของสมาชิก มีดังน้ี 

 
 

 
 

 

หมายเหตุ  

1. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวFาสมาชิกที่มีความเส่ียงต่ำ มีสFวนรFวมในการกระทำหรือมีการทำธุรกรรมหรือมีการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวขHองกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย หรือการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง สหกรณ� จะดำเนินการปรับปรุงความเส่ียงของสมาชิกดังกลFาวใหHเปPนสมาชิก
ที่มีความเส่ียงสูงและดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับที่เขHมขHนที่สุดทันที   
2. ในกรณีที่สมาชิกมีความเส่ียงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณ� ถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายหรือการแพรFขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายลHางสูง สหกรณ� จะปฏิเสธการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือไมFทำธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสมาชิกดังกลFาว และรายงานเปPน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตFอไป  

ระดับความเสี่ยง 
ของสมาชิก 

รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุง
ข�อมูลต$าง ๆ ของสมาชิก 

ความเสี่ยงสูง 1 ปd 
ความเสี่ยงปานกลาง 2 ปd 

ความเสี่ยงต่ำ 3 ปd 



17 
 
3. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน 

สหกรณ�ตHองดำเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและขHอมูลตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขHองกับการดำเนิน
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจของสมาชิกแตFละรายตลอดชFวงเวลาท่ีความสัมพันธ�ทางธุรกิจยังดำเนินอยูFวFายังคงสอดคลHองกับวัตถุประสงค�ในการสรHาง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมท่ีสมาชิกแจHงไวH รวมถึงขHอมูลทางเศรษฐกิจของสมาชิก ระดับความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงของสมาชิกท่ีไดHประเมินไวHและขHอมูลอ่ืน ๆ  ของสมาชิกท่ีมีอยูF โดย
พิจารณาหลักเกณฑ� ดังน้ี 

3.1 ตรวจทานขHอมูลการแสดงตนหรือขHอมูลการระบุตัวตน เพ่ือใหHทราบวFาสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขHอมูลท่ีสำคัญตFอการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก เชFน ขHอมูลอาชีพ ขHอมูลแหลFงท่ีมาของรายไดH ขHอมูลรายไดH ขHอมูลสถานภาพทางการเมือง เปPนตHน 

3.2 ตรวจทานขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในระยะเวลาสรHางความสัมพันธ�จนถึงในขณะท่ีดำเนินการตรวจทาน โดยสรุปมูลคFาหรือสถิติการ
ทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยของสมาชิกในรอบระยะเวลาหน่ึงของสมาชิกรายน้ัน ๆ (เชFน รอบระยะเวลา 6 เดือน หรือรอบระยะเวลา 1 ปd เปPนตHน) 
เพ่ือท่ีจะใชHเปPนขHอมูลหลักในการพิจารณาความสอดคลHองในการทำธุรกรรม ดังน้ี 

3.2.1 พิจารณาความสอดคลHองกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยพิจารณาขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกตามขHอ 3.2 
วFาสอดคลHองกับอาชีพหรือรายไดHของสมาชิกตามขHอ 3.1 หรือไมF เชFน กรณีสมาชิกแจHงขHอมูลวFามีอาชีพรับจHางท่ัวไป และมีรายไดHเดือนละ 10,000 บาท 
แตFจากขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปd ท่ีผFานมา มีคFาเฉลี่ยการฝากเงินและซ้ือหุHนประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมี
บางเดือนท่ีนำเงินมาฝากเปPนจำนวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือกรณีสมาชิกมีการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปeจจุบันท่ีตรวจทาน
สูงกวFารอบระยะเวลาท่ีผFานมา เชFน ในรอบระยะเวลา 1 ปd ท่ีผFานมา สมาชิกรายหน่ึงมีมูลคFาการทำธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แตFมีมูลคFา
การทำธุรกรรมในรอบปdปeจจุบันเพ่ิมข้ึนเปPน 500,000 บาท โดยท่ีสมาชิกรายดังกลFาวไมFมีการแจHงเปลี่ยนแปลงขHอมูลอาชีพ รายไดH หรือ
แหลFงท่ีมาของรายไดHเปPนตHน ซ่ึงหากพิจารณาตามตัวอยFางดังกลFาวขHางตHนแลHวจะพบวFาการทำธุรกรรมของสมาชิกรายดังกลFาว ไมFสอดคลHอง
กับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

3.2.2 พิจารณาความสอดคลHองกับวัตถุประสงค� โดยพิจารณาขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกตามขHอ 3.2 วFาสอดคลHองกับ
วัตถุประสงค�ท่ีสมาชิกไดHแจHงไวHในข้ันตอนการสมัครสมาชิกหรือไมF ตัวอยFางเชFน กรณีสมาชิกไดHแจHงวัตถุประสงค�ในข้ันตอนการสมัครเปPนสมาชิก
สหกรณ�วFา เพ่ือออมเงิน แตFจากขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปdท่ีผFานมา พบวFา สมาชิกรายน้ีไดHมีการฝากเงินเขHาบัญชีสมาชิกท่ี
เปvดไวHกับสหกรณ�เปPนเงินจำนวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ตFอครั้ง และภายในเดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจาก
บัญชีในจำนวนเงินเทFากับท่ีไดHฝากเงินเขHาบัญชี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงเล็กนHอย ซ่ึงการทำธุรกรรมของสมาชิกรายน้ีมีลักษณะเปPน
การฝากเงินเขHาและถอนเงินออกจากบัญชีอยFางรวดเร็ว ซ่ึงหากพิจารณาตามตัวอยFางน้ีแลHวจะพบวFาการทำธุรกรรมของสมาชิกรายดังกลFาว 
ไมFสอดคลHองกับกับวัตถุประสงค�ท่ีสมาชิกไดHแจHงไวH  

3.3 เมื่อเจHาหนHาท่ีสหกรณ�ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแตFละรายตามหลักเกณฑ� ขHอ 3.1 และขHอ 3.2 แลHว จะตHอง
ดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนขHอมูลของสมาชิก เน่ืองจากสมาชิกอาจมีขHอมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไป และขHอมูลดังกลFาวอาจสFงผลกระทบตFอการปรับปรุง
ระดับความเสี่ยงของสมาชิกดHวย  

3.4 กรณีท่ีเจHาหนHาท่ีสหกรณ�ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแตFละรายตามหลักเกณฑ� ขHอ 3.1 และขHอ 3.2 แลHว
พบวFา มีสมาชิกรายใดท่ีมีการทำธุรกรรมท่ีผิดปกติท่ีไมFสามารถช้ีแจงเหตุผลไดHและพิจารณาประกอบขHอมูลตFาง ๆ แลHวพบวFามีเหตุอันควร
สงสัย ใหHรายงานการทำธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ไปยังสำนักงาน ปปง. และปรับปรุงระดับความเสี่ยงของ
สมาชิกรายดังกลFาวเปPนความเสี่ยงสูง 
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ตัวอย$างแบบฟอร�มการประเมินความเส่ียงด�าน AML-CFT ของสมาชิก-ผู�ท่ีทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว 

สำหรับเจ�าหน�าท่ีสหกรณ�เท$านั้น 

 
ประเภทบริการ 

 เงินฝาก   สินเช่ือ   หุHน   รวบรวมผลผลติ 

 แปรรูปผลผลติ               ซ้ือ/ขาย สินคHาหรือบริการ       อ่ืน ๆ  โปรดระบุ.................  

