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คำจำกัดความ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรายและการ
แพร$ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (Anti-Money Laundering and Counter Terrorism and Proliferation of Weapon of
Mass Destruction Financing: AML/CTPF)
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรายและการแพร$ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง (Money
Laundering and Terrorism and Proliferation of Weapon of Mass Destruction Financing: ML/TPF)
“การฟอกเงิน” หมายความวFา การนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดHมาจากการกระทำความผิด หรือไดHมาโดยไมFชอบดHวยกฎหมาย
มาเปลี่ยนสภาพใหHเปPนเงินหรือทรัพยสินที่ไดHมาอยFางถูกตHอง
“การสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรายและการแพร$ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง” หมายความวFา บุคคลใด
จัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน หรือดำเนินการดHวยประการใด ๆ เพื่อการกFอการรHาย โดยรูHอยูFแลHววFาผูHรับ
ประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินจากการดำเนินการนั้นเปPนบุคคลที่ถูกกำหนด โดยเจตนาใหHเงินหรือทรัพยสินถูกใชHไปเพื่อสนับสนุน
การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวขHองกับการกFอการรHาย
“ลู ก คา” หมายความวF า บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมาย ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ
ทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ ซึ่งสำหรับสหกรณ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ หรือสหกรณอื่นที่มาทำธุรกรรม
“ผู ที่ ท ำธุ ร กรรมเปA น ครั้ ง คราว” หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมายที่ มี
การทำธุรกรรมกับสหกรณ โดยไมFมีสถานภาพความเปPนสมาชิกกับสหกรณ เชFน ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม กรณีมาทำธุรกรรม
แทนสมาชิกโดยไมFไดHมีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอยFางเปPนลายลักษณอักษร เปPนตHน
“ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เปPนเจHาของที่แทHจริงหรือมีอำนาจควบคุมความสัมพันธทางธุรกิจ
ของลู ก คH า กั บ สหกรณ หรื อ บุ ค คลที่ ลู ก คH า ทำธุ ร กรรมแทน รวมถึ ง บุ ค คลผูH ใ ชH อ ำนาจควบคุ ม นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ มี
การตกลงกันทางกฎหมาย
“ธุ รกรรม” หมายความวF า กิ จกรรมที่ เกี่ ยวกั บ การทำนิ ติ ก รรม สั ญ ญา หรื อการดำเนิ น การใด ๆ กั บ ผูH อื่ น ทางการเงิ น
ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวFา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดHวFากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูF
ภายใตHบังคับแหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือเปPนธุรกรรมที่อาจเกี่ยวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย ทั้งนี้ไมFวFาจะเปPนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและใหHหมายความรวมถึง
การพยายามกระทำธุรกรรมดHวย
“การรู จั ก ลู ก คา” หมายความวF า การจั ด ใหH ลู ก คH าแสดงตนทุ ก ครั้ งกF อ นการสรH า งความสั ม พั น ธหรื อ ทำธุ ร กรรม หรื อ
การจัดใหHผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑที่กฎหมายกำหนด
“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความวFา กระบวนการที่กำหนดขึ้น เมื่อเริ่มมีความสัมพันธทาง
ธุ ร กิ จ กั บ ลู ก คH า หรื อ มี ก ารทำธุ ร กรรมกั บ ผูH ที่ ท ำธุ ร กรรมเปP น ครั้ ง คราวที่ มี ก ารทำธุ ร กรรมถึ ง เกณ ฑที่ ก ฎหมายกำหนด
โดยการระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ นทราบตั ว ตน ระบุ ผูH รั บ ผลประโยชนที่ แ ทH จ ริ ง และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวทางการเงิน จากการ
ทำธุรกรรมของลูกคHา วFามีพฤติการณผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไมF ทั้งนี้ เพื่อป]องกันมิใหHสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพบาง
ประเภทถูกใชHเปPนชFองทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความวFา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใตH
คณะมนตรีความมั่นคงแหFงสหประชาชาติกำหนดใหHเปPนผูHที่มีการกระทำอันเปPนการกFอการรHายหรือการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลHางสูงและสำนักงาน ปปง. ไดHประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดHพิจารณา
และมีคำสั่งใหHเปPนบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง พ.ศ. 2559

4

แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงภายในองคกร
1. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรายและการแพร$ขยายอาวุธที่มีอานุภ าพ
ทำลายลางสูงภายในองคกร
สหกรณจะดำเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรF ข ยายอาวุ ธที่ มี อ านุ ภ าพทำลายลH า งสู งภายในองคกรของสหกรณ อยF างสม่ ำเสมอปd ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ใหH ท ราบวF า สหกรณ
มีความเสี่ ยงดH านการฟอกเงินและการสนั บสนุ นทางการเงินแกF การกF อการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่ มี อานุ ภาพทำลายลH างสู ง
อยูFในสFวนใดบHาง และกำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ดังกลFาว โดยในการประเมินและบริหารความเสี่ยงดังกลFาว สหกรณจะดำเนินการ โดยพิจารณาหลักการและปeจจัย ดังนี้
1. พิ จ ารณาจากผลการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ย งตามรายงานการประเมิ น ความเสี่ ย งดH า นการฟอกเงิ น และ
การสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายระดับชาติ (National Risk Assessment: NRA)
2. พิจารณาจากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดของสหกรณ โดยพิจารณาจากปeจจัยความเสี่ยง
ดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง ดังนี้
2.1 ปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว โดยพิจารณาวFาลูกคHา (สมาชิกของสหกรณ) และผูHที่ทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว (ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม) ที่มีทั้งหมดของสหกรณ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยFางไร
2.2 ปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ โดยพิจารณาสถานที่ตั้งสหกรณวFาตั้งอยูFในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงฯ หรือไมF
2.3 ปeจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ ลักษณะการทำธุรกรรม และชFองทางการใหHบริการของสหกรณ โดย
พิจารณาวFา ผลิตภัณฑ บริการ ลักษณะการทำธุรกรรม และชFองทางการใหHบริการ มีความเสี่ยงฯ ในภาพรวมอยFางไร
หลักเกณฑที่ใชHในการพิจารณาปeจจัยดังกลFาวขHางตHน ดังนี้
1.1 ผลการประเมิ น และบริ ห ารความเสี่ ยงตามรายงานการประเมิ น ความเสี่ ยงดานการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก$การก$อการรายระดับชาติ
จากผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกFการกFอการรHายระดับชาติ ปd พ.ศ. 2559 ปรากฏผลการประเมินความเสี่ ยงดH านการฟอกเงินวFา สหกรณมีความเสี่ยงต่ำที่ จะถูกใชHเปP น
ชFองทางในการฟอกเงิน เนื่องจาก สหกรณมีจุดมุFงหมายเพื่อใหHสมาชิกดำเนินกิจการรFวมกันและชFวยเหลือซึ่งกันและกัน สFวนใหญFเปPนการใหH
สินเชื่อและการออมทรัพยในกลุFมองคกรหรือชุมชนเดียวกัน ประกอบกับอยูFในการกำกับดูแลตามกฎหมายและมาตรการป]องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งผลการประเมินความเสี่ยงดHานการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายก็ไมFปรากฏขHอมูลวFาสหกรณเปPน
แหลFงเงินทุนหรือชFองทางที่มีความเสี่ยงในการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
ดังนั้น จากรายงานผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายระดับชาติ จึงพิจารณาวFา สหกรณ มีความเสี่ยงต่ำที่จะถูกใชHเปPนชFองทางในการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
1.2 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคาและผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว
หลักเกณฑการพิจารณา
1) หากสหกรณ มีสมาชิกของสหกรณ (ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว)
ที่มีระดับความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
(ML/TPF) อยู$ในระดับความเสี่ยงต่ำ มีจำนวนมากกวFารHอยละ 80 ของจำนวนสมาชิกของสหกรณ และผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิก
ถึงแกFกรรมทั้งหมด ใหHพิจารณาวFาปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ มีความเสี่ยงต่ำ
ตัวอยFางเชFน
(1) ตัวอยFางกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ
มีความเสี่ยงต่ำ
ระดับความเสี่ยงดาน ML/TPF
สรุปผล
ประเภท
จำนวนทั้งหมด (คน)
ความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
(รอยละ)
100
5
10
85
1. สมาชิกของสหกรณ (ลูกคHา)
ต่ำ
(100 %)
(5%)
(10%)
(85%)
2. ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิก
50
50
ของสหกรณถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำ
ต่ำ
(100 %)
(100%)
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว)
150
5
10
135
รวมทั้งสิ้น
ต่ำ
(100 %)
(3.33%) (6.67%)
(90%)

5
2) หากสหกรณ มี ส มาชิ ก ของสหกรณ (ลู ก คH า) และผูH รั บ ผลประโยชนกรณี สมาชิ ก ถึ งแกF ก รรม (ผูH ที่ ท ำธุ ร กรรม
เปPนครั้งคราว) ที่มีระดับความเสี่ยงดHาน ML/TPF อยู$ในระดับความเสี่ยงสูง มีจำนวนมากกวFารHอยละ 20 ของจำนวนสมาชิกของสหกรณ และ
ผูHรับผลประโยชนกรณี สมาชิกถึงแกFกรรมทั้ งหมด ใหHพิจารณาวFาปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปP นครั้งคราวของ
สหกรณ มีความเสี่ยงสูง
(1) ตัวอยFางกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวของสหกรณ
มีความเสี่ยงสูง
ระดับความเสี่ยงดาน ML/TPF
สรุปผล
ประเภท
จำนวนทั้งหมด (คน)
ความเสี่ยง
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
(รอยละ)
100
30
5
65
สูง
1. สมาชิกของสหกรณ (ลูกคHา)
(100%)
(30%)
(5%)
(65%)
2. ผูHรับผลประโยชน
50
15
5
30
สูง
กรณีสมาชิกของสหกรณ
(100%)
(30%)
(10%)
(60%)
ถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำธุรกรรม
เปPนครั้งคราว)
150
45
10
95
สูง
รวมทั้งสิ้น
(100%)
(30%)
(6.67%) (63.33%)
1.3 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
หลักเกณฑการพิจารณา
หากสหกรณ มีสถานประกอบการตั้งอยูFในพื้นที่ ดังตFอไปนี้ ใหHถือวFามีความเสี่ยงสูง
- พื้นที่ที่อยูFภายใตHประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวFาดHวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เชFน จังหวัด
นราธิวาส (ยกเวHน อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุคิริน) จังหวัดยะลา (ยกเวHน อำเภอเบตง) และจังหวัดปeตตานี (ยกเวHน อำเภอแมFลาน)
หมายเหตุ: พื้นที่เสี่ยงตามประกาศ เรื่อง การใหประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ"ฉุกเฉินที่มีความรายแรงยังคงมีผลบังคับ ใช
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561)

- พื้นที่ที่สำนักงาน ปปง. ประกาศใหHเปPนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอ
การรHาย รวมถึงการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง หรือการกระทำความผิดมูลฐาน
- พื้นที่หรือประเทศที่ไดHรับการประเมินจากองคกรระหวFางประเทศหรือหนFวยงานที่นFาเชื่อถือวFาเปPนพื้นที่หรือประเทศที่
ไมFมีมาตรการดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตFอตHานการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงอยFางเพียงพอ
- พื้นที่หรือประเทศที่ไดHรับการประเมินจากองคกรระหวFางประเทศหรือหนFวยงานที่นFาเชื่อถือวFา เปPนแหลFงสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHาย แหลFงกFอการรHาย หรือมีองคกรผูHกFอการรHายปฏิบัติการอยูF
ตัวอยFางเชFน
1) ตัวอยFางกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพื้นที่หรือประเทศ ที่ตั้งสถานประกอบการของสหกรณ
มีความเสี่ยงต่ำ
- สหกรณ A มีสถานประกอบการตั้งอยูFในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ซึ่งสถานประกอบการไมFไดHตั้งอยูFใน
พื้นที่ที่อยูFภายใตHประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมายวFาดHวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน) จึงถือวFาสหกรณ A มีความ
เสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพื้นที่หรือประเทศ มีความเสี่ยงต่ำ
2) ตัวอยFางกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพื้นที่หรือประเทศ ที่ตั้งสถานประกอบการของสหกรณ
มีความเสี่ยงสูง
- สหกรณ B มี สถานประกอบการตั้ งอยูFในพื้ น ที่ อำเภอบั น นังสตา จังหวัด ยะลา (ซึ่ งมี ส ถานประกอบการตั้ งอยูF
ในพื้ น ที่ เสี่ย งตามประกาศ เรื่ อง การใหH ป ระกาศที่ ค ณะรัฐ มนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณฉุ ก เฉิน ที่ มี ค วามรHายแรงยั งคง
มีผลบังคับใชH) จึงถือวFาสหกรณ B มีความเสี่ยงดHาน ML/FT ในดHานพื้นที่หรือประเทศ มีความเสี่ยงสูง
1.4 ปPจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ และช$องทางการใหบริการ
1.4.1 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ
หลักเกณฑการพิจารณา
หากผลิตภัณฑและบริการของสหกรณที่มีอยูFในปeจจุบัน เขHาลักษณะดังตFอไปนี้ ใหHถือวFามีความเสี่ยงต่ำ
1) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินกFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหนี้
2) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น
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3) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมูลคFาในตFางประเทศ
4) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFสามารถโอนมูลคFาใหHแกFผูHอื่นไดH หรือโอนไดHแตFมีการกำหนดเงื่อนไขและ
กระบวนการที่ซับซHอน
5) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินทีไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมูลคFาและจำนวนครั้งในการครอบครองหรือการ
ใชHบริการ ทำใหHไมFสามารถสะสมมูลคFาเงินไดHเปPนจำนวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือไดHอยFางรวดเร็ว
ตัวอยFางเชFน
ปPจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ

ผลิตภัณฑ
และบริการ

1. เงินฝาก
2. สินเชื่อ
3. หุHน

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
หรือบริการ
หรือบริการ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ที่กFอใหHเกิด ที่ไมFสามารถ
ภาระผูกพัน แลกเปลี่ยนเปPน
ในการชำระหนี้ เงินสดหรือถอน
หรือคืนเปPน
เงินสดไดHใน
ระยะเวลาอันสั้น

5
1
5

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
หรือบริการ
หรือบริการ
หรือบริการ
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ที่ไมFใชFบริการ ที่ไมFสามารถ ที่ไดHรับการ
ขHามประเทศ โอนมูลคFาใหHแกF จำกัดวงเงินไวH
และไมFเกิด
ผูHอื่นไดH หรือ ในมูลคFาและ
มูลคFา
โอนไดHแตFมีการ จำนวนครั้ง
ในตFางประเทศ กำหนดเงื่อนไข
ในการ
และระบวนการ ครอบครอง
ที่ซับซHอน

5
1
1
1
5
1
สรุปคะแนน/ผลประเมินเฉลี่ย

5
1
1

5
1
5

คะแนน
รวม

ผลการ
ประเมิน/
ระดับ
ความเสี่ยง

21
5
17
14.33

สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลาง

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑและบริการ ของสหกรณ ทำใหHทราบวFา สหกรณ มีผลิตภัณฑและบริการ
อะไรบHางที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละ
ผลิตภัณฑและบริการ
1.4.2 ปPจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับช$องทางการใหบริการ
ชFองทางการใหHบริการ หมายถึง วิธีการหรือชFองทางที่สหกรณจะนำผลิตภัณฑหรือบริการไปสูFสมาชิกของสหกรณ
(ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว)
หลักเกณฑการพิจารณา
- ชFองทางการใหHบริการแบบพบหนา คือ ชFองทางการใหHบริการผFานพนักงานของสหกรณ ถือวFาเปPนชFองทางบริการ
ที่มีความเสี่ยงต่ำ
- ชFองทางการใหHบริการแบบไม$พบหนา คือ ชFองทางการใหHบริการผFานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการสื่อสารดHวยวิธีอื่น
ที่ไมFใชFการพบหนHา เชFน การติดตFอทำธุรกรรมผFานโทรศัพท หรือผFานแอพพลิเคชั่น LINE, Facebook เปPนตHน ถือวFาเปPนชFองทางบริการ
ที่มีความเสี่ยงสูง
ตัวอยFางเชFน
ช$องทางบริการ

ผลการประเมิน/ระดับความเสีย่ ง

1. แบบพบหนHา
(การสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมตHองติดตFอเจHาหนHาที่สหกรณ
ณ สถานประกอบการของสหกรณ)

ต่ำ

2. แบบไมFพบหนHา
(ทำธุรกรรมโดยติดตFอเจHาหนHาที่สหกรณผFานชFองทางบริการ เชFน E-mail/LINE/
Facebook เปPนตHน)

สูง

ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งฯ ชF อ งทางบริ ก ารของสหกรณ ทำใหH ท ราบวF า สหกรณมี ชF อ งทางบริ ก ารใดบH า ง
ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละชFองทาง
บริการดังกลFาว
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สรุปผลการประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม
ปPจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
1. ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยง
ดHาน ML/FT ระดับชาติ (NRA)
2. ปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
3. ปeจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
4. ปeจจัยความความเสี่ยงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ และชFองทางการใหHบริการ
สรุปผลประเมินความเสี่ยงฯ ในภาพรวม

ผลการประเมิน/ระดับ
ความเสี่ยง
ต่ำ
สูง
ต่ำ
ปานกลาง
ปานกลางค$อนขางต่ำ

ทั้งนี้ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงในแตFละครั้ง สหกรณจะใชHขHอมูลที่เปPนปeจจุบัน เพื่อใหHผลการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงมีความถูกตHองและครบถHวน ซึ่งหลังจากประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงแลHว สหกรณ จะกำหนดมาตรการและ
วิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลHางสูง และหากสำนักงาน ปปง. รHองขอผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกF
การกFอการรHายภายในองคกรของสหกรณ สหกรณจะดำเนินการจัดสFงใหHสำนักงาน ปปง. ทันที
หมายเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวขHองในเรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยงภายในองคกร ไดHแกF
1. พระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกHไขเพิ่มเติม มาตรา 20/1
2. กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHา พ.ศ. 2556 และที่แกHไขเพิ่มเติม ขHอ 4
3. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความ
เสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายภายในสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตาม มาตรา 16 (1) และ (9)
4. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปeจจัยเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกคHาเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ
5. ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคHาที่มีความเสี่ยงต่ำ

แนวปฏิบัติในเรื่อง การรับลูกคา
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
ในขั้นตอนแรกของกระบวนการรับลูกคHา สหกรณจะนำขHอมูลชื่อเต็มและเลขประจำตัวประชาชนของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก
หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว และชื่อสหกรณอื่นที่มาทำธุรกรรม มาตรวจสอบกับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดเพื่อป]องกันไมFใหH
สหกรณดำเนินการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเปPนบุคคลที่สหกรณหHามรับเปPนสมาชิกหรือ
หHามทำธุรกรรมดHวย โดยหากตรวจสอบแลHวพบวFา รายชื่อที่ตรวจสอบตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สหกรณจะปฏิเสธการสรHาง
ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือไมFรับเปPนสมาชิก หรือไมFรับทำธุรกรรม พรHอมกับพิจารณารายงานเปPนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ
ปปง.1-03) ใหHกับสำนักงาน ปปง. ตFอไป
2. การจัดใหลูกคาแสดงตน
เมื่อผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น แจHงความประสงคจะสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ ขอสมัครเปPนสมาชิกสหกรณ ขอฝากเงิน
หรือขอทำธุรกรรมครั้งแรก หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ประสงคจะขอทำธุรกรรมในวงเงินที่กำหนด สหกรณจะจัดใหHผูHขอสมัคร
เปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้ง คราว แสดงตนดHวยการแจHงขHอมูลและหลักฐานเบื้องตHนตามประกาศสำนั ก
นายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคHาสถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตามมาตรา 16
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2.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น
สหกรณจะจัดใหHผูHขอสมัครเปPนสมาชิกแสดงตนทุกครั้งกFอนอนุมัติรับเปPนสมาชิก และจัดใหHสหกรณอื่นแสดงตนทุกครั้ง
กFอนรับเปvดบัญชีเงินฝาก หรือกFอนทำธุรกรรมครั้งแรก โดยอยFางนHอยตHองแสดงขHอมูลและหลักฐาน ดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. ชื่อเต็ม
2. วัน เดือน ปdเกิด
3. เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือ
หนFวยงานของรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวใน
เอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี)
4. ที่อยูFตามทะเบียนบHานและที่อยูFปeจจุบัน กรณที่ไมFไดHอาศัย
ณ ที่อยูFตามทะเบียนบHาน และในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงที่อยูFในประเทศเจHาของสัญชาติและที่อยูFปeจจุบัน
ในประเทศไทย
5. อาชีพ สถานที่ทำงาน
6. ขHอมูลการติดตFอ เชFน หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูFอิเล็กทรอนิกส
7. ลายมือชื่อผูHทำธุรกรรม

นิติบุคคล
1. ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
2. เลขประจำตัวผูHเสียภาษีอากร (ถHามี)
3. หลักฐานสำคัญแสดงตนอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังนี้
3.1 สำหรั บ ลู ก คH า ที่ เปP น นิ ติ บุ ค คลทั่ ว ไป ไดH แ กF หนั งสื อ
รับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหHไมFเกิน 6 เดือน
หรื อ ในกรณี ที่ ไ มF ใชF นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
ไดH แ กF หลั ก ฐานการเปP น นิ ติ บุ ค คลที่ ห นF ว ยงานหรื อ องคกร
ที่นFาเชื่อถือรับรองหรือออกใหHไมFเกิน 6 เดือน
3.2 สำหรับลู กคH าที่เปP น สFวนราชการ องคกรของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือหนFวยงานอื่นของรัฐที่ เปP นนิ ติบุ คคล ไดHแกF
หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจ
3.3 สำหรับลูกคHาที่เปPนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด
มัสยิด ศาลเจHา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ไดHแกF
หนังสือแสดงความประสงคในการทำธุรกรรม หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหนFวยงานที่เกี่ยวขHอง หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
3.4 สำหรับลูกคHาที่เปPนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ไดH แกF หนั งสื อหรือเอกสารสำคัญ อั น แสดงวFาไดH มีก ารกF อ ตั้ ง
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น
4. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
5. ชื่อเต็มของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย
6. ขHอมูลของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดHรับมอบหมายใหH
สรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ไดHรับ
มอบอำนาจทอดสุดทHายใหHสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำ
ธุรกรรม (ถHามี) ดังนี้
6.1 ชื่อเต็ม
6.2 วัน เดือน ปdเกิด
6.3 เลขประจำตัวประชาชน และในกรณี ที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือ
หนFวยงานรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวในเอกสาร
สำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี)
6.4 ที่อยูFตามทะเบียนบHานและที่ อยูFปe จจุบั นกรณี ที่ ไมFไดH
อาศัย ณ ที่อยูFตามทะเบียนบHานและในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว ใหH
แสดงที่ อ ยูF ใ นประเทศเจH า ของสั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยูF ปe จ จุ บั น
ในประเทศไทย
7. ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดำเนินกิจการ
8. ตราประทับ (ถHามี)
9. ลายมื อ ชื่ อ ผูH มี อ ำนาจหรื อ ผูH รั บ มอบอำนาจในการสรH า ง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรม
หมายเหตุ สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จำกัด ไมFรับสมัครบุคคลตFางดHาวและนิติบุคคลอื่นๆ เขHาเปPนสมาชิก ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
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2.2 กรณีผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
สหกรณจะจัดใหHผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตนทุกครั้งกFอนการทำธุรกรรมที่มีมูลคFาตั้งแตF 100,000 บาทขึ้นไป
โดยอยFางนHอยตHองแสดงขHอมูลและหลักฐาน ดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. ชื่อเต็ม
2. วัน เดือน ปdเกิด
3. เลขประจำตัวประชาชน และในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือ
หนFวยงานของรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวใน
เอกสารสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี)
4. ที่อยูFตามทะเบียนบHานและที่อยูFปeจจุบัน กรณที่ไมFไดHอาศัย
ณ ที่อยูFตามทะเบียนบHาน และในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงที่อยูFในประเทศเจHาของสัญชาติและที่อยูFปeจจุบัน
ในประเทศไทย
5. ขHอมูลการติดตFอ เชFน หมายเลขโทรศัพท
ที่อยูFอิเล็กทรอนิกส