สถานะของผู�ทำธุรกรรม 

 เจHาของบัญชี/ ผูHกูH  เจHาของบัญชีรFวม/ ผูHกูH   ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว  

 กรรมการผูHมีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณ�แทนนิติบุคคล     ผูHรับมอบอำนาจ (ถHามี)      ผูHค้ำประกัน 

       1. ประเภทสมาชกิ 
 สมาชิกใหมF      สมาชิกท่ีเคยแสดงตนแลHว ขHอมูลไมFเปลี่ยนแปลง  

                    สมาชิกท่ีเคยแสดงตนแลHว ขHอมลูเปลี่ยนแปลง (ระบุขHอมูลท่ีเปลี่ยนแปลง).................................... 
 

 2. การตรวจสอบเอกสารการแสดงตนและการตรวจสอบที่อยู$ (ตรวจสอบช่ือ วันเดือนปdเกิดและสัญชาติ ท่ีอยูFของสมาชิกจากบัตรประชาชน) 
 บัตรประชาชน  เอกสารสำคัญทางราชการอ่ืนๆ(ระบุ)..................................และทะเบียนบHาน 

 
 3. ผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริง (กรณีนิติบุคคล) 

 ไดHรับการยกเวHนไมFตHองหาผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง ระบุเหตุผล......................................................  

 ระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง....................................... (ช่ือบุคคล โดยพิจารณาการระบุผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ี
แทHจริงตามลำดับข้ันตอน 1. ผูHถือหุHนมากกวFา 25% ...)  

      4. ผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด 

          4.1 ตรวจสอบรายช่ือสมาชิก/ ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว/ ผูHรับมอบอำนาจ (ถHามี)      ไมFพบ     พบ 

          4.2 ตรวจสอบรายช่ือกรรมการผูHมีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณ�แทนนิตบุิคคล/ ผูHรบัมอบอำนาจ (ถHามี)     ไมFพบ    พบ 

          4.3 ตรวจสอบรายช่ือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง (กรณีนิติบุคคล)  ไมFพบ     พบ 

5. ลักษณะอาชีพ/ การประกอบธุรกิจ 

 นักการเมือง   คHาอัญมณี/ ทองคำ   คHาของเกFา             รับแลกเปลี่ยนเงิน 

 โอนเงินออกนอกประเทศ  ธุรกิจกาสโิน/ บFอนการพนัน              ธุรกิจสถานบริการ  คHาอาวุธ  

 ตัวแทนหรือนายหนHาจัดหางาน    ธุรกิจนำเท่ียว/ทัวร�                  

 รับจHางท่ัวไป    คHาขาย    เกษตรกร    ขHาราชการ/รัฐวิสาหกิจ    อ่ืน ๆ  โปรดระบุ............................ 
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 6. การจัดระดบัความเสี่ยงของสมาชิก 

ท่ี คำถาม 
ระดับความเสี่ยง 

1(ต่ำ) 2(ปานกลาง) 3(สูง) 

1 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง เปPนผูHมีสถานภาพทางการเมือง       ไมFเปPน        เปPน 

2 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง เปPนบุคคลท่ีมีรายช่ือตรงกับขHอมูล 
ท่ีสำนักงาน ปปง. แจHงวFาเปPนรายช่ือท่ีตHองกำหนดใหHเปPนสมาชิกท่ีมี 
ความเส่ียงสูง 

ไมFเปPน        เปPน 

3 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง มีอาชีพท่ีมีความเส่ียงสูง 
ระบุประเภทธุรกิจ(ถHามี)....................................................................... 

      ไมFมี        มี 

4 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงชาวตFางประเทศ มีสัญชาติ หรือ 
ถิ่นฐาน หรือแหลFงท่ีมาของรายไดH จากประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง 
ระบุประเทศ(ถHามี)............................................................................... 

      ไมFมี        มี 

5 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง เกี่ยวขHองกับการกระทำความผิด 
มูลฐาน ระบุมูลฐาน(ถHามี)................................................................... 

        ไมFเกี่ยวขHอง       เกี่ยวขHอง 

6 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง มีความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือการทำ
ธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFางผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ� รายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)    

     ไมFมี        มี 

7 สมาชิกท่ีเปPนนิติบุคคล มีโครงสรHางการถือหุHนท่ีมีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซHอนเกินกวFาการดำเนินธุรกิจตามปกติ 

      ไมFมี        มี 

8 สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง เปPนชาวตFางประเทศท่ีไมFมีสัญชาติ
และแหลFงรายไดHจากประเทศท่ีมีความเส่ียงสูง  
ระบุประเทศ(ถHามี).............................................................................. 

      ไมFเปPน       เปPน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ�าหน�าท่ีผู�ประเมิน 
ระดับความเสี่ยงลูกคHา 
                   1 เส่ียงต่ำ    2 เส่ียงปานกลาง    3 เส่ียงสูง  

ช่ือ............................................................................. 
ตำแหนFง..................................................................... 
วันท่ี........................................................................... 

อนุมัติโดยผู�จัดการ(ผู�บริหารสูงสุด) 
กรณีสมาชิกท่ีมีความเสี่ยง 3 

  อนุมัติ   
  ไมFอนุมัติ  เน่ืองจาก....................................................................... 
......................................................................................................... 

ช่ือ............................................................................. 
ตำแหนFง..................................................................... 
วันท่ี........................................................................... 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเส่ียงด�านการฟอกเงินและการสนับสนนุทางการเงินแก$การก$อการร�าย 
และการแพร$ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง สำหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช$องทางบริการ 

 

1. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช$องทางบริการ ของสหกรณ� 
1.1 ข้ันตอนท่ี 1 รวบรวมผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางบริการ ท่ีสหกรณ� ใหHบริการแกFลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้ง

คราว หรือในกรณีท่ีสหกรณ�มีการออกผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางบริการใหมF ๆ หรือท่ีใชHเทคโนโลยีใหมF 
1.2 ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF

ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง สำหรับผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ� ตามขHอ 1.1 
1.3 ข้ันตอนท่ี 3 กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ

แพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของ
สหกรณ� 

1.4 ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน และชFองทางบริการ
อยFางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ� มีผลิตภัณฑ�ใหมF หรือบริการทางการเงินใหมF หรือชFองทางบริการใหมF 

 
2. กำหนดปPจจัยท่ีใช�ในการประเมินความเสี่ยงฯ 

สหกรณ� ไดHนำปeจจัยท่ีใชHในการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง มาใชHประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ� ตาม
ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคHาท่ีมีความเสี่ยงต่ำ 
ดังน้ี  

(1) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีกFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหน้ี 
(2) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น 
(3) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมูลคFาในตFางประเทศ 
(4) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFสามารถโอนมูลคFาใหHแกFผูH อ่ืนไดH หรือโอนไดHแตFมีการกำหนดเง่ือนไขและ

กระบวนการท่ีซับซHอน 
(5) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมูลคFาและจำนวนครั้งในการครอบครอง 
 

3. การประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ� บริการ และช$องทางบริการของสหกรณ� 
สหกรณ� จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมี

อานุภาพทำลายลHางสูง สำหรับผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ� โดยรวบรวมผลิตภัณฑ� บริการทางการเงิน 
และชFองทางบริการของสหกรณ� ท่ีใชHอยูFในปeจจุบัน และพิจารณาประเมินความเสี่ยงจากปeจจัยความเสี่ยงตามขHอ 2.  
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3.1 ผลิตภัณฑ�/บริการ 
ตัวอยFางเชFน 

ผลิตภัณฑ�และ 
บริการ 

ปPจจัยท่ีใช�ในการประเมินความเส่ียงฯ 

คะแนน
รวม 

ผลการ
ประเมิน/

ระดับ 
ความเส่ียง 

มาตรการและวิธีการบรรเทา
ความเส่ียง 

ผลิตภัณฑ�หรือ
บริการทาง

การเงิน 
ท่ีกFอใหHเกิด

ภาระผูกพันใน
การชำระหน้ี 

 

ผลิตภัณฑ�หรือ
บริการทาง
การเงิน 

ท่ีไมFสามารถ
แลกเปล่ียน

เปPนเงินสดหรือ
ถอนหรือคืน

เปPนเงินสดไดHใน
ระยะเวลาอันส้ัน 

ผลิตภัณฑ�หรือ
บริการทาง
การเงิน 

ท่ีไมFใชFบริการ
ขHามประเทศ
และไมFเกิด
มูลคFาใน

ตFางประเทศ 
 

ผลิตภัณฑ�หรือ
บริการทาง
การเงิน 

ท่ีไมFสามารถ
โอนมูลคFาใหHแกF
ผูHอื่นไดH หรือ

โอนไดHแตFมีการ
กำหนดเง่ือนไข

และ
กระบวนการท่ี

ซับซHอน 

ผลิตภัณฑ�หรือ
บริการทาง

การเงินท่ีไดHรับ
การจำกัด
วงเงินไวHใน
มูลคFาและ
จำนวนคร้ัง      
ในการ

ครอบครอง 

1. เงินฝาก 5 5 1 5 5 21 สูง - ตHองมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคล 
ท่ีถูกกำหนดทุกคร้ังกFอนท่ีจะรับทำ
ธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับ
บุคคลท่ีถูกกำหนด 
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFาน
ชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา ไมFเกิน 
……………… บาท ตFอคร้ัง และไมFเกิน 
……………… บาท ตFอเดือน เปPนตHน 

2. สินเช่ือ 1 1 1 1 1 5 ต่ำ  
   2.1 กูHสามัญ 1 1 1 1 1 5 ต่ำ  
   2.2 กูHฉุกเฉิน 1 1 1 1 1 5 ต่ำ  
   2.3 จดจำนอง 1 1 1 1 1 5 ต่ำ  
   2.4 อื่น ๆ … … … … … … …  
3. หุHน 5 5 1 1 5 17 ปานกลาง - ตHองมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ี

ถูกกำหนดทุกคร้ังกFอนท่ีจะรับทำ
ธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับ
บุคคลท่ีถูกกำหนด 
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFาน
ชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา ไมFเกิน 
……………… บาท ตFอคร้ัง และไมFเกิน 
……………… บาท ตFอเดือน เปPนตHน 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ�และบริการ ของสหกรณ� ทำใหHทราบวFา สหกรณ� มีผลิตภัณฑ�และบริการอะไรบHางท่ีมี
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพ่ือกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละผลิตภัณฑ�และ
บริการดังกลFาว 

เกณฑ�คะแนนในการประเมินความเสี่ยงฯ 

ปPจจัยท่ีใช�ในการประเมินความเสี่ยงฯ 
เกณฑ�การให�คะแนน 

ใช$ ไม$ใช$ 
(1) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีกFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหน้ี 1 5 
(2) ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น 1 5 
(3) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมลูคFาในตFางประเทศ 1 5 
(4) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไมFสามารถโอนมลูคFาใหHแกFผูHอ่ืนไดH หรอืโอนไดHแตFมีการกำหนดเง่ือนไขและกระบวนการ
ท่ีซับซHอน 

1 5 

(5) ผลิตภณัฑ�หรือบริการทางการเงินท่ีไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมลูคFาและจำนวนครั้งในการครอบครอง 1 5 
หมายเหตุ:  
- ถHา “ใชF” ใหHคะแนนเทFากับ  1  คะแนน 
- ถHา “ไมFใชF” ใหHคะแนนเทFากบั  5  คะแนน 
 ผลิตภัณฑ�/บริการ ความเส่ียงสูง  18 - 25  คะแนน 
 ผลิตภัณฑ�/บริการ ความเส่ียงปานกลาง    9 – 17  คะแนน 
 ผลิตภัณฑ�/บริการ ความเส่ียงต่ำ    1 – 8  คะแนน 
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3.2 ช$องทางบริการ  
ชFองทางการใหHบริการ หมายถึง วิธีการหรือชFองทาง ท่ีสหกรณ� จะนำผลิตภัณฑ�หรือบริการไปสูFสมาชิกของสหกรณ� 

(ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) ซ่ึงชFองทางบริการ 
หลักเกณฑ�ในการพิจารณาความเสี่ยงชFองทางการใหHบริการ 
- ชFองทางการใหHบริการแบบพบหน�า คือ ชFองทางการใหHบริการผFานพนักงานของสหกรณ� ถือวFาเปPนชFองทางบริการท่ีมี

ความเสี่ยงต่ำ 
- ชFองทางการใหHบริการแบบไม$พบหน�า คือ ชFองทางการใหHบริการผFานสื่ออิเล็กทรอนิกส� หรือการสื่อสารดHวยวิธีอ่ืนท่ีไมFใชF

การพบหนHา เชFน การติดตFอทำธุรกรรมผFานโทรศัพท� หรือผFานแอพพลิเคช่ัน LINE, Facebook เปPนตHน ถือวFาเปPนชFองทางบริการท่ีมี
ความเสี่ยงสูง  

ตัวอยFางเชFน 

ช$องทางบริการ ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง 

มาตรการและวธิีการบรรเทาความเสีย่ง 

1. แบบพบหนHา 
(การสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกจิหรือ 
การทำธุรกรรมตHองติดตFอเจHาหนHาท่ีสหกรณ�  
ณ สถานประกอบการของสหกรณ�) 

ต่ำ - กำหนดใหHการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจและการทำธุรกรรมแบบพบหนHา 
ในกรณีที่ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนคร้ังคราวใชHผลิตภัณฑ�หรือบริการท่ีมี
ความเส่ียงสูง  
- การสมัครขอเปPนสมาชิกของสหกรณ�จะตHองสมัครผFานเจHาหนHาท่ีของ
สหกรณ� ณ สถานประกอบการของสหกรณ�เทFาน้ัน 
- ตHองมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดทุกคร้ังกFอนท่ีจะรับทำ
ธุรกรรม 

2. แบบไมFพบหนHา 
(ทำธุรกรรมโดยติดตFอเจHาหนHาท่ีสหกรณ� 
ผFานชFองทางบริการ เชFน E-mail/LINE/ 
Facebook เปPนตHน) 