นิติบุคคล
1. ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
2. เลขประจำตัวผูHเสียภาษีอากร (ถHามี)
3. หลักฐานสำคัญแสดงตนอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังนี้
3.1 สำหรั บ ลู ก คH า ที่ เปP น นิ ติ บุ ค คลทั่ ว ไป ไดH แ กF หนั งสื อ
รับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหHไมFเกิน 6 เดือน
หรื อ ในกรณี ที่ ไ มF ใชF นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
ไดH แ กF หลั ก ฐานการเปP น นิ ติ บุ ค คลที่ ห นF ว ยงานหรื อ องคกร
ที่นFาเชื่อถือรับรองหรือออกใหHไมFเกิน 6 เดือน
3.2 สำหรับลู กคH าที่เปP น สFวนราชการ องคกรของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือหนFวยงานอื่นของรัฐที่ เปP นนิ ติบุ คคล ไดHแกF
หนังสือแสดงความจำนงในการทำธุรกรรม หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจ
3.3 สำหรับลูกคHาที่เปPนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด
มัสยิด ศาลเจHา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ไดHแกF
หนังสือแสดงความประสงคในการทำธุรกรรม หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหนFวยงานที่เกี่ยวขHอง หรือหนังสือแตFงตั้ง
หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม
3.4 สำหรับลูกคHาที่เปPนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ไดH แกF หนั งสื อหรือเอกสารสำคัญ อั น แสดงวFาไดH มีก ารกF อ ตั้ ง
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น
4. สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
5. ขHอมูลของผูHมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดHรับมอบหมายใหH
สรH า งความสั ม พั น ธทางธุ ร กิ จ หรื อ ทำธุ ร กรรม และบุ ค คล
ที่ไดHรับมอบอำนาจทอดสุดทHายใหHสรHางความสัมพั นธทางธุรกิจ
หรือทำธุรกรรม(ถHามี) ดังนี้
5.1 ชื่อเต็ม
5.2 วัน เดือน ปdเกิด
5.3 เลขประจำตัวประชาชน และในกรณี ที่เปPนคนตFางดHาว
ใหHแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวที่รัฐบาลหรือ
หนFวยงานรัฐเจHาของสัญชาติออกใหH หรือเลขประจำตัวในเอก
สาระสำคัญประจำตัวที่รัฐบาลไทยออกใหH (ถHามี)
5.4 ที่อยูFตามทะเบียนบHานและที่ อยูFปe จจุบั นกรณี ที่ ไมFไดH
อาศัย ณ ที่อยูFตามทะเบียนบHานและในกรณีที่เปPนคนตFางดHาว ใหH
แสดงที่ อ ยูF ใ นประเทศเจH า ของสั ญ ชาติ แ ละที่ อ ยูF ปe จ จุ บั น
ในประเทศไทย
6. ตราประทับ (ถHามี)
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3. การระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา
3.1 ขHอมูลการระบุตัวตน
ในการระบุตัวตนของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว สหกรณจะตHองมีขHอมูลเพื่อ
ระบุ ตั ว ตนใหH ค รบถH ว นสมบู ร ณ เพี ย งพอที่ จ ะพิ สู จ นไดH วF า ผูH ข อสมั ค รเปP น สมาชิ ก /สหกรณ อื่ น และผูH ที่ ท ำธุ ร กรรมเปP น
ครั้งคราว มีตัวตนอยูFจริงตามกฎหมาย โดยใชHขHอมูลที่ไดHในขั้นตอนการแสดงตน รวมทั้งสหกรณจะคำนึงถึงระดับความเสี่ยงของผูHขอ
สมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแตFละรายประกอบดHวย ซึ่งหากประเมินความเสี่ยงแลHวพบวFา ผูHขอสมัคร
เปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครัง้ คราว มีความเสี่ยงสูง สหกรณจะขอขHอมูลการระบุตัวตนเพิ่มเติม โดยขHอมูลการระบุ
ตัวตนที่สหกรณจะพิจารณาขอเพิ่มจากขHอมูลการแสดงตนเบื้องตHน มีดังนี้
บุคคลธรรมดา
1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง

นิติบุคคล
1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
4. ชื่ อ และประเภทตามกฎหมายตลอดจนขH อ มู ล ที่ ส ามารถ
พิสูจนไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. ขHอมูลเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุม กำกับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งใหH
ระบุบุคคลที่เกี่ยวขHองซึ่งมีตำแหนFงบริหารระดับสูง
6. สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญF

3.2 การระบุผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
แนวทางในการระบุผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง ซึ่งเปPนขHอมูลการระบุตัวตนที่สหกรณจะพิจารณาขอเพิ่มเติมจากขHอมูล
การแสดงตน มีดังนี้
3.2.1 สำหรับ ผูHข อสมั ครเปP นสมาชิกที่ เปP นบุ คคลธรรมดา ใหH ระบุวFาผูHข อสมั ครเปP นสมาชิกแตFละรายนั้ น เปP น ผูHไดH รับ
ผลประโยชนที่แทHจริง
3.2.2 สำหรับลูกคHาที่เปPนนิติบุคคล ใหHพิจารณาระบุผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงตามลำดับขั้นตอน ดังนี้
1) ระบุ บุ ค คลธรรมดาผูH ใ ชH อ ำนาจในการควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล โดยพิ จ ารณาจากการไดH รั บ ผลประโยชนหรื อ
การถือสิทธิเปPนเจHาของ เชFน ผูHถือหุHนรายใหญFรHอยละ 25 ขึ้นไปของนิติบุคคลนั้น เปPนตHน โดยหากไมFสามารถตรวจสอบดHวยวิธีนี้ไดHใหH
พิจารณาดำเนินการตามขHอ 2)
2) ระบุ บุ คคลธรรมดาผูH มีอำนาจครอบงำกิ จการหรือผูH มี อำนาจลงนามผู กพั นของนิ ติ บุ คคล โดยหากไมF สามารถ
ตรวจสอบดHวยวิธีนี้ไดHใหHพิจารณาดำเนินการตามขHอ 3)
3) ระบุบุคคลธรรมดาที่มีตำแหนFงเปPนเจHาหนHาที่บริหารระดับสูงหรือมีอำนาจในการบริหารของนิติบุคคลนั้น เชFน
สหกรณอื่นที่มาใชHบริการเงินฝากหรือสินเชื่อ ใหHระบุรายชื่อคณะกรรมการของสหกรณอื่นเปPนผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง เปPนตHน
โดยหลังจากที่ระบุผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงแลHว สหกรณจะขอขHอมูลของผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง ไดHแกF ชื่อเต็ม
และเลขประจำตัวประชาชน ซึ่งเปPนขHอมูลจำเปPนที่สหกรณจะตHองไดHรับ นอกจากนี้ สหกรณอาจพิจารณาใหHมีการระบุขHอมูลอื่นที่เปPน
ประโยชนเพิ่มเติมไดH เชFน ขHอมูลที่อยูF ขHอมูลการติดตFอ ขHอมูลอาชีพ เปPนตHน
ทั้งนี้ สหกรณจะขอขHอมูลผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงใหHเพียงพอที่จะสามารถนำไป
ตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และเพียงพอที่จะสามารถนำไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกคHาไดH
4. การตรวจสอบความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
เมื่อสหกรณไดHรับขHอมูลและหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตนจากผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรม
เปPนครั้งคราวแลHว สหกรณจะดำเนินการตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกลFาว
เพื่อพิสูจนวFาเปPนขHอมูลและหลักฐานที่แทHจริง โดยมีแนวทางในการพิสูจนทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูล
และหลักฐานประกอบการแสดงตนและการระบุตัวตน ดังนี้
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4.1 ตรวจสอบขH อ มู ล ในเอกสารการสมั ค รเปP น สมาชิ ก เชF น ใบสมั ค รสมาชิ ก สหกรณ แบบแสดงขH อ มู ล สมาชิ ก
แบบคำขอตFาง ๆ เปPนตHน ใหHครบถHวนถูกตHองตรงกับเอกสารขHอมูลหลักฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน
4.2 ตรวจสอบรูปถFายในเอกสารการแสดงตน เชFน รูปถFายในบัตรประจำตัวประชาชน จะตHองเปPนบุคคลคนเดียวกันกับผูHขอ
สมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา
4.3 ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารตHนฉบับ โดยผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้ง
คราวจะตHองแสดงเอกสารตHนฉบับที่ยังไมFหมดอายุเทFานั้น หรือตรวจสอบจากขHอมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออHางอิง หรือตรวจสอบจาก
แหลFงขHอมูลที่นFาเชื่อถือ หรือตรวจสอบโดยใชHระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดHวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.4 ตรวจสอบขH อ มู ล การระบุ ตั วตน แหลF งที่ ม าของเงิ น หรื อ รายไดH วั ต ถุ ป ระสงคในการสรH า งความสั ม พั น ธทางธุ ร กิ จ
ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง โดยคำนึงถึงความสอดคลHองกันของขHอมูลตFาง ๆ
5. การประเมินความเสี่ยงของลูกคา
หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด การจัดใหHลูกคHาแสดงตน การระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของ
ลูกคHา การตรวจสอบความถูกตHองและความแทHจริงของขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน สหกรณจะดำเนินการประเมินความ
เสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายของผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น และผูHที่ทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว เพื่อใชHเปPนขHอมูลสำหรับพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ ดังนี้
5.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น
สหกรณไดHจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไวH 3 ระดับ ดังนี้
5.1.1 สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 3 (High Risk) ไดHแกF สมาชิกที่มี
ลักษณะอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังตFอไปนี้**
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีรายชื่อตรงกับขHอมูลที่สำนักงานแจHงวFาเปPนรายชื่อที่ตHองกำหนดใหHเปPน
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน
ปปง. ประกาศในเว็บไซตสำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30
2) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเปPนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือสมาชิกที่มีลักษณะโดยสFวนใหญF
ดังตFอไปนี้
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกำหนด
2) สมาชิกมีถิ่นที่อยูFชั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหลFงที่มาของรายไดH ทำธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศาสตรหรือ
ประเทศซึ่ ง เลขาธิ ก ารกำหนดวF า เปP น พื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ดH า นการฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น
แกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
3) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงถูกพิจารณาโดยนัยอื่นวFามีความเสี่ยงสูงไมFวFาทางดHานการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะวFาเกี่ยวขHองกับ
การกระทำความผิดมูลฐาน
4) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFาง
ผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)
5) กรณีสมาชิกที่เปPนนิติบุคคลใหHพิจารณาโครงสรHางการถือหุHนวFามีความผิดปกติหรือมีความซับซHอนเกินกวFาการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติหรือไมF โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสรHางการถือหุHนวFามีความซับซHอนเกินกวFาลักษณะ
ธุรกิจปกติหรือไมF เชFน ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFมีโครงสรHางการถือหุHนที่ซับซHอน หรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFการแสวงหาผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงที่เปPนบุคคลธรรมดานั้น ตHองดำเนินการกวFาจะถึงบุคคลธรรมดาที่
เปPนผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเกินกวFา 3 ชั้น ขึ้นไป
** ถHาสมาชิกหรือผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของสมาชิกเขHาลักษณะขHางตHนขHอใดขHอหนึ่งใหHถือวFาเปPนสมาชิกที่มี
ความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับเขHมขHนที่สุด
5.1.2 สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 2 (Medium Risk) ไดHแกF
1) สมาชิกอยูFนอกเขตทHองที่การดำเนินงานของสหกรณ
2) สมาชิกชาวตFางประเทศที่ไมFมีสัญชาติและแหลFงรายไดHจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง และไมFไดHประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ตามที่เลขาธิการกำหนด
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5.1.3 สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 1 (Low Risk) ไดHแกF
1) สมาชิ ก บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ตามกฎหมายไทยที่ ไ มF ไ ดH จั ด อยูF ใ นระดั บ
ความเสี่ยงระดับ 2 และระดับ 3
2) สมาชิ กที่ มี ความเสี่ ยงในระดั บต่ ำตามประกาศสำนั กงานป] องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อง แนวทาง
การกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ
5.2 กรณีผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
พิจารณาขHอมูลผูHทำธุรกรรมและผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของผูHทำธุรกรรม ดังนี้
5.2.1 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีรายชื่อตรงกับขHอมูลที่สำนักงานแจHงวFาเปPนรายชื่อที่ตHองกำหนดใหHเปPน
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง.
ประกาศในเว็บไซตสำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30
5.2.2 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเปPนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
5.2.3 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงที่มีถิ่นที่อยูFไมFวFาชั่วคราวหรือถาวรในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตามที่เลขาธิการ ปปง. กำหนด
ถHาผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเขHาลักษณะความเสี่ยง
ขHางตHนขHอใดขHอหนึ่ง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกมีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับ
เขHมขHนที่สุดตFอไป
ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก/ผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราวในระดับเขมขนที่สุด
บุคคลธรรมดา
1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH เชFน หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือสัญญาวFาจHาง หลักฐานการเสียภาษี เปPนตHน
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
4. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ที่มีความนFาเชื่อถือดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร

นิติบุคคล
1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH เชFน หลักฐานงบการเงิน
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขHอมูลที่สามารถ
พิสูจนไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
5. ขHอมูลเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุม กำกับดูแล และผูกพัน
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้ง
ใหHระบุบุคคลที่เกี่ยวขHองซึ่งมีตำแหนFงบริหารระดับสูง
6. สถานที่ ตั้ งตามที่ จดทะเบี ย นและสถานที่ ตั้ งสำนั ก งาน
ใหญF
7. ขHอมูลการอHางถึงความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน
ที่มีความนFาเชื่อถือดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร

ทั้งนี้ เมื่อสหกรณดำเนินการประเมินความเสี่ยงฯ แลHวพบวFา ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง ผูHบริหารระดับสูงของสหกรณหรือเจHาหนHาที่ผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหารระดับสูง
จะเปP นผูHอนุมัติ การสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ หรืออนุมัติ รับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFานั้ น สF วนกรณี ที่ผูHขอสมัครเปP น
สมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณถูกใชHเปPน
เครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย สหกรณจะไมFรับทำธุรกรรมกับบุคคลดังกลFาว และจะรายงาน
เปPนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตFอไป
6. การอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
เมื่ อ สหกรณจั ด ใหH ลู ก คH า แสดงตน ระบุ ตั ว ตน ตรวจสอบพิ สู จ นทราบตั ว ตน และประเมิ น ความเสี่ ย งของลู ก คH า แลH ว
ในขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจใหHพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
6.1 กรณีปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
ใหHปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ ไมFรับทำธุรกรรม หรือไมFรับเปPนสมาชิก และใหHพิจารณารายงานเปPนธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง.1-03) หากพบขHอเท็จเท็จจริงอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังตFอไปนี้
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6.1.1 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
เปPนบุคคลที่ถูกกำหนด
6.1.2 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ใชHชื่อปลอม ปกปvดชื่อจริง หรือใชHชื่อแฝง
6.1.3 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว แจHงขHอมูลเท็จ หรือแสดงหลักฐานเท็จ
6.1.4 สหกรณไดHรับขHอมูลการแสดงตนไมFครบถHวนตามตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคH า
สถาบันการเงินและผูHประกอบอาชีพตามมาตรา 16 หรือไดHรับขHอมูลการแสดงตนและการระบุตัวตนไมFครบถHวนเพียงพอที่จะสามารถนำไป
ตรวจสอบกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และไมFเพียงพอที่จะสามารถนำไปประเมินและบริหารความเสี่ยงของลูกคHาไดH
6.1.5 ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูง
มากจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายลHางสูง
6.2 กรณีอนุมัติการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
หากผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไมFอยูFในเกณฑที่ตHอง
ปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ ใหHสหกรณพิจารณาอนุมัติสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ รับทำธุรกรรม หรือรับเปPนสมาชิก โดย
เจHาหนHาที่ผูHที่ไดHรับมอบหมาย ยกเวHนในกรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว มีความเสี่ยงสูง ใหHผูHบริหารระดับสูงของสหกรณ หรือเจHาหนHาที่ผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหารระดับสูงเปPนผูHอนุมัติการสรHาง
ความสัมพันธทางธุรกิจ อนุมัติรับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFานั้น
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ขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก/รับทำธุรกรรมกับผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว

ตรวจสอบรายชื่อผูHสมัครสมาชิก/ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
กับรายชือ่ บุคคลที่ถูกกำหนด

กรณีไม$เปAน
บุคคลที่ถูกกำหนด

กรณีพบวFา
เปAนบุคคลที่ถูกกำหนด

ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม
และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตFอสำนักงาน ปปง.

กรณีผูสมัครเปAนสมาชิก ตHองจัดใหHแสดงตนทุกราย
โดยกรอกขHอมูลการแสดงตนในแบบฟอรมการรับสมัคร
สมาชิกใหHครบถHวนตามประกาศสำนักนายกฯ และตHอง
ตรวจสอบความถูกตHองของขHอมูล โดยตรวจสอบจาก
บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเทFานั้น พรHอมเก็บ
สำเนาเอกสารที่ใชHในการแสดงตน

กรณีผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว หากมีการทำ
ธุรกรรมที่มีมูลคFาตั้งแตF 100,000 บาท ขึ้นไป
ตHองจัดใหHแสดงตนกFอนการทำธุรกรรม โดยกรอกขHอมูล
การแสดงตนในแบบฟอรมใหHครบถHวนตามประกาศ
สำนักนายกฯ และตHองตรวจสอบความถูกตHองของ
ขHอมูล พรHอมเก็บเอกสารที่ใชHในการแสดงตน

ตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริง

ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม และรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.

กรณีที่ไม$สามารถตรวจสอบ
เพื่อทราบขHอเท็จจริงไดH

กรณีที่สามารถตรวจสอบ
เพื่อทราบขHอเท็จจริงไดH
ประเมินความเสี่ยงดHาน ML/FT

ความเสี่ยงต่ำ

ความเสี่ยงสูง

รับสมัครเปPนสมาชิก/รับทำธุรกรรม

ตHองตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริง
ในระดับเขมขนที่สดุ โดยขอขHอมูลหรือ
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ/
ขHอมูลแหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH/
ขHอมูลวัตถุประสงคในสรHางความสัมพันธ
หรือทำธุรกรรม

พิจารณาวFาการทำธุรกรรมไม$สอดคลองฯ และสหกรณอาจถูกใชH
เปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
และการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
ไมFรับเปPนสมาชิก/ไมFรับทำธุรกรรม
และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.

พิจารณาวFาการทำธุรกรรมสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการทำธุรกรรม/รายไดHของผูHสมัครเปPนสมาชิก/
ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
รับสมัครเปPนสมาชิก/รับทำธุรกรรม
โดยผูHบริหารระดับสูง หรือเจHาหนHาที่ผูHรับมอบอำนาจจากผูHบริหาร
ระดับสูง เทFานั้น
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แนวปฏิบัติในเรื่อง บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการรายและ
การแพร$ชยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงของสมาชิกสหกรณและผูที่ทำธุรกรรมเปAนครัง้ คราวอย$างต$อเนื่อง
1. การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินฯ
1.1 กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/สหกรณอื่น
สหกรณไดHจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิกไวH 3 ระดับ ดังนี้
1.1.1 สมาชิ ก ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง หมายถึ ง สมาชิ ก ที่ ถู ก จั ด ระดั บ ความเสี่ ย งเปP น ระดั บ 3 (High Risk) ไดH แ กF ส มาชิ ก
ที่มีลักษณะอยFางใดอยFางหนึ่ง ดังตFอไปนี้**
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีรายชื่อตรงกับขHอมูลที่สำนักงานแจHงวFาเปPนรายชื่อที่ตHองกำหนดใหHเปPน
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน ปปง.
ประกาศในเว็บไซตสำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30
2) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเปPนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกที่มีลักษณะโดยสFวนใหญF
ดังตFอไปนี้
1) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกำหนด
2) สมาชิกมีถิ่นที่อยูFชั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหลFงที่มาของรายไดH ทำธุรกรรมในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร
หรือประเทศซึ่งเลขาธิการกำหนดวFาเปPนพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการ
กFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
3) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงถูกพิจารณาโดยนัยอื่นวFามีความเสี่ยงสูงไมFวFาทางดHานการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง โดยปรากฏในสื่อสาธารณะวFา
เกี่ยวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน
4) สมาชิกหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFาง
ผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)
5) กรณีสมาชิกที่เปPนนิติบุคคลใหHพิจารณาโครงสรHางการถือหุHนวFามีความผิดปกติหรือมีความซับซHอนเกินกวFาการ
ดำเนินธุรกิจตามปกติหรือไมF โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจของสมาชิกกับโครงสรHางการถือหุHนวFามีความซับซHอนเกินกวFาลักษณะธุรกิจ
ปกติหรือไมF เชFน ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFมีโครงสรHางการถือหุHนที่ซับซHอน หรือประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
ทุนจดทะเบียนไมFสูง แตFการแสวงหาผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงที่เปPนบุคคลธรรมดานั้น ตHองดำเนินการกวFาจะถึงบุคคลธรรมดาที่เปPน
ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเกินกวFา 3 ชั้น ขึ้นไป
**ถHาสมาชิกหรือผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของสมาชิกเขHาลักษณะขHางตHนขHอใดขHอหนึ่ง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกที่
มีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับเขHมขHนที่สุด
1.1.2 สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 2 (Medium Risk) ไดHแกF
1) สมาชิกอยูFนอกเขตทHองที่การดำเนินงานของสหกรณ
2) สมาชิกชาวตFางประเทศที่ไมFมีสัญชาติและแหลFงรายไดHจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดHานการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง และไมFไดHประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ตามที่เลขาธิการกำหนด
1.1.3 สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ หมายถึง สมาชิกที่ถูกจัดระดับความเสี่ยงเปPนระดับ 1 (Low Risk) ไดHแกF
1) สมาชิกบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยที่ไมFไดHจัดอยูFในความเสี่ยงระดับ 2
และระดับ 3
2) สมาชิ กที่ มี ความเสี่ ยงในระดั บต่ ำตามประกาศสำนั กงานป] องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น เรื่ อง แนวทาง
การกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ
1.2 กรณีผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
พิจารณาขHอมูลผูHทำธุรกรรมและผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของผูHทำธุรกรรม ดังนี้
1.2.1 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงมีรายชื่อตรงกับขHอมูลที่สำนักงานแจHงวFาเปPนรายชื่อที่ตHองกำหนดใหH
เปPนสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรไดHรับการเฝ]าระวัง โดยตรวจสอบขHอมูลจากคำสั่งยึดหรืออายัดของสำนักงาน ปปง. ตามที่สำนักงาน
ปปง. ประกาศในเว็บไซตสำนักงาน ปปง. รายละเอียดปรากฏตาม http://www.amlo.go.th/index.php/th/2016-04-20-14-41-30
1.2.2 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงเปPนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
1.2.3 ผูHทำธุรกรรมหรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงที่มีถิ่นที่อยูFไมFวFาชั่วคราวหรือถาวรในประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตามที่เลขาธิการ ปปง. กำหนด
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ถHาผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว หรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเขHาลักษณะความเสี่ยง
ขHางตHนขHอใดขHอหนึ่ง ใหHถือวFาเปPนสมาชิกมีความเสี่ยงสูง และตHองดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับ
เขHมขHนที่สุดตFอไป
ขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก/ผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราวในระดับเขมขนที่สุด
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH เชFน หนังสือรับรองเงินเดือน 1. แหลFงที่มาของเงินหรือรายไดH เชFน หลักฐานงบการเงิน
หนังสือสัญญาวFาจHาง หลักฐานการเสียภาษี เปPนตHน
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
2. วัตถุประสงคในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
3. ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
4. ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขHอมูลที่สามารถ
4. ขH อ มู ล การอH า งถึ ง ความสั ม พั น ธทางธุ ร กิ จ กั บ สถาบั น พิสูจนไดHถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยูFจริงของนิติ
การเงินที่มีความนFาเชื่อถือดHานการป]องกันและปราบปราม บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
การฟอกเงิน ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร
5. ขH อ มู ล เกี่ ย วกั บ อำนาจในการควบคุ ม กำกั บ ดู แ ล และ
ผูกพั น นิติ บุค คลหรือบุ คคลที่ มีก ารตกลงกัน ทางกฎหมาย
รวมทั้งใหHระบุบุคคลที่เกี่ยวขHองซึ่งมีตำแหนFงบริหารระดับสูง
6. สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญF
7. ขH อ มู ล การอH า งถึ ง ความสั ม พั น ธทางธุ ร กิ จ กั บ สถาบั น
การเงินที่มีความนFาเชื่อถือดHานการป]องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ไดHแกF สำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ทั้งนี้ กรณีผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง หรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง ตHองใหH
ผูH บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของส ห กรณ ห รื อ เจH า ห นH าที่ ผูH รั บ ม อบ อำน าจจากผูH บ ริ ห ารเปP น ผูH อ นุ มั ติ ก ารสรH า งความ สั ม พั น ธ
ทางธุรกิจ หรืออนุมัติรับทำธุรกรรม หรืออนุมัติรับเปPนสมาชิกเทFานั้น สFวนกรณีที่ผูHขอสมัครเปPนสมาชิก/ลูกคHา ผูHที่ไดHรับผลประโยชนที่
แทHจริง มีความเสี่ยงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
สหกรณตHองไมFทำธุรกรรมกับสมาชิกหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวดังกลFาว และรายงานเปPนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน
ปปง. ตFอไป
2. การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินฯ
สหกรณตH อ งดำเนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งดH า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แกF ก ารกF อ การรH า ยและ
การแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงของสมาชิกตลอดระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิกรายนั้น ๆ โดยการ
ทบทวนขHอมูลสมาชิก ทบทวนการประเมินความเสี่ยง และการตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทำธุรกรรม ดังนี้
2.1 การทบทวนขHอมูลสมาชิก ใหHสหกรณตรวจทานและปรับปรุงขHอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน และการพิสูจนทราบตัวตน
เพื่อใหHเปPนปeจจุบันและดำเนินอยFางสม่ำเสมอจนกวFาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิก และทบทวนระดับความเสี่ยงของสมาชิกเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลง หรือสมาชิกมาสรHางความสัมพันธหรือทำธุรกรรมเพิ่มเติม หรือครบรอบระยะเวลา รวมถึงทบทวนและติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเงินและขHอมูลสมาชิกอยFางตFอเนื่อง (Monitoring) วFายังเปPนไปตามที่เคยแจHงไวHหรือเปPนไปตามพฤติกรรมปกติ
หรือไมF
2.2 รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุงขHอมูลและระดับความเสี่ยงของสมาชิก มีดังนี้
รอบระยะเวลาในการตรวจทานและปรับปรุง
ระดับความเสี่ยง
ขอมูลต$าง ๆ ของสมาชิก
ของสมาชิก
ความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง
ความเสี่ยงต่ำ