สูง - กำหนดใหHการทำธุรกรรมแบบไมFพบหนHา ทำไดHเฉพาะผลิตภัณฑ�หรือ
บริการท่ีมีความเส่ียงต่ำ 
- การทำธุรกรรมแบบไมFพบหนHา สมาชิกตHองเคยแสดงตนกับเจHาหนHาท่ีของ
สหกรณ�แบบพบหนHา ณ สถานประกอบการ 
มากFอนแลHว 
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFานชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา  
ไมFเกิน .................. บาท ตFอคร้ัง และไมFเกิน ................ บาท ตFอเดือน เปPนตHน 
- ตHองมีการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดทุกคร้ังกFอนท่ีจะรับทำ
ธุรกรรม 

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ชFองทางบริการของสหกรณ� ทำใหHทราบวFา สหกรณ� มีชFองทางบริการใดบHางท่ีมีความเสี่ยงสูง 
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพ่ือกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละชFองทางบริการดังกลFาว 

4. กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ�/บริการ 
หลังจากท่ีสหกรณ�  ไดHประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและ 

การแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง สำหรับผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางบริการของสหกรณ�  พบวFา สหกรณ�   
มีผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางบริการใดบHาง ท่ีมีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพ่ือกำหนดมาตรการและ
วิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงของแตFละผลิตภัณฑ� บริการ และชFองทางบริการดังกลFาว 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรายงานการทำธุรกรรม 
สหกรณ� มีหนHาท่ีตHองรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวFา

ดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

1. การรายงานการทำธุรกรรม 
“ธุรกรรมท่ีใช�เงินสด” หมายความวFา ธุรกรรมท่ีสมาชิกถือเงินสดมาทำธุรกรรม ดำเนินการตFอสหกรณ�  หรือ ธุรกรรม 

ท่ีลูกคHาไดHรับเงินสดจากสหกรณ� อันเปPนผลจากการดำเนินกิจกรรมท่ีเกิดมูลคFาตFาง ๆ  อาทิ การนำเงินสดมาซ้ือหุHนสหกรณ�   
การรับเงินสดอันเปPนเงินปeนผลจากการถือหุHน การรับเงินกูHยืมจากสหกรณ� เปPนตHน 

“ธุรกรรมท่ีเกี่ยวทรัพย�สิน” หมายถึง ธุรกรรมท่ีลูกคHาดำเนินการกับสหกรณ� โดยมีการนำอสังหาริมทรัพย�หรือสังหาริมทรัพย�
ท่ีมีราคาประเมิน เปPนวัตถุสำคัญในการทำธุรกรรมน้ัน ๆ ซ่ึงหากปราศจากทรัพย�สินดังกลFาว ธุรกรรมท่ีลูกคHาประสงค�จะดำเนินการกับ
สหกรณ� ยFอมไมFอาจเกิดข้ึนไดH 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวFา ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดHวFากระทำข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูFภายใตH
บังคับแหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 หรือเปPนธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย ท้ังน้ีไมFวFาจะเปPนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหHหมายความ
รวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดHวย 

“ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดมูลฐานตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมาย 
วFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขHอง เชFน ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ความผิดเก่ียวกับการคHามนุษย� ความผิดเก่ียวกับการฉHอโกงประชาชน ความผิด
เก่ียวกับตำแหนFงหนHาท่ีราชการ เปPนตHน 

2. หลักเกณฑ�ในการรายงานการทำธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธีการส$งการรายงานการทำธุรกรรม) ดังนี้ 

ธุรกรรมท่ีต�องรายงาน แบบรายงาน ระยะเวลาในส$งแบบรายงาน 
การทำธุรกรรม วิธีการส$งแบบรายงาน ผู�กรอกแบบรายงาน/

ผู�ส$งรายงาน 
1) ธุรกรรมท่ีใช�เงินสด 

(ธุรกรรมท่ีใชHเงินสด 
ตั้งแตFสองลHานบาทข้ึนไป 

แบบ ปปง. 1- 01 
 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวFางวันท่ี 1-15 
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันท่ี 15 ของเดือนน้ัน 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวFางวันท่ี 16 - สิ้นเดือน 
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก 
วันสิ้นเดือน 

สหกรณ� สามารถสFงรายงาน
ธุรกรรมทุกประเภทไดH  
โดยใชHวิธีใดวิธีหน่ึง ดังน้ี  

1) ยื่นรายงานธุรกรรมตFอ
เจHาหนHาท่ี ณ สำนักงาน ปปง. 
โดยมีหลักฐานการสFงท่ีชัดเจน  

2) สFงทางไปรษณีย�ลงทะเบียน
ตอบรับ โดยมีหลักฐานการสFง 
ท่ีชัดเจน  

3) สFงเปPนขHอมูลอิเล็กทรอนิกส�
ตามกฎหมายวFาดHวยธุรกรรม 
ทางอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงมลีายมือช่ือ
อิเล็กทรอนิกส�กำกับ  
(ผFานระบบ AERS)  

1) ผู�กรอกแบบรายงาน 
เจHาหนHาท่ีของสหกรณ�

เปPนผูHบันทึกขHอเท็จจริง
ในแบบรายงาน โดยใหH 
ผูHบันทึกขHอเท็จจริง 
ลงลายมือช่ือ และ
เขียนช่ือและนามสกุล
ดHวยลายมือบรรจง
กำกับไวH พรHอมกับ
ระบุวัน เดือน ปd  
ท่ีบันทึกขHอเท็จจริง 
ไวHดHานบนขวาของชFอง 
แบบฟอร�ม  
2) ผู�ส$งรายงาน 

สหกรณ�ท่ีรับทำ
ธุรกรรม 

2) ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย�สนิ 
ทรัพย�สินท่ีมีราคาประเมิน
ตั้งแตFหHาลHานบาทข้ึนไป  
(ราคาประเมินท่ีสูงท่ีสุดโดย
พิจารณาจากราคาประเมิน
ของสำนักงานท่ีดินหรือ
ของสหกรณ� หรือราคาซ้ือ
ขาย อยFางใดอยFางหน่ึง) 

หมายเหตุ: เฉพาะอสังหาริมทรัพย�
และสังหาริมทรัพย�ที่ไมFไดHรับ
ยกเวHนตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 5  

แบบ ปปง. 1- 02 
 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวFางวันท่ี 1-15 
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันท่ี 15 ของเดือนน้ัน 

- ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนระหวFางวันท่ี 16 - สิ้นเดือน 
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก 
วันสิ้นเดือน 

3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
รายงานเมื่อพบเหตุอันควร

สงสัยตามคำนิยามของธุรกรรมท่ี
มีเหตุอันควรสงสยัไมFวFา 
ทำธุรกรรมท่ีมีมลูคFาเทFาไร 
ก็ตาม ใหHพนักงานแจHงผูHบรหิาร
ทราบทันที โดยใหHผูHบริหาร
พิจารณาอยFางถ่ีถHวนกFอนสFง
รายงานธุรกรรมท่ีมเีหตุอันควร
สงสัยตFอสำนักงาน ปปง. 

แบบ ปปง. 1- 03 
 

-  รายงานภายใน 7 วันนับแตFวันท่ีพบเหตุ
อันควรสงสัย 

-  รายงานโดยไมFชักชHาสำหรับธุรกรรม    
ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยท่ีตรวจพบ           
ในภายหลัง 

หมายเหตุ: “วันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง 
วันท่ีสหกรณ�ทราบถึงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
ดังน้ัน การเร่ิมนับระยะเวลา 7 วัน ใหHเร่ิมนับต้ังแตF
วันท่ีผูHบริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม ท่ีมีเหตุ
อันควรสงสัย ซ่ึงก็คือวันท่ีผูHบริหารระดับสูง 
ไดHตรวจสอบ วินจิฉัยและอนุมัติการรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. 
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ข�อควรระวังและข�อห�าม 

1) เจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ผู�รับผิดชอบ ต�องเปAนผู�บันทึกข�อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทำธุรกรรมด�วยตนเอง 
ห�ามใหHสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) เปPนผูHบันทึกขHอเท็จจริงเก่ียวกับ
ธุรกรรมในแบบรายงานการทำธุรกรรม 

2) ห�ามเจHาหนHาท่ีของสหกรณ�เปvดเผยขHอเท็จจริงหรือกระทำการใด ๆ อันอาจมีผลทำใหHสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชน�กรณี
สมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) ทราบวFา ตนเองถูกรายงานการทำธุรกรรมตFอสำนักงาน ปปง. 
 

3. การบริหารความเสี่ยงธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

สหกรณ�ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมท้ังหมดของสมาชิก (ลูกคHา) หรือผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHท่ีทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว) แตFละราย เพ่ือพิจารณาวFา ในการทำธุรกรรมแตFละครั้ง หรือแตFละกลุFมธุรกรรมของลูกคHาหรอืผูHท่ีทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเขHาขFายเปPนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ซ่ึงตHองรายงานตFอสำนักงาน ปปง. หรือไมF โดยมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการสFงรายงานตFอสำนักงาน ปปง. ดังน้ี  

ข้ันตอนท่ี 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทำธุรกรรมท่ีผิดปกติของสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิก
ถึงแกFกรรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) รายหน่ึงรายใด  

ข้ันตอนท่ี 2 ดำเนินการตรวจสอบขHอมูลเบ้ืองตHนท่ีเก่ียวขHองกับทรัพย�สินของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวตลอดจน
ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายไดHและอาชีพ) หรือขHอมูลเก่ียวกับการทำธุรกรรมครั้งอ่ืน ๆ ของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ท่ีอาจ
เก่ียวขHองกับธุรกรรมท่ีพบวFาผิดปกติ (ในกรณีท่ีตรวจสอบไดH) เพ่ือพิจารณาถึงความสอดคลHองในการทำธุรกรรมและวัตถุประสงค�ในการ
ทำธุรกรรมกับขHอมูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 

ข้ันตอนท่ี 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห� จากข้ันตอนท่ี 2 ใหHแกFผูHบริหารหรือคณะกรรมการบริหารท่ี
มีอำนาจในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยของลูกคHา 

ข้ันตอนท่ี 4 กรณีท่ีผูHบริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นวFาควรรายงานตFอสำนักงาน ปปง. ผูHบริหาร
หรือคณะกรรมการบริหารท่ีมีอำนาจดังกลFาว ลงนามอนุมัติเพ่ือสFงรายงานธุรกรรมของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว เปPนธุรกรรมท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. 

3.2 การพิจารณาธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยในเบ้ืองต�น 
กรณีท่ีสหกรณ�พิจารณาอนุมัตสิรHางความสมัพันธ�ทางธุรกิจกับสมาชิก (ลูกคHา) หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิก (ลูกคHา) หรือ 

ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) หากสหกรณ�พบเหตุดังตFอไปน้ี สหกรณ�จำเปPนจะตHองดำเนินการ
ตรวจสอบหรือสืบสวนเบ้ืองตHน เมื่อลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครัง้คราว แจHงความประสงค�ขอสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ หรือขอทำ
ธุรกรรมหรือไดHทำธุรกรรมท่ีมีลักษณะดังตFอไปน้ี 

- ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดHวFากระทำข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูFภายใตHบังคับแหFงกฎหมายวFาดHวยการป]องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เชFน กรณีท่ีเจHาหนHาท่ีสหกรณ�ใชHดุลยพินิจพิจารณาไดHวFา ลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเจตนาแจHง
ความประสงค�ขอทำธุรกรรมในวงเงินท่ีใกลHเคียงกับวงเงินท่ีกฎหมายกำหนดใหHตHองรายงานการทำธุรกรรมตFอสำนักงาน ปปง. เพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิใหHสหกรณ�ตHองรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอHางเปPนผูHอ่ืนเพ่ือมาทำธุรกรรมกับสหกรณ� เปPนตHน  

- ธุรกรรมท่ีเก่ียวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน เชFน กรณีท่ีลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแจHงความประสงค�
ขอทำธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขHองกับบุคคลอ่ืนท่ีอยูFในรายช่ือผูHกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคHาเปPนบุคคลท่ีอยูF
ในฐานรายช่ือผูHท่ีกระทำความผิดหรือมีประวัติกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคHาท่ีมีคำสั่งยึดอายัดทรัพย�สินท่ี
เก่ียวกับการกระทำความผิดจากหนFวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจหนHาท่ีในการดำเนินคดีท่ีเก่ียวขHองกับความผิดมูลฐาน  

- ธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน เชFน ธุรกรรมท่ีสหกรณ�ใชHดุลยพินิจแลHวเห็นวFาเปPนธุรกรรมท่ีอาจ
เก่ียวขHองกับความผิดมูลฐาน  

- ตรวจสอบพบวFาลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวท่ีมาขอสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือขอทำธุรกรรมกับสหกรณ� 
มีรายช่ือตรงกับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
และการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

- จำนวนเงินท่ีลูกคHาหรือผูH ท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว มาทำธุรกรรมกับสหกรณ� ไมFสอดคลHองหรือไมFเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค�ในการทำธุรกรรม ขHอมูลการแสดงตน และขHอมูลการระบุตัวตน ตามท่ีลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวไดHแจHงขHอมูลตFอ
สหกรณ� 
หมายเหตุ: ธุรกรรมท่ีไดHรับยกเวHนไมFตHองรายงาน หมายถึง ธุรกรรมท่ีไดHรับยกเวHนไมFตHองรายงานในประเภท ธุรกรรมท่ีใชHเงินสด 
ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย�สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย�และสังหาริมทรัพย�ท่ีประเมินราคาไดH ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย�สินประเภทการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส�และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�  ธุรกรรมท่ีใชH เงินสดท่ีมี วัตถุประสงค� เพ่ือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส�  
และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส� เทFาน้ัน แตFไมFรวมถึง ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย ดังน้ัน สหกรณ�ยังคงมีหนHาท่ีรายงาน “ธุรกรรม
ท่ีไดHรับยกเวHนไมFตHองรายงาน” หากพบวFา ธุรกรรมดังกลFาวเปPน “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” 
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร 

1. ประเภทของข�อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน และระยะเวลาท่ีต�องเก็บรักษา 
สหกรณ�ตHองดำเนินการจัดเก็บเอกสารขHอมูลและเอกสารของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว เกี่ยวกับการแสดงตน 

การทำธุรกรรม และการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHา รวมถึงรายงานการทำธุรกรรม เพ่ือใหHเปPนไปตามมาตรา 22 และ
มาตรา 22/1 แหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังน้ี 