1 ปd
2 ปd
3 ปd

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวFาสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ำ มีสFวนรFวมในการกระทำหรือมีการทำธุรกรรมหรือมีการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวขHองกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย หรือการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง สหกรณ จะดำเนินการปรับปรุงความเสี่ยงของสมาชิกดังกลFาวใหHเปPนสมาชิก
ที่มีความเสี่ยงสูงและดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกในระดับที่เขHมขHนที่สุดทันที
2. ในกรณีที่สมาชิกมีความเสี่ยงสูงจนอาจเปPนเหตุใหHสหกรณ ถูกใชHเปPนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายหรือการแพรFขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทำลายลHางสูง สหกรณ จะปฏิเสธการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือไมFทำธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิกดังกลFาว และรายงานเปPน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตFอไป
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3. การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
สหกรณตHองดำเนิ นการตรวจสอบความเคลื่ อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรมและขHอมูลตFาง ๆ ที่ เกี่ ยวขHองกับการดำเนิ น
ความสัมพันธทางธุรกิจของสมาชิกแตFละรายตลอดชFวงเวลาที่ความสัมพันธทางธุรกิจยังดำเนินอยูFวFายังคงสอดคลHองกับวัตถุประสงคในการสรHาง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมที่สมาชิกแจHงไวH รวมถึงขHอมูลทางเศรษฐกิจของสมาชิก ระดับความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงของสมาชิกที่ไดHประเมินไวHและขHอมูลอื่น ๆ ของสมาชิกที่มีอยูF โดย
พิจารณาหลักเกณฑ ดังนี้
3.1 ตรวจทานขHอมูลการแสดงตนหรือขHอมูลการระบุตัวตน เพื่อใหHทราบวFาสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงขHอมูลที่สำคัญตFอการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิก เชFน ขHอมูลอาชีพ ขHอมูลแหลFงที่มาของรายไดH ขHอมูลรายไดH ขHอมูลสถานภาพทางการเมือง เปPนตHน
3.2 ตรวจทานขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในระยะเวลาสรHางความสัมพันธจนถึงในขณะที่ดำเนินการตรวจทาน โดยสรุปมูลคFาหรือสถิติการ
ทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยของสมาชิกในรอบระยะเวลาหนึ่ งของสมาชิกรายนั้น ๆ (เชFน รอบระยะเวลา 6 เดือน หรือรอบระยะเวลา 1 ปd เปPนตHน)
เพื่อที่จะใชHเปPนขHอมูลหลักในการพิจารณาความสอดคลHองในการทำธุรกรรม ดังนี้
3.2.1 พิจารณาความสอดคลHองกับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยพิจารณาขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกตามขHอ 3.2
วFาสอดคลHองกับอาชีพหรือรายไดHของสมาชิกตามขHอ 3.1 หรือไมF เชFน กรณีสมาชิกแจHงขHอมูลวFามีอาชีพรับจHางทั่วไป และมีรายไดHเดือนละ 10,000 บาท
แตFจากขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปd ที่ผFานมา มีคFาเฉลี่ยการฝากเงินและซื้อหุHนประมาณเดือนละ 10,000 – 15,000 บาท และมี
บางเดือนที่นำเงินมาฝากเปPนจำนวนมากประมาณ 200,000 บาท หรือกรณีสมาชิกมีการทำธุรกรรมโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาปeจจุบันที่ตรวจทาน
สูงกวFารอบระยะเวลาที่ผFานมา เชFน ในรอบระยะเวลา 1 ปd ที่ผFานมา สมาชิกรายหนึ่งมีมูลคFาการทำธุรกรรมโดยรวม 100,000 บาท แตFมีมูลคFา
การทำธุรกรรมในรอบปdปeจจุบันเพิ่มขึ้นเปPน 500,000 บาท โดยที่สมาชิกรายดังกลFาวไมFมีการแจHงเปลี่ยนแปลงขHอมูลอาชีพ รายไดH หรือ
แหลFงที่มาของรายไดHเปPนตHน ซึ่งหากพิจารณาตามตัวอยFางดังกลFาวขHางตHนแลHวจะพบวFาการทำธุรกรรมของสมาชิกรายดังกลFาว ไมFสอดคลHอง
กับฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก
3.2.2 พิจารณาความสอดคลHองกับวัตถุประสงค โดยพิจารณาขHอมู ลการทำธุรกรรมของสมาชิกตามขHอ 3.2 วFาสอดคลH องกั บ
วัตถุประสงคที่สมาชิกไดHแจHงไวHในขั้นตอนการสมัครสมาชิกหรือไมF ตัวอยFางเชFน กรณีสมาชิกไดHแจHงวัตถุประสงคในขั้นตอนการสมัครเปPนสมาชิก
สหกรณวFา เพื่อออมเงิน แตFจากขHอมูลการทำธุรกรรมของสมาชิกในรอบ 1 ปdที่ผFานมา พบวFา สมาชิกรายนี้ไดHมีการฝากเงินเขHาบัญชีสมาชิกที่
เปvดไวHกับสหกรณเปPนเงินจำนวนมากประมาณ 100,000 – 200,000 บาท ตFอครั้ง และภายในเดือนเดียวกันก็มีการถอนเงินออกจาก
บัญชีในจำนวนเงินเทFากับที่ไดHฝากเงินเขHาบัญชี และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงเล็กนHอย ซึ่งการทำธุรกรรมของสมาชิกรายนี้มีลักษณะเปPน
การฝากเงินเขHาและถอนเงินออกจากบัญชีอยFางรวดเร็ว ซึ่งหากพิจารณาตามตัวอยFางนี้แลHวจะพบวFาการทำธุรกรรมของสมาชิกรายดังกลFาว
ไมFสอดคลHองกับกับวัตถุประสงคที่สมาชิกไดHแจHงไวH
3.3 เมื่อเจHาหนHาที่สหกรณตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแตFละรายตามหลักเกณฑ ขHอ 3.1 และขHอ 3.2 แลHว จะตHอง
ดำเนินการปรับปรุงหรือทบทวนขHอมูลของสมาชิก เนื่องจากสมาชิกอาจมีขHอมูลที่เปลี่ยนแปลงไป และขHอมูลดังกลFาวอาจสFงผลกระทบตFอการปรับปรุง
ระดับความเสี่ยงของสมาชิกดHวย
3.4 กรณีที่เจHาหนHาที่สหกรณตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกแตFละรายตามหลักเกณฑ ขHอ 3.1 และขHอ 3.2 แลHว
พบวFา มีสมาชิกรายใดที่มีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติที่ไมFสามารถชี้แจงเหตุผลไดHและพิจารณาประกอบขHอมูลตFาง ๆ แลHวพบวFามีเหตุอันควร
สงสัย ใหHรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ไปยังสำนักงาน ปปง. และปรับปรุงระดับความเสี่ยงของ
สมาชิกรายดังกลFาวเปPนความเสี่ยงสูง
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ตัวอย$างแบบฟอรมการประเมินความเสี่ยงดาน AML-CFT ของสมาชิก-ผูที่ทำธุรกรรมเปAนครั้งคราว
สำหรับเจาหนาที่สหกรณเท$านั้น
ประเภทบริการ
 เงินฝาก

 สินเชื่อ

 หุHน

 รวบรวมผลผลิต

 แปรรูปผลผลิต

 ซื้อ/ขาย สินคHาหรือบริการ

 อื่น ๆ โปรดระบุ.................

 เจHาของบัญชีรFวม/ ผูHกูH

 ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว

สถานะของผูทำธุรกรรม
 เจHาของบัญชี/ ผูHกูH

 กรรมการผูมH ีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณแทนนิติบคุ คล  ผูHรับมอบอำนาจ (ถHามี)  ผูHค้ำประกัน

1. ประเภทสมาชิก
 สมาชิกใหมF  สมาชิกที่เคยแสดงตนแลHว ขHอมูลไมFเปลี่ยนแปลง
 สมาชิกทีเ่ คยแสดงตนแลHว ขHอมูลเปลี่ยนแปลง (ระบุขHอมูลทีเ่ ปลี่ยนแปลง)....................................

2. การตรวจสอบเอกสารการแสดงตนและการตรวจสอบที่อยู$ (ตรวจสอบชื่อ วันเดือนปdเกิดและสัญชาติ ทีอ่ ยูFของสมาชิกจากบัตรประชาชน)
 บัตรประชาชน เอกสารสำคัญทางราชการอื่นๆ(ระบุ)..................................และทะเบียนบHาน

3. ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง (กรณีนิติบุคคล)
 ไดHรับการยกเวHนไมFตHองหาผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง ระบุเหตุผล......................................................
 ระบุผHูไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง....................................... (ชื่อบุคคล โดยพิจารณาการระบุผไูH ดHรับผลประโยชนที่
แทHจริงตามลำดับขั้นตอน 1. ผูHถือหุHนมากกวFา 25% ...)
4. ผลการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
4.1 ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/ ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว/ ผูรH ับมอบอำนาจ (ถHามี)

 ไมFพบ  พบ

4.2 ตรวจสอบรายชื่อกรรมการผูHมีอำนาจลงนามผูกพันกับสหกรณแทนนิตบิ ุคคล/ ผูHรบั มอบอำนาจ (ถHามี)  ไมFพบ  พบ
4.3 ตรวจสอบรายชื่อผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง (กรณีนิติบุคคล) ไมFพบ  พบ
5. ลักษณะอาชีพ/ การประกอบธุรกิจ
 นักการเมือง

 คHาอัญมณี/ ทองคำ

 โอนเงินออกนอกประเทศ  ธุรกิจกาสิโน/ บFอนการพนัน

 คHาของเกFา

 รับแลกเปลี่ยนเงิน

 ธุรกิจสถานบริการ

 คHาอาวุธ

 ตัวแทนหรือนายหนHาจัดหางาน  ธุรกิจนำเที่ยว/ทัวร
 รับจHางทั่วไป  คHาขาย  เกษตรกร  ขHาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  อื่น ๆ โปรดระบุ............................
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6. การจัดระดับความเสี่ยงของสมาชิก
ที่

ระดับความเสี่ยง

คำถาม

1

สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง เปPนผูHมีสถานภาพทางการเมือง

2

สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง เปPนบุคคลที่มีรายชื่อตรงกับขHอมูล
ที่สำนักงาน ปปง. แจHงวFาเปPนรายชื่อที่ตHองกำหนดใหHเปPนสมาชิกที่มี
ความเสี่ยงสูง
สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง มีอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ระบุประเภทธุรกิจ(ถHามี).......................................................................
สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงชาวตFางประเทศ มีสัญชาติ หรือ
ถิ่นฐาน หรือแหลFงที่มาของรายไดH จากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ระบุประเทศ(ถHามี)...............................................................................
สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง เกี่ยวขHองกับการกระทำความผิด
มูลฐาน ระบุมูลฐาน(ถHามี)...................................................................
สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง มีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำ
ธุรกรรมของสมาชิกดำเนินไปอยFางผิดปกติ (สมาชิกเคยถูกสหกรณ รายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.)
สมาชิกที่เปPนนิติบุคคล มีโครงสรHางการถือหุHนที่มีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซHอนเกินกวFาการดำเนินธุรกิจตามปกติ
สมาชิก/ผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง เปPนชาวตFางประเทศที่ไมFมีสัญชาติ
และแหลFงรายไดHจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ระบุประเทศ(ถHามี)..............................................................................

3
4
5
6
7
8

1(ต่ำ)
ไมFเปPน
ไมFเปPน

3(สูง)
เปPน
เปPน

ไมFมี

มี

ไมFมี

มี

ไมFเกี่ยวขHอง

เกี่ยวขHอง

ไมFมี

มี

ไมFมี

มี

ไมFเปPน

เจาหนาที่ผูประเมิน
ระดับความเสี่ยงลูกคHา
 1 เสี่ยงต่ำ  2 เสี่ยงปานกลาง  3 เสี่ยงสูง

ชื่อ.............................................................................
ตำแหนFง.....................................................................
วันที่...........................................................................
อนุมัติโดยผูจัดการ(ผูบริหารสูงสุด)
กรณีสมาชิกทีม่ ีความเสี่ยง 3
 อนุมัติ
 ไมFอนุมัติ เนื่องจาก.......................................................................
.........................................................................................................

ชื่อ.............................................................................
ตำแหนFง.....................................................................
วันที่...........................................................................