(1) เอกสารเก่ียวกับการแสดงตนตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 5 ปd นับแตFวันท่ีมีการปvดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับลูกคHา (สมาชิก
ของสหกรณ� ) หรือนับแตF วันท่ี ไดH มี การทำธุรกรรมสำหรับกรณี ผูH ท่ี ทำธุรกรรมเปPนครั้ งคราว (ผูH รับผลประโยชน� กรณี สมาชิก 
ถึงแกFกรรรม) 

(2) เอกสารเก่ียวกับการทำธุรกรรมและบันทึกขHอเท็จจริงตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 5 ปd นับแตFไดHมีการทำธุรกรรมหรือ
บันทึกขHอเท็จจริงน้ัน 

(3) เอกสารเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHา ตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 10 ปd นับแตFวันท่ีมีการปvด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับลูกคHา หรือนับแตFวันท่ีไดHมีการทำธุรกรรมสำหรับกรณีผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว (ผูHรับผลประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกF
กรรรม) อยFางนHอยดังตFอไปน้ี  

(3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

(3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง  

(3.3) หลักเกณฑ�ภายในองค�กรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอ
การรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงท่ีอาจเกิดข้ึนกFอนการนำเสนอผลิตภัณฑ�ใหมF บริการใหมF หรือการใชH
เทคโนโลยีใหมF 

(3.4) การทำธุรกรรมของลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมท่ีลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรม
เปPนครั้งคราว ไดHทำข้ึนเพ่ือบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมท่ีสงสัยวFาอาจเก่ียวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกF
การกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

(3.5) การปรับปรุงขHอมูลตFาง ๆ ของลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ท่ีใชHในการแสดงตน การระบุตัวตนและขHอมูล
ท่ีนำมาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายใหHเปPนปeจจุบัน  

(3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 
(3.7) การดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไดHแกF  

(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจน�ทราบตัวตนของลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว บุคคลท่ีมีการตกลงกันทาง
กฎหมาย และผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง  

(ข) การตรวจสอบขHอมูลของลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายและผูHไดHรับ 
ผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของลูกคHากับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHาย  

(ค) วัตถุประสงค�ตามเจตจำนงในการสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจ  
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ในการทำธุรกรรมตลอด

ระยะเวลาการสรHางความสัมพันธ�ของลูกคHา และผลการตรวจสอบขHอเท็จจริงเก่ียวกับการทำธุรกรรมเพ่ือพิจารณาถึงความสอดคลHองกับ
วัตถุประสงค�ในการทำธุรกรรมของผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว 

(3.8) การตรวจสอบการมอบอำนาจสรHางความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมในนามของลูกคHา 
(3.9) ผลการดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHาของลูกคHาปeจจุบัน  
(3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย  
(3.11) การดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว  
(3.12) รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHาอ่ืนตามท่ีเลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด 

เว�นแต$ จะไดHรับแจHงเปPนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ใหHปฏิบัติเปPนอยFางอ่ืน 

2. วิธีการเก็บรักษาข�อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน  
วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึกขHอเท็จจริง และการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริง

เก่ียวกับลูกคHา สหกรณ�จัดเก็บไวHเปPนเอกสารหรือขHอมูลอิเล็กทรอนิกส� โดยเก็บรักษาไวHอยFางถูกตHองครบถHวน ตามวิธีการท่ีปลอดภัย 
นFาเช่ือถือ รักษาใหHอยูFในสภาพท่ีพรHอมใชHในการตรวจสอบและเพ่ือเปPนหลักฐานอHางอิงตามกฎหมาย รวมท้ังสามารถเรียกดูหรือสFงมอบ
รายละเอียดดังกลFาวไดHตามท่ีสำนักงาน ปปง. กําหนด  



26 
 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การตรวจสอบภายใน 

สหกรณ�มีหนHาท่ีตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายลHางสูง โดยกำหนดใหHมีกลไกในการตรวจสอบภายในท่ีเปPนอิสระเพ่ือตรวจสอบภายในดังกลFาว และกำหนดผูHท่ีทำหนHาท่ีตรวจสอบภายใน
ท่ีเปPนอิสระข้ึนตรงตFอผูHบริหารสูงสุดของสหกรณ� โดยกำหนดใหHคณะทำงานควบคุมภายใน ทำหนHาท่ีในการตรวจสอบภายในดังกลFาว 

การตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 
ทำลายลHางสูงน้ัน กำหนดใหHดำเนินการตรวจสอบอยFางนHอยปdละ 1 ครั้ง โดยมีหัวขHอในการตรวจสอบภายใน ดังน้ี 

1) การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คูFมือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติตFาง ๆ สอดคลHองกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ�ของ
ทางการท่ีมีผลบังคับใชHในปeจจุบัน 

2) การจัดใหHลูกคHาและผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตน โดยแสดงขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถHวน
ตามท่ีกำหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสหกรณ� โดยดำเนินการสุFมตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอยFางนHอย รHอยละ 10 ของ
ลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ท่ีตHองจัดใหHแสดงตนในตลอดท้ังปdน้ัน (เชFน สหกรณ� มีลูกคHาท้ังปd 100 ราย ใหHสุFมตรวจอยFางนHอย 
10 ราย ท้ังน้ี สหกรณ� จะกระจายการสุFมตรวจใหHครอบคลุมทุกเดือนใหHไดHมากท่ีสุด) 

3) การตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคHา และการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงสำหรับผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้ง
คราวใหHสอดคลHองกับท่ีกำหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ� โดยดำเนินการสุFมตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอยFางนHอย รHอยละ 
10 ของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวท่ีตHองดำเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบขHอเท็จจริงในตลอดท้ังปdน้ัน (เชFน มีลูกคHาท้ังปd 100 ราย 
ใหHสุFมตรวจอยFางนHอย 10 ราย ท้ังน้ี จะกระจายการสุFมตรวจใหHครอบคลุมทุกเดือนใหHไดHมากท่ีสุด) 

4) การรายงานการทำธุรกรรมทุกประเภทท่ีสหกรณ� สFงไปยังสำนักงาน ปปง. เพ่ือตรวจสอบการรายงานวFา สหกรณ� รายงานการทำ
ธุรกรรมถูกตHองตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายกำหนดหรือไมF และกรอกขHอมูลในการแบบรายงานการทำธุรกรรมครบถHวนหรือไมF โดยสุFม
ตรวจอยFางนHอยรHอยละ 10 ของรายงานการทำธุรกรรมแตFละประเภท (รายงานการทำธุรกรรมท่ีใชHเงินสด รายงานการทำธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ
ทรัพย�สิน และรายงานการทำธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย) ท่ีเกิดข้ึนในปdน้ัน 

 
 
 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

สหกรณ� กำหนดใหHพนักงานในระดับบริหารทำหนHาท่ีในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณ�และเจHาหนHาท่ีของสหกรณ�
ใหHสอดคลHองและเปPนไปตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง โดยกำหนดใหH ผูHจัดการสหกรณ�  
ทำหนHาท่ีดังกลFาว รวมถึงเปPนตัวแทนของสหกรณ�ในการติดตFอประสานงานกับสำนักงาน ปปง. กรณีท่ีมีความจำเปPนตHองติดตFอ 
กับสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือสอบถาม ขอคำแนะนำ ช้ีแจง หรือประสานงานในเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
 