2(ปานกลาง)

เปPน
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก$การก$อการราย
และการแพร$ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง สำหรับผลิตภัณฑ บริการ และช$องทางบริการ
1. ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ บริการ และช$องทางบริการ ของสหกรณ
1.1 ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมผลิตภัณฑ บริการ และชFองทางบริการ ที่สหกรณ ใหHบริการแกFลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้ง
คราว หรือในกรณีที่สหกรณมีการออกผลิตภัณฑ บริการ และชFองทางบริการใหมF ๆ หรือที่ใชHเทคโนโลยีใหมF
1.2 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง สำหรับผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ ตามขHอ 1.1
1.3 ขั้นตอนที่ 3 กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของ
สหกรณ
1.4 ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการ
แพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง และปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน และชFองทางบริการ
อยFางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อสหกรณ มีผลิตภัณฑใหมF หรือบริการทางการเงินใหมF หรือชFองทางบริการใหมF
2. กำหนดปPจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
สหกรณ ไดHนำปeจจัยที่ใชHในการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง มาใชHประเมินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ ตาม
ประกาศสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกำหนดปeจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคHาที่มีความเสี่ยงต่ำ
ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่กFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหนี้
(2) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น
(3) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมูลคFาในตFางประเทศ
(4) ผลิ ต ภั ณ ฑหรื อ บริ ก ารทางการเงิน ที่ ไ มF ส ามารถโอนมู ล คF า ใหH แ กF ผูH อื่ น ไดH หรื อ โอนไดH แ ตF มี ก ารกำหนดเงื่อ นไขและ
กระบวนการที่ซับซHอน
(5) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมูลคFาและจำนวนครั้งในการครอบครอง
3. การประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑ บริการ และช$องทางบริการของสหกรณ
สหกรณ จะดำเนินการประเมินความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลHางสูง สำหรับผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน และชFองทางบริการของสหกรณ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ บริการทางการเงิน
และชFองทางบริการของสหกรณ ที่ใชHอยูFในปeจจุบัน และพิจารณาประเมินความเสี่ยงจากปeจจัยความเสี่ยงตามขHอ 2.
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3.1 ผลิตภัณฑ/บริการ
ตัวอยFางเชFน
ปPจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
ผลิตภัณฑหรือ
บริการทาง
การเงิน
ที่กFอใหHเกิด
ภาระผูกพันใน
การชำระหนี้

ผลิตภัณฑหรือ
บริการทาง
การเงิน
ที่ไมFสามารถ
แลกเปลี่ยน
เปPนเงินสดหรือ
ถอนหรือคืน
เปPนเงินสดไดHใน
ระยะเวลาอันสั้น

ผลิตภัณฑหรือ
บริการทาง
การเงิน
ที่ไมFใชFบริการ
ขHามประเทศ
และไมFเกิด
มูลคFาใน
ตFางประเทศ

ผลิตภัณฑหรือ
บริการทาง
การเงิน
ที่ไมFสามารถ
โอนมูลคFาใหHแกF
ผูHอื่นไดH หรือ
โอนไดHแตFมีการ
กำหนดเงื่อนไข
และ
กระบวนการที่
ซับซHอน

1. เงินฝาก

5

5

1

5

5
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2. สินเชื่อ
2.1 กูHสามัญ
2.2 กูHฉุกเฉิน
2.3 จดจำนอง
2.4 อื่น ๆ
3. หุHน

1
1
1
1
…
5

1
1
1
1
…
5

1
1
1
1
…
1

1
1
1
1
…
1

1
1
1
1
…
5

5
5
5
5
…
17

ผลิตภัณฑและ
บริการ

ผลิตภัณฑหรือ
บริการทาง
การเงินที่ไดHรับ
การจำกัด
วงเงินไวHใน คะแนน
รวม
มูลคFาและ
จำนวนครั้ง
ในการ
ครอบครอง

ผลการ
ประเมิน/
ระดับ
ความเสี่ยง

สูง

มาตรการและวิธีการบรรเทา
ความเสี่ยง

- ตHองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกำหนดทุกครั้งกFอนที่จะรับทำ
ธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่ถูกกำหนด
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFาน
ชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา ไมFเกิน
……………… บาท ตFอครั้ง และไมFเกิน
……………… บาท ตFอเดือน เปPนตHน

ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
ต่ำ
…
ปานกลาง - ตHองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่

ถูกกำหนดทุกครั้งกFอนที่จะรับทำ
ธุรกรรมและปฏิเสธการทำธุรกรรมกับ
บุคคลที่ถูกกำหนด
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFาน
ชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา ไมFเกิน
……………… บาท ตFอครั้ง และไมFเกิน
……………… บาท ตFอเดือน เปPนตHน

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ผลิตภัณฑและบริการ ของสหกรณ ทำใหHทราบวFา สหกรณ มีผลิตภัณฑและบริการอะไรบHางที่มี
ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละผลิตภัณ ฑและ
บริการดังกลFาว
เกณฑคะแนนในการประเมินความเสี่ยงฯ
เกณฑการใหคะแนน
ปPจจัยที่ใชในการประเมินความเสี่ยงฯ
ใช$
ไม$ใช$
(1) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่กFอใหHเกิดภาระผูกพันในการชำระหนี้
1
5
(2) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFสามารถแลกเปลี่ยนเปPนเงินสดหรือถอนหรือคืนเปPนเงินสดไดHในระยะเวลาอันสั้น
1
5
(3) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFใชFบริการขHามประเทศและไมFเกิดมูลคFาในตFางประเทศ
1
5
(4) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไมFสามารถโอนมูลคFาใหHแกFผูHอื่นไดH หรือโอนไดHแตFมีการกำหนดเงื่อนไขและกระบวนการ
1
5
ที่ซับซHอน
(5) ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงินที่ไดHรับการจำกัดวงเงินไวHในมูลคFาและจำนวนครั้งในการครอบครอง
1
5
หมายเหตุ:
- ถHา “ใชF” ใหHคะแนนเทFากับ 1 คะแนน
- ถHา “ไมFใชF” ใหHคะแนนเทFากับ 5 คะแนน
 ผลิตภัณฑ/บริการ ความเสี่ยงสูง
 ผลิตภัณฑ/บริการ ความเสี่ยงปานกลาง
 ผลิตภัณฑ/บริการ ความเสี่ยงต่ำ

18 - 25 คะแนน
9 – 17 คะแนน
1 – 8 คะแนน
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3.2 ช$องทางบริการ
ชFองทางการใหHบริการ หมายถึง วิธีการหรือชFองทาง ที่สหกรณ จะนำผลิตภัณ ฑหรือบริการไปสูFสมาชิกของสหกรณ
(ลูกคHา) และผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) ซึ่งชFองทางบริการ
หลักเกณฑในการพิจารณาความเสี่ยงชFองทางการใหHบริการ
- ชFองทางการใหHบริการแบบพบหนา คือ ชFองทางการใหHบริการผFานพนักงานของสหกรณ ถือวFาเปPนชFองทางบริการที่มี
ความเสี่ยงต่ำ
- ชFองทางการใหHบริการแบบไม$พบหนา คือ ชFองทางการใหHบริการผFานสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือการสื่อสารดHวยวิธีอื่นที่ไมFใชF
การพบหนHา เชFน การติดตFอทำธุรกรรมผFานโทรศัพท หรือผFานแอพพลิเคชั่น LINE, Facebook เปPนตHน ถือวFาเปPนชFองทางบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง
ตัวอยFางเชFน
ช$องทางบริการ

ผลการประเมิน/
ระดับความเสี่ยง

1. แบบพบหนHา
(การสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือ
การทำธุรกรรมตHองติดตFอเจHาหนHาที่สหกรณ
ณ สถานประกอบการของสหกรณ)

ต่ำ

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

สูง

มาตรการและวิธีการบรรเทาความเสีย่ ง
- กำหนดใหHการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจและการทำธุรกรรมแบบพบหนHา
ในกรณีที่ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวใชHผลิตภัณฑหรือบริการที่มี
ความเสี่ยงสูง
- การสมัครขอเปPนสมาชิกของสหกรณจะตHองสมัครผFานเจHาหนHาทีข่ อง
สหกรณ ณ สถานประกอบการของสหกรณเทFานั้น
- ตHองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งกFอนที่จะรับทำ
ธุรกรรม
- กำหนดใหHการทำธุรกรรมแบบไมFพบหนHา ทำไดHเฉพาะผลิตภัณฑหรือ
บริการที่มีความเสี่ยงต่ำ
- การทำธุรกรรมแบบไมFพบหนHา สมาชิกตHองเคยแสดงตนกับเจHาหนHาทีข่ อง
สหกรณแบบพบหนHา ณ สถานประกอบการ
มากFอนแลHว
- จำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผFานชFองทางบริการแบบไมFพบหนHา
ไมFเกิน .................. บาท ตFอครั้ง และไมFเกิน ................ บาท ตFอเดือน เปPนตHน
- ตHองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดทุกครั้งกFอนที่จะรับทำ
ธุรกรรม

ผลการประเมินความเสี่ยงฯ ชFองทางบริการของสหกรณ ทำใหHทราบวFา สหกรณ มีชFองทางบริการใดบHางที่มีความเสี่ยงสูง
ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการและวิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ของแตFละชFองทางบริการดังกลFาว
4. กำหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี่ยงฯ สำหรับผลิตภัณฑ/บริการ
หลั ง จากที่ ส หกรณ ไดH ป ระเมิ น ความเสี่ ย งดH า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แกF ก ารกF อ การรH า ยและ
การแพรF ข ยายอาวุ ธ ที่ มี อ านุ ภ าพทำลายลH า งสู ง สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ก าร และชF อ งทางบริ ก ารของสหกรณ พบวF า สหกรณ
มีผลิตภัณฑ บริการ และชFองทางบริการใดบHาง ที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง และความเสี่ยงต่ำ เพื่อกำหนดมาตรการและ
วิธีการบรรเทาความเสี่ยงฯ ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของแตFละผลิตภัณฑ บริการ และชFองทางบริการดังกลFาว
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การรายงานการทำธุรกรรม
สหกรณ มีหนHาที่ตHองรายงานการทำธุรกรรมตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวFา
ดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
1. การรายงานการทำธุรกรรม
“ธุ รกรรมที่ ใชเงินสด” หมายความวF า ธุร กรรมที่ ส มาชิ ก ถื อ เงิน สดมาทำธุ รกรรม ดำเนิ น การตF อ สหกรณ หรือ ธุ ร กรรม
ที่ ลู ก คH า ไดH รั บ เงิ น สดจากสหกรณอั น เปP น ผลจากการดำเนิ น กิ จ กรรมที่ เกิ ด มู ล คF า ตF า ง ๆ อาทิ การนำเงิ น สดมาซื้ อ หุH น สหกรณ
การรับเงินสดอันเปPนเงินปeนผลจากการถือหุHน การรับเงินกูHยืมจากสหกรณ เปPนตHน
“ธุรกรรมที่เกี่ยวทรัพยสิน” หมายถึง ธุรกรรมที่ลูกคHาดำเนินการกับสหกรณ โดยมีการนำอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพย
ที่มีราคาประเมิน เปPนวัตถุสำคัญในการทำธุรกรรมนั้น ๆ ซึ่งหากปราศจากทรัพยสินดังกลFาว ธุรกรรมที่ลูกคHาประสงคจะดำเนินการกับ
สหกรณ ยFอมไมFอาจเกิดขึ้นไดH
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวFา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดHวFากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูFภายใตH
บังคับแหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 หรือเปPนธุรกรรมที่อาจเกี่ยวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย ทั้งนี้ไมFวFาจะเปPนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง และใหHหมายความ
รวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดHวย
“ความผิ ด มู ล ฐาน” หมายถึ ง ความผิ ด มู ล ฐานตามกฎหมายวF าดH วยการป] องกั นและปราบปรามการฟอกเงิ น กฎหมาย
วFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขHอง เชFน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ความผิดเกี่ยวกับการคHามนุษย ความผิดเกี่ยวกับการฉHอโกงประชาชน ความผิด
เกี่ยวกับตำแหนFงหนHาที่ราชการ เปPนตHน
2. หลักเกณฑในการรายงานการทำธุรกรรม (ประเภท แบบรายงาน และวิธีการส$งการรายงานการทำธุรกรรม) ดังนี้
ธุรกรรมที่ตองรายงาน

แบบรายงาน

1) ธุรกรรมที่ใชเงินสด
(ธุรกรรมที่ใชHเงินสด
ตั้งแตFสองลHานบาทขึ้นไป

แบบ ปปง. 1- 01

2) ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน แบบ ปปง. 1- 02
ทรัพยสินที่มีราคาประเมิน
ตั้งแตFหHาลHานบาทขึ้นไป
(ราคาประเมินทีส่ ูงที่สุดโดย
พิจารณาจากราคาประเมิน
ของสำนักงานที่ดินหรือ
ของสหกรณ หรือราคาซื้อ
ขาย อยFางใดอยFางหนึ่ง)
หมายเหตุ: เฉพาะอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพยที่ไมFไดHรับ
ยกเวHนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5

3) ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง. 1- 03
รายงานเมื่อพบเหตุอันควร
สงสัยตามคำนิยามของธุรกรรมที่
มีเหตุอันควรสงสัยไมFวFา
ทำธุรกรรมทีม่ ีมลู คFาเทFาไร
ก็ตาม ใหHพนักงานแจHงผูHบริหาร
ทราบทันที โดยใหHผูHบริหาร
พิจารณาอยFางถี่ถHวนกFอนสFง
รายงานธุรกรรมที่มเี หตุอันควร
สงสัยตFอสำนักงาน ปปง.

ระยะเวลาในส$งแบบรายงาน
การทำธุรกรรม
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวFางวันที่ 1-15
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันที่ 15 ของเดือนนั้น
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวFางวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันสิ้นเดือน
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวFางวันที่ 1-15
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันที่ 15 ของเดือนนั้น
- ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวFางวันที่ 16 - สิ้นเดือน
จัดสFงภายใน 7 วัน นับแตFวันถัดจาก
วันสิ้นเดือน

- รายงานภายใน 7 วันนับแตFวันที่พบเหตุ
อันควรสงสัย
- รายงานโดยไมFชักชHาสำหรับธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยทีต่ รวจพบ
ในภายหลัง
หมายเหตุ: “วันที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายถึง
วันที่สหกรณทราบถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ดังนั้น การเริ่มนับระยะเวลา 7 วัน ใหHเริ่มนับตั้งแตF
วันที่ผูHบริหารระดับสูงทราบถึงธุรกรรม ที่มีเหตุ
อันควรสงสัย ซึ่งก็คือวันที่ผูHบริหารระดับสูง
ไดHตรวจสอบ วินจิ ฉัยและอนุมัติการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง.

ผูกรอกแบบรายงาน/
ผูส$งรายงาน
สหกรณ สามารถสFงรายงาน
1) ผูกรอกแบบรายงาน
ธุรกรรมทุกประเภทไดH
เจHาหนHาที่ของสหกรณ
โดยใชHวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
เปPนผูHบันทึกขHอเท็จจริง
1) ยื่นรายงานธุรกรรมตFอ
ในแบบรายงาน โดยใหH
เจHาหนHาที่ ณ สำนักงาน ปปง.
ผูHบันทึกขHอเท็จจริง
โดยมีหลักฐานการสFงที่ชัดเจน
ลงลายมือชื่อ และ
2) สFงทางไปรษณียลงทะเบียน เขียนชื่อและนามสกุล
ตอบรับ โดยมีหลักฐานการสFง
ดHวยลายมือบรรจง
ที่ชัดเจน
กำกับไวH พรHอมกับ
3) สFงเปPนขHอมูลอิเล็กทรอนิกส ระบุวัน เดือน ปd
ตามกฎหมายวFาดHวยธุรกรรม
ที่บันทึกขHอเท็จจริง
ทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งมีลายมือชื่อ ไวHดHานบนขวาของชFอง
อิเล็กทรอนิกสกำกับ
แบบฟอรม
(ผFานระบบ AERS)
2) ผูส$งรายงาน
สหกรณที่รับทำ
ธุรกรรม
วิธีการส$งแบบรายงาน
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ขอควรระวังและขอหาม
1) เจาหนาที่ของสหกรณผูรับผิดชอบ ตองเปAนผูบันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมในแบบรายงานการทำธุรกรรมดวยตนเอง
หามใหHสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) เปPนผูHบันทึกขHอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ธุรกรรมในแบบรายงานการทำธุรกรรม
2) หามเจHาหนHาที่ของสหกรณเปvดเผยขHอเท็จจริงหรือกระทำการใด ๆ อันอาจมีผลทำใหHสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชนกรณี
สมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) ทราบวFา ตนเองถูกรายงานการทำธุรกรรมตFอสำนักงาน ปปง.
3. การบริหารความเสี่ยงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
3.1 กระบวนการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
สหกรณดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมดของสมาชิก (ลูกคHา) หรือผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ผูHที่ทำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราว) แตFละราย เพื่อพิจารณาวFา ในการทำธุรกรรมแตFละครั้ง หรือแตFละกลุFมธุรกรรมของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPน
ครั้งคราว มีความผิดปกติอันจะเขHาขFายเปPนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งตHองรายงานตFอสำนักงาน ปปง. หรือไมF โดยมีกระบวนการ
ในการตรวจสอบธุรกรรมจนถึงการสFงรายงานตFอสำนักงาน ปปง. ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เมื่อมีการตรวจพบพฤติกรรมการทำธุรกรรมที่ผิดปกติของสมาชิก (ลูกคHา) หรือ ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิก
ถึงแกFกรรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) รายหนึ่งรายใด
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการตรวจสอบขHอมูลเบื้องตHนที่เกี่ยวขHองกับทรัพยสินของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวตลอดจน
ฐานะทางเศรษฐกิจ (รายไดHและอาชีพ) หรือขHอมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมครั้งอื่น ๆ ของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ที่อาจ
เกี่ยวขHองกับธุรกรรมที่พบวFาผิดปกติ (ในกรณีที่ตรวจสอบไดH) เพื่อพิจารณาถึงความสอดคลHองในการทำธุรกรรมและวัตถุประสงคในการ
ทำธุรกรรมกับขHอมูลฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการตรวจสอบและผลการวิเคราะห จากขั้นตอนที่ 2 ใหHแกFผูHบริหารหรือคณะกรรมการบริหารที่
มีอำนาจในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกคHา
ขั้นตอนที่ 4 กรณีที่ผูHบริหารหรือคณะกรรมการบริหารพิจารณาและมีความเห็นวFาควรรายงานตFอสำนักงาน ปปง. ผูHบริหาร
หรือคณะกรรมการบริหารที่มีอำนาจดังกลFาว ลงนามอนุมัติเพื่อสFงรายงานธุรกรรมของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว เปPนธุรกรรมที่
มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง.
3.2 การพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในเบื้องตน
กรณีที่สหกรณพิจารณาอนุมัตสิ รHางความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิก (ลูกคHา) หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิก (ลูกคHา) หรือ
ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรรม (ผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว) หากสหกรณพบเหตุดังตFอไปนี้ สหกรณจำเปPนจะตHองดำเนินการ
ตรวจสอบหรือสืบสวนเบื้องตHน เมื่อลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครัง้ คราว แจHงความประสงคขอสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือขอทำ
ธุรกรรมหรือไดHทำธุรกรรมที่มีลักษณะดังตFอไปนี้
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดHวFากระทำขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหHตHองตกอยูFภายใตHบังคับแหFงกฎหมายวFาดHวยการป]องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน เชFน กรณีที่เจHาหนHาที่สหกรณใชHดุลยพินิจพิจารณาไดHวFา ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวเจตนาแจHง
ความประสงคขอทำธุรกรรมในวงเงินที่ใกลHเคียงกับวงเงินที่กฎหมายกำหนดใหHตHองรายงานการทำธุรกรรมตFอสำนักงาน ปปง. เพื่อ
หลีกเลี่ยงมิใหHสหกรณตHองรายงานธุรกรรมของตน หรือการแอบอHางเปPนผูHอื่นเพื่อมาทำธุรกรรมกับสหกรณ เปPนตHน
- ธุรกรรมที่เกี่ยวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน เชFน กรณีที่ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแจHงความประสงค
ขอทำธุรกรรมที่อาจเกี่ยวขHองกับบุคคลอื่นที่อยูFในรายชื่อผูHกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคHาเปPนบุคคลที่อยูF
ในฐานรายชื่อผูHที่กระทำความผิดหรือมีประวัติกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคHาที่มีคำสั่งยึดอายัดทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิดจากหนFวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนHาที่ในการดำเนินคดีที่เกี่ยวขHองกับความผิดมูลฐาน
- ธุรกรรมที่อาจเกี่ยวขHองกับการกระทำความผิดมูลฐาน เชFน ธุรกรรมที่สหกรณใชHดุลยพินิจแลHวเห็นวFาเปPนธุรกรรมที่อาจ
เกี่ยวขHองกับความผิดมูลฐาน
- ตรวจสอบพบวFาลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวที่มาขอสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือขอทำธุรกรรมกับสหกรณ
มีรายชื่อตรงกับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHาย
และการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
- จำนวนเงิน ที่ ลู กคH าหรือผูH ที่ ทำธุ รกรรมเปP นครั้งคราว มาทำธุรกรรมกั บ สหกรณ ไมF ส อดคลH อ งหรือ ไมF เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคในการทำธุรกรรม ขHอมูลการแสดงตน และขHอมูลการระบุตัวตน ตามที่ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวไดHแจHงขHอมูลตFอ
สหกรณ
หมายเหตุ : ธุรกรรมที่ไดHรับยกเวHน ไมFตHองรายงาน หมายถึง ธุรกรรมที่ ไดHรับ ยกเวHนไมFตHองรายงานในประเภท ธุรกรรมที่ใชHเงินสด
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ประเภทอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยที่ประเมินราคาไดH ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินประเภทการโอน
เงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กสและการชำระเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส ธุ รกรรมที่ ใชH เงิ นสดที่ มี วั ตถุ ประสงคเพื่ อการโอนเงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส
และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เทFานั้น แตFไมFรวมถึง ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ดังนั้น สหกรณยังคงมีหนHาที่รายงาน “ธุรกรรม
ที่ไดHรับยกเวHนไมFตHองรายงาน” หากพบวFา ธุรกรรมดังกลFาวเปPน “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย”
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การเก็บรักษาเอกสาร
1. ประเภทของขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน และระยะเวลาที่ตองเก็บรักษา
สหกรณตHองดำเนินการจัดเก็บเอกสารขHอมูลและเอกสารของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว เกี่ยวกับการแสดงตน
การทำธุรกรรม และการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHา รวมถึงรายงานการทำธุรกรรม เพื่อใหHเปPนไปตามมาตรา 22 และ
มาตรา 22/1 แหFงพระราชบัญญัติป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตนตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 5 ปd นับแตFวันที่มีการปvดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคHา (สมาชิก
ของสหกรณ ) หรื อ นั บ แตF วั น ที่ ไดH มี ก ารทำธุ รกรรมสำหรั บ กรณี ผูH ที่ ท ำธุ รกรรมเปP น ครั้ งคราว (ผูH รั บ ผลประโยชนกรณี สมาชิ ก
ถึงแกFกรรรม)
(2) เอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกรรมและบันทึกขHอเท็จจริงตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 5 ปd นับแตFไดHมีการทำธุรกรรมหรือ
บันทึกขHอเท็จจริงนั้น
(3) เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHา ตHองเก็บรักษาเอกสารเปPนเวลา 10 ปd นับแตFวันที่มีการปvด
บัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคHา หรือนับแตFวันที่ไดHมีการทำธุรกรรมสำหรับกรณีผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว (ผูHรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกF
กรรรม) อยFางนHอยดังตFอไปนี้
(3.1) นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
(3.2) ผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรF
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
(3.3) หลักเกณฑภายในองคกรและมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอ
การรHายและการแพรFขยายอาวุธที่ มีอานุภ าพทำลายลHางสูงที่ อาจเกิดขึ้น กFอนการนำเสนอผลิตภั ณ ฑใหมF บริการใหมF หรือการใชH
เทคโนโลยีใหมF
(3.4) การทำธุรกรรมของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว รวมถึงการตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรม
เปPนครั้งคราว ไดHทำขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมที่สงสัยวFาอาจเกี่ยวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกF
การกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง
(3.5) การปรับปรุงขHอมูลตFาง ๆ ของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ที่ใชHในการแสดงตน การระบุตัวตนและขHอมูล
ที่นำมาพิจารณา ในการบริหารความเสี่ยงดHานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายใหHเปPนปeจจุบัน
(3.6) การบริหารความเสี่ยงและการจัดระดับความเสี่ยงลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
(3.7) การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไดHแกF
(ก) การระบุตัวตนและการพิสูจนทราบตัวตนของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว บุ คคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย และผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
(ข) การตรวจสอบขHอมูลของลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายและผูHไดHรับ
ผลประโยชนที่แทHจริงของลูกคHากับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกFการกFอการรHาย
(ค) วัตถุประสงคตามเจตจำนงในการสรHางความสัมพันธทางธุรกิจ
(ง) ผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว ในการทำธุรกรรมตลอด
ระยะเวลาการสรHางความสัมพันธของลูกคHา และผลการตรวจสอบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลHองกับ
วัตถุประสงคในการทำธุรกรรมของผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
(3.8) การตรวจสอบการมอบอำนาจสรHางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมในนามของลูกคHา
(3.9) ผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHาของลูกคHาปeจจุบัน
(3.10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(3.11) การดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
(3.12) รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHาอื่นตามที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด
เวนแต$ จะไดHรับแจHงเปPนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ใหHปฏิบัติเปPนอยFางอื่น
2. วิธีการเก็บรักษาขอมูล เอกสาร หรือหลักฐาน
วิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึกขHอเท็จจริง และการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคH า สหกรณจัดเก็ บไวHเปP นเอกสารหรือขHอมู ลอิเล็กทรอนิ กส โดยเก็บรักษาไวHอยFางถูกตHองครบถHวน ตามวิธีการที่ ปลอดภั ย
นFาเชื่อถือ รักษาใหHอยูFในสภาพที่พรHอมใชHในการตรวจสอบและเพื่อเปPนหลักฐานอHางอิงตามกฎหมาย รวมทั้งสามารถเรียกดูหรือสFงมอบ
รายละเอียดดังกลFาวไดHตามที่สำนักงาน ปปง. กําหนด
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แนวปฏิบัติในเรื่อง การตรวจสอบภายใน
สหกรณมีหนHาที่ตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลHางสูง โดยกำหนดใหHมีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปPนอิสระเพื่อตรวจสอบภายในดังกลFาว และกำหนดผูHที่ทำหนHาที่ตรวจสอบภายใน
ที่เปPนอิสระขึ้นตรงตFอผูHบริหารสูงสุดของสหกรณ โดยกำหนดใหHคณะทำงานควบคุมภายใน ทำหนHาที่ในการตรวจสอบภายในดังกลFาว
การตรวจสอบภายในระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวF าดH วยการป] อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แกF ก ารกF อ การรH ายและการแพรF ข ยายอาวุ ธที่ มี อ านุ ภ าพ
ทำลายลHางสูงนั้น กำหนดใหHดำเนินการตรวจสอบอยFางนHอยปdละ 1 ครั้ง โดยมีหัวขHอในการตรวจสอบภายใน ดังนี้
1) การกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีการ คูFมือ แนวปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติตFาง ๆ สอดคลHองกับกฎหมายหรือกฎเกณฑของ
ทางการที่มีผลบังคับใชHในปeจจุบัน
2) การจัดใหHลูกคHาและผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวแสดงตน โดยแสดงขHอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนครบถHวน
ตามที่กำหนดในนโยบายหรือแนวปฏิบัติของสหกรณ โดยดำเนินการสุFมตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอยFางนHอย รHอยละ 10 ของ
ลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ที่ตHองจัดใหHแสดงตนในตลอดทั้งปdนั้น (เชFน สหกรณ มีลูกคHาทั้งปd 100 ราย ใหHสุFมตรวจอยFางนHอย
10 ราย ทั้งนี้ สหกรณ จะกระจายการสุFมตรวจใหHครอบคลุมทุกเดือนใหHไดHมากที่สุด)
3) การตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคHา และการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงสำหรับผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้ง
คราวใหHสอดคลHองกับที่กำหนดในนโยบาย หรือแนวปฏิบัติของสหกรณ โดยดำเนินการสุFมตรวจการปฏิบัติงานของบุคลากรอยFางนHอย รHอยละ
10 ของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวที่ตHองดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขHอเท็จจริงในตลอดทั้งปdนั้น (เชFน มีลูกคHาทั้งปd 100 ราย
ใหHสุFมตรวจอยFางนHอย 10 ราย ทั้งนี้ จะกระจายการสุFมตรวจใหHครอบคลุมทุกเดือนใหHไดHมากที่สุด)
4) การรายงานการทำธุรกรรมทุกประเภทที่สหกรณ สFงไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบการรายงานวFา สหกรณ รายงานการทำ
ธุรกรรมถูกตHองตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนดหรือไมF และกรอกขHอมูลในการแบบรายงานการทำธุรกรรมครบถHวนหรือไมF โดยสุFม
ตรวจอยFางนHอยรHอยละ 10 ของรายงานการทำธุรกรรมแตFละประเภท (รายงานการทำธุรกรรมที่ใชHเงินสด รายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน และรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย) ที่เกิดขึ้นในปdนั้น