แนวปฏิบัติในเรื่อง การจัดจ�างและการฝJกอบรม 

1. การจัดจ�างบุคลากร 
สหกรณ�กำหนดกระบวนการในการจัดจHางบุคลากรท่ีมีความรูHเก่ียวกับการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ

ป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง และตHองไมFเปPน
บุคคลท่ีเก่ียวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง โดย
ตHองตรวจสอบรายช่ือผูHท่ีสมัครเปPนเจHาหนHาท่ีสหกรณ�กับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงกFอนรับเขHาทำงาน เพ่ือใหHมั่นใจวFาเจHาหนHาท่ี
ของสหกรณ�ทุกคนไมFมีความเก่ียวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพทำลายลHางสูง 
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2. การฝJกอบรมบุคลากร 

2.1 สหกรณ�จัดใหHเจHาหนHาท่ีของสหกรณ� ท่ีปฏิบัติงานดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป]องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงเขHารับการฝ�กอบรมเก่ียวกับ
การป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงอยFางอยFางตFอเน่ืองตามท่ีกฎหมายกำหนด  

2.2 สหกรณ�ตHองจัดใหHเจHาหนHาท่ีของสหกรณ�ท่ีปฏิบัติงานดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป]องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงเขHารับการฝ�กอบรมเพ่ือทบทวน
ความรูHทุก ๆ 2 ปd 

2.3 สหกรณ� จัดใหHมีการจัดเก็บหลักฐานการฝ�กอบรม ไดHแกF ทะเบียนรายช่ือพนักงานผูHไดHรับการฝ�กอบรม วัน เวลา และ
สถานท่ีอบรม พรHอมลายมือช่ือรับรองของวิทยากรหรือเจHาของหลักสูตรฝ�กอบรม รวมท้ังหลักฐานท่ีแสดงวFาเจHาหนHาท่ีดังกลFาวไดHเขHารับ
การฝ�กอบรมทบทวนความรูH ท้ังน้ีหลักฐานดังกลFาวจะตHองเก็บไวHในสถานท่ีประกอบการเพ่ือสามารถตรวจสอบไดH 

2.4 สหกรณ� จัดใหHพนักงานท่ีไดHรับการฝ�กอบรมเก่ียวกับการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป]องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูงจากสำนักงาน ปปง. หรือกรม
สFงเสริมสหกรณ� หรือหนFวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขHอง ดำเนินการถFายทอดหรือเผยแพรFใหHความรูHท่ีไดHรับจากการฝ�กอบรมใหHแกFเจHาหนHาท่ี
สหกรณ�ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวขHองเพ่ือเสริมสรHางความรูH ความเขHาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ในสFวนท่ีเก่ียวขHองกับการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการ
รHายและการแพรFขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลHางสูง 

 
การตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด 

1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด 
เจHาหนHาท่ีสหกรณ�ท่ีมีหนHาท่ีรับผิดชอบในการรับลูกคHาและรบัทำธุรกรรมกับผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว  

 กรณีรับลูกคHา ไดHแกF การรับสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ� หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิก 
 กรณีรับทำธุรกรรมกับผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไดHแกF ผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม 

ตHองดำเนินการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด โดยตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดกับผูHท่ีมาขอสมัครเปPนสมาชิกสหกรณ�กFอนรับเปPนสมาชิกของสหกรณ� 
2. ตรวจสอบขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดกับรายช่ือสมาชิกของสหกรณ�และผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของสมาชิกสหกรณ� 

ทุกครั้งท่ีสำนักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดครั้งใหมF (ทุกครั้งท่ีรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง) 
3. ตรวจสอบขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดกับรายช่ือผูHท่ีเคยเปPนสมาชิกของสหกรณ�ยHอนหลัง 2 ปd นับจากวันท่ีลาออก

จากการเปPนสมาชิก 
4. ตรวจสอบขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดกับรายช่ือผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรมกFอนจFายเงินซ่ึงสหกรณ�

สามารถตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดไดHท่ีเว็บไซต�ของสำนักงาน ปปง. 

2. ข�อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด 
2.1 ดาวน�โหลดขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด จากเว็บไซต�สำนักงาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แลHวคลิกท่ีเมนูดHานซHาย 

“บุคคลท่ีถูกกำหนด >” แลHวเลือกหัวขHอ “รายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด” ตามภาพดHานลFาง 
*** ซ่ึงเจHาหนHาท่ีผูHรับผิดชอบในการดาวน�โหลดขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด จะต�องเข�าไปตรวจสอบในเว็บไซต�สำนักงาน ปปง. ทุกเช�า

ก$อนเร่ิมเปmดให�บริการ เพ่ือตรวจสอบวFาสำนักงาน ปปง. มีการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนดครั้งใหมFหรือมีการเปลี่ยนขHอมูลรายช่ือ
บุคคลท่ีถูกกำหนดหรือไมF เพ่ือใหHมีขHอมูลบุคคลท่ีถูกกำหนดท่ีเปPนปeจจุบันไวHสำหรับตรวจสอบกับผูHท่ีมาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ� 
และผูHไดHรับผลประโยชท่ีแทHจริงของสมาชิกสหกรณ� และผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรมท่ีมาขอเปPนสมาชิกของสหกรณ� *** 
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2.2 ดาวน�โหลดข�อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)  

2.2.1 คลิกท่ีเมนู “รายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพดHานลFาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.2 คลิกดาวน�โหลดขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กท่ีเมนู “รวมรายชื่อบุคคลท่ีถูก
กำหนด” ตามภาพดHานลFาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.2.3 คลิกท่ีคำวFา “รายชื่อรวมบุคคลท่ีถูกกำหนด (ประกาศล$าสุด)” ตามภาพดHานลFาง 

1 

2 

3 
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2.2.4 คลิกท่ีคำวFา “ดาวโหลดไฟล�แนบ” ตามภาพดHานลFาง 

 
 
 
  

5 
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2.2.5 คลิกเลือกบันทึกไฟล�รายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด โดยบันทึกไฟล�ดังกลFาวไวHในเครื่องคอมพิวเตอร� ตามภาพดHานลFาง 

 

ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีผู� รับผิดชอบในการดาวน�โหลดข�อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด จะต�องดำเนินการดาวน� โหลดรายชื่อบุคคลท่ี 
ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) ท่ีเปAนไฟล�รายชื่อรวมบุคคลท่ีถูกกำหนด (ประกาศล$าสุด) และบันทึกไฟล�ข�อมูลรายชื่อ
ดังกล$าวไว�ในเคร่ืองคอมพิวเตอร� เพ่ือใชHสำหรับตรวจสอบรายช่ือผูHท่ีมาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ� (ทุกครั้งกFอนรับเปPนสมาชิกของ
สหกรณ� ) สมาชิกของสหกรณ� และผูH ไดH รับผลประโยชท่ีแทH จริ งของสมาชิกสหกรณ�  (ทุกครั้ งท่ีมีการเปลี่ ยนแปลงรายช่ือบุคคล 
ท่ีถูกกำหนด) และผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ทุกครั้งกFอนจFายเงิน) กับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด 

3. ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู�ท่ีมาทำธุรกรรมกับข�อมูลรายชือ่บุคคลท่ีถูกกำหนด 
3.1 เปvดไฟล� PDF ข�อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) ทุกไฟล�ท่ีได�ดำเนินการดาวน�โหลดไฟล�

ล$าสุดและบันทึกไว�ในคอมพิวเตอร� โดยใชHโปรแกรมเปvดไฟล� PDF เชFน โปรแกรม Adobe Reader เปvดไฟล�ไวHบนหนHาจอคอมพิวเตอร� 
เพ่ือใช�สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู�ท่ีมาขอสมัครเปAนสมาชิกของสหกรณ� (ทุกครั้งกFอนรับเปPนสมาชิกของสหกรณ�) สมาชิกของสหกรณ�
และผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริงของสมาชิกสหกรณ� (ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด) และผู�รับประโยชน�
กรณีสมาชิกถึงแก$กรรม (ทุกครั้งกFอนจFายเงิน) กับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด 
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3.2 คลิกท่ีเมนู Edit แลHวคลิกเลือกท่ี Find (รูปแวFนขยาย) หรือ กดปุ�มท่ีคีย�บอร�ด               และปุ�ม               พรHอมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     3.3  จะปรากฎชFองใหHพิมพ�คHนหา เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดนิทาง หรอื ช่ือและนามสกุล จากน้ันกดปุ�ม Enter ท่ีคีย�บอร�ด 
เพ่ือคHนหาวFารายช่ือผูHท่ีมาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริงของสมาชิก หรือผูHรับ
ประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม ตรงกับ รายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด ในแตFละไฟล�ขHอมลูรายช่ือหรือไมF ตามตัวอยFางภาพดHานลFาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ctrl F 
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ตัวอย$าง 
พิมพ�เลขประจำตัวประชาชน และช่ือและนามสกุล ตามรูปแบบในไฟล� FDF เพ่ือตรวจสอบ (พิมพ�คHนหา 2 ครั้ง ไดHแกF ครั้งท่ี 1 พิมพ�เลขประจำตัว
ประชาชน และครั้งท่ี 2 พิมพ�ช่ือและนามสกุล) 
4. กระบวนการภายหลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด 

4.1 กรณีท่ี 1 หากตรวจแลHวไม$พบวFา ผูHท่ีมาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผูHไดHรับผลประโยชน�ท่ีแทHจริง
ของสมาชิก หรือผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม มีรายช่ือตรงกับขHอมูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกกำหนด เจHาหนHาท่ีผูHรับผิดชอบสามารถ
รับเปPนสมาชิกสหกรณ� หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิกสหกรณ� หรือจFายเงินใหHผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรมไดH 

4.2 กรณีท่ี 2 หากมีรายช่ือตรงกัน จะปรากฏดังภาพตามขHอ 3.3 ซ่ึงเจHาหนHาท่ีผูHรับผิดชอบจะตHองตรวจสอบ ช่ือและนามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน รวมท้ัง วัน เดือน ปd เกิด วFาตรงกับขHอมูลของท่ีมาขอสมคัรเปPนสมาชิกของสหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผูHไดHรับผลประโยชน�
ท่ีแทHจริงของสมาชิก หรือผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรมหรือไมF หากขHอมูล เลขประจำตัวประชาชน ช่ือและนามสกุล และวัน เดือน ปd เกิด 
ตรงกันทุกขHอมูล แสดงวFา เปPนบุคคลท่ีถูกกำหนดตามประกาศดังกลFาว เจHาหนHาท่ีผูHรับผิดชอบจะตHองดำเนินการ ดังน้ี 

4.2.1 กรณีผู�ท่ีมาขอสมัครเปAนสมาชิกของสหกรณ� ตHองดำเนินการ ดังน้ี 
(1) ปฏิเสธไมFรับเปPนสมาชิกของสหกรณ� 
(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแตFวันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

4.2.2 กรณีสมาชิกของสหกรณ� หรือผู�ได�รับผลประโยชน�ท่ีแท�จริงของสมาชิก ตHองดำเนินการ ดังน้ี 
(1) ระงับการดำเนินการกับทรัพย�สินของสมาชิกสหกรณ� และยุติความสัมพันธ�กับสมาชิกสหกรณ� (ยกเลิกการเปPนสมาชิกสหกรณ�) 
(2) แจHงขHอมูลใหHสำนักงาน ปปง. ทราบ ดังน้ี 

(2.1) แจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย�สินท่ีถูกระงับ เมื่อสหกรณ�ไดHระงับการดำเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกำหนด 
สหกรณ�จะตHองดำเนินการแจHงขHอมูลเงินหรือทรัพย�สินท่ีไดHระงับไวH ตFอสำนักงาน ปปง. ดHวยแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทำการนับแตF
วันท่ีไดHระงับการดำเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกำหนด 

 (2.2) แจ�งข�อมูลสมาชิกหรือผู�ท่ีเคยเปAนสมาชิกของสหกรณ� สหกรณ�จะดำเนินการแจHงขHอมูลสมาชิกหรือ 
ผูHท่ีเคยเปPนสมาชิกของสหกรณ�ท่ีเปPนบุคคลท่ีถูกกำหนด หรือผูHท่ีมีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลท่ีถูกกำหนด ตFอสำนักงาน ปปง. 
ภายใน 10 วันทำการนับแตFวันท่ีทราบถึงการเปPนบุคคลท่ีถูกกำหนดของสมาชิกหรือผู�ท่ีเคยเปAนสมาชิกของสหกรณ�หรือผูHท่ีทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราวรายน้ัน ดHวยแบบ ปกร 04 

4.2.3 กรณีผู�รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก$กรรม ตHองดำเนินการ ดังน้ี 
(1) ปฏิเสธไมFทำธุรกรรมจFายเงินใหHแกFผูHรับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแกFกรรม 
(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง.1-03 ภายใน 7 วันนับแตFวันท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

4.2.4 กรณีท่ีผู�ท่ีเคยเปAนสมาชิก ตHองดำเนินการ ดังน้ี 
(1) แจHงขHอมูลใหHสำนักงาน ปปง. ทราบ โดยแจ�งข�อมูลผู�ท่ีเคยเปAนสมาชิกของสหกรณ� สหกรณ�จะดำเนินการแจHงขHอมูล

ผูHท่ีเคยเปPนสมาชิกของสหกรณ�ท่ีเปPนบุคคลท่ีถูกกำหนด ตFอสำนักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทำการนับแตFวันท่ีทราบถึงการเปPนบุคคล 
ท่ีถูกกำหนดของลูกคHาหรือผูHท่ีทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวรายน้ัน ดHวยแบบ ปกร.04 

(2) รายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแตFวันท่ีมีเหตุ 
อันควรสงสัย 
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แนวทางปฏิบัติขHางตHนใหHมีผลบังคับใชHนับแตFวันท่ีลงนามประกาศใชHเปPนตHนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี          กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

 
 

พันตำรวจเอก 
(ณรัชต�  เศวตนันทน�) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมราชทัณฑ� จำกัด 
 
 



 

 

 