แนวปฏิบัติในเรื่อง การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
สหกรณ กำหนดใหHพนักงานในระดับบริหารทำหนHาที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสหกรณและเจHาหนHาที่ของสหกรณ
ใหHสอดคลHองและเปPนไปตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปราม
การสนั บสนุ นทางการเงิน แกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่ มีอานุภ าพทำลายลHางสู ง โดยกำหนดใหH ผูH จัดการสหกรณ
ทำหนHาที่ ดังกลFาว รวมถึงเปP นตั วแทนของสหกรณในการติด ตFอ ประสานงานกับ สำนั กงาน ปปง. กรณี ที่ มีค วามจำเปPน ตHอ งติ ดตF อ
กับสำนักงานป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อสอบถาม ขอคำแนะนำ ชี้แจง หรือประสานงานในเรื่องอื่น ๆ

แนวปฏิบัติในเรื่อง การจัดจางและการฝJกอบรม
1. การจัดจางบุคลากร
สหกรณกำหนดกระบวนการในการจัดจHางบุคลากรที่มีความรูHเกี่ยวกับการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง และตHองไมFเปPน
บุคคลที่เกี่ยวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง โดย
ตHองตรวจสอบรายชื่อผูHที่สมัครเปPนเจHาหนHาที่สหกรณกับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายวFาดHวยการป]องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงกFอนรับเขHาทำงาน เพื่อใหHมั่นใจวFาเจHาหนHาที่
ของสหกรณทุกคนไมFมี ความเกี่ยวขHองกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน แกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลHางสูง
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2. การฝJกอบรมบุคลากร
2.1 สหกรณจั ดใหH เจH าหนH าที่ ของสหกรณที่ ปฏิ บั ติ งานดH านการป] องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และการป] องกั นและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงเขHารับการฝ‚กอบรมเกี่ยวกับ
การป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงอยFางอยFางตFอเนื่องตามที่กฎหมายกำหนด
2.2 สหกรณตHองจัดใหHเจHาหนHาที่ของสหกรณที่ปฏิบัติงานดHานการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป]องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงเขHารับการฝ‚กอบรมเพื่อทบทวน
ความรูHทุก ๆ 2 ปd
2.3 สหกรณ จัดใหHมีการจัดเก็บหลักฐานการฝ‚กอบรม ไดHแกF ทะเบียนรายชื่อพนักงานผูHไดHรับการฝ‚กอบรม วัน เวลา และ
สถานที่อบรม พรHอมลายมือชื่อรับรองของวิทยากรหรือเจHาของหลักสูตรฝ‚กอบรม รวมทั้งหลักฐานที่แสดงวFาเจHาหนHาที่ดังกลFาวไดHเขHารับ
การฝ‚กอบรมทบทวนความรูH ทั้งนี้หลักฐานดังกลFาวจะตHองเก็บไวHในสถานที่ประกอบการเพื่อสามารถตรวจสอบไดH
2.4 สหกรณ จัด ใหHพ นัก งานที่ ไดHรับการฝ‚กอบรมเกี่ยวกับ การป] องกั นและปราบปรามการฟอกเงินและการป] องกั นและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการรHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูงจากสำนักงาน ปปง. หรือกรม
สFงเสริมสหกรณ หรือหนFวยงานอื่นที่เกี่ยวขHอง ดำเนินการถFายทอดหรือเผยแพรFใหHความรูHที่ไดHรับจากการฝ‚กอบรมใหHแกFเจHาหนHาที่
สหกรณที่ปฏิบัติงานเกี่ยวขHองเพื่อเสริมสรHางความรูH ความเขHาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน
ในสFวนที่เกี่ยวขHองกับการป]องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป]องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกFการกFอการ
รHายและการแพรFขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลHางสูง

การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
1. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
เจHาหนHาที่สหกรณที่มีหนHาที่รับผิดชอบในการรับลูกคHาและรับทำธุรกรรมกับผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว
 กรณีรับลูกคHา ไดHแกF การรับสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิก
 กรณีรับทำธุรกรรมกับผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราว ไดHแกF ผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม
ตHองดำเนินการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยตรวจสอบ
1. ตรวจสอบขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับผูHที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกสหกรณกFอนรับเปPนสมาชิกของสหกรณ
2. ตรวจสอบขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับรายชื่อสมาชิกของสหกรณและผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของสมาชิกสหกรณ
ทุกครั้งที่สำนักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหมF (ทุกครั้งที่รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมีการเปลี่ยนแปลง)
3. ตรวจสอบขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับรายชื่อผูHที่เคยเปPนสมาชิกของสหกรณยHอนหลัง 2 ปd นับจากวันที่ลาออก
จากการเปPนสมาชิก
4. ตรวจสอบขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับรายชื่อผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรมกFอนจFายเงินซึ่งสหกรณ
สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดไดHที่เว็บไซตของสำนักงาน ปปง.
2. ขอมูลรายชื่อบุคคลทีถ่ ูกกำหนด
2.1 ดาวนโหลดขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จากเว็บไซตสำนักงาน ปปง.  http://www.amlo.go.th/ แลHวคลิกที่เมนูดHานซHาย
“บุคคลที่ถูกกำหนด >” แลHวเลือกหัวขHอ “รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด” ตามภาพดHานลFาง
*** ซึ่งเจHาหนHาที่ผูHรับผิดชอบในการดาวนโหลดขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด จะตองเขาไปตรวจสอบในเว็บไซตสำนักงาน ปปง. ทุกเชา
ก$อนเริ่มเปmดใหบริการ เพื่อตรวจสอบวFาสำนักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดครั้งใหมFหรือมีการเปลี่ยนขHอมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกำหนดหรือไมF เพื่อใหHมีขHอมูลบุคคลที่ถูกกำหนดที่เปPนปeจจุบันไวHสำหรับตรวจสอบกับผูHที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ
และผูHไดHรับผลประโยชที่แทHจริงของสมาชิกสหกรณ และผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรมที่มาขอเปPนสมาชิกของสหกรณ ***

28

2

1

2.2 ดาวนโหลดขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)
2.2.1 คลิกที่เมนู “รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List)” ตามภาพดHานลFาง

3

2.2.2 คลิกดาวนโหลดขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) โดยคลิ๊กที่เมนู “รวมรายชื่อบุคคลที่ถูก
กำหนด” ตามภาพดHานลFาง

4
2.2.3 คลิกที่คำวFา “รายชื่อรวมบุคคลที่ถูกกำหนด (ประกาศล$าสุด)” ตามภาพดHานลFาง

29

5
2.2.4 คลิกที่คำวFา “ดาวโหลดไฟลแนบ” ตามภาพดHานลFาง

6

30
2.2.5 คลิกเลือกบันทึกไฟลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด โดยบันทึกไฟลดังกลFาวไวHในเครื่องคอมพิวเตอร ตามภาพดHานลFาง

7

ซึ่ งเจาหนาที่ ผู รั บ ผิ ดชอบในการดาวนโหลดขอมู ลรายชื่ อ บุ คคลที่ ถู กกำหนด จะตองดำเนิ นการดาวนโหลดรายชื่ อ บุ คคลที่
ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) ที่เปAนไฟลรายชื่อรวมบุคคลที่ถูกกำหนด (ประกาศล$าสุด) และบันทึกไฟลขอมูลรายชื่อ
ดังกล$าวไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชHสำหรับตรวจสอบรายชื่อผูHที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ (ทุกครั้งกFอนรับเปPนสมาชิกของ
สหกรณ ) สมาชิ ก ของสหกรณ และผูH ไดH รั บ ผลประโยชที่ แ ทH จริ งของสมาชิ ก สหกรณ (ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงรายชื่ อบุ คคล
ที่ถูกกำหนด) และผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม (ทุกครั้งกFอนจFายเงิน) กับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
3. ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผูที่มาทำธุรกรรมกับขอมูลรายชือ่ บุคคลที่ถูกกำหนด
3.1 เปvดไฟล PDF ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 (Thailand List) ทุกไฟลที่ไดดำเนินการดาวนโหลดไฟล
ล$าสุดและบันทึกไวในคอมพิวเตอร โดยใชHโปรแกรมเปvดไฟล PDF เชFน โปรแกรม Adobe Reader เปvดไฟลไวHบนหนHาจอคอมพิวเตอร
เพื่อใชสำหรับตรวจสอบรายชื่อผูที่มาขอสมัครเปAนสมาชิกของสหกรณ (ทุกครั้งกFอนรับเปPนสมาชิกของสหกรณ) สมาชิกของสหกรณ
และผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของสมาชิกสหกรณ (ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด) และผูรับประโยชน
กรณีสมาชิกถึงแก$กรรม (ทุกครั้งกFอนจFายเงิน) กับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
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3.2 คลิกที่เมนู Edit แลHวคลิกเลือกที่ Find (รูปแวFนขยาย) หรือ กดปุ„มที่คียบอรด Ctrl และปุ„ม

F

พรHอมกัน

3.3 จะปรากฎชFองใหHพิมพคHนหา เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขหนังสือเดินทาง หรือ ชื่อและนามสกุล จากนัน้ กดปุ„ม Enter ที่คียบอรด
เพื่อคHนหาวFารายชื่อผูHที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริงของสมาชิก หรือผูHรับ
ประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม ตรงกับ รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ในแตFละไฟลขHอมูลรายชื่อหรือไมF ตามตัวอยFางภาพดHานลFาง
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ตัวอย$าง
พิมพเลขประจำตัวประชาชน และชื่อและนามสกุล ตามรูปแบบในไฟล FDF เพื่อตรวจสอบ (พิมพคHนหา 2 ครั้ง ไดHแกF ครั้งที่ 1 พิมพเลขประจำตัว
ประชาชน และครั้งที่ 2 พิมพชื่อและนามสกุล)
4. กระบวนการภายหลังตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด
4.1 กรณีที่ 1 หากตรวจแลHวไม$พบวFา ผูHที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูHไดHรับผลประโยชนที่แทHจริง
ของสมาชิก หรือผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม มีรายชื่อตรงกับขHอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด เจHาหนHาที่ผูHรับผิดชอบสามารถ
รับเปPนสมาชิกสหกรณ หรือรับทำธุรกรรมกับสมาชิกสหกรณ หรือจFายเงินใหHผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรมไดH
4.2 กรณีที่ 2 หากมีรายชื่อตรงกัน จะปรากฏดังภาพตามขHอ 3.3 ซึ่งเจHาหนHาที่ผูHรับผิดชอบจะตHองตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล เลขประจำตัว
ประชาชน รวมทั้ง วัน เดือน ปd เกิด วFาตรงกับขHอมูลของที่มาขอสมัครเปPนสมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูHไดHรับผลประโยชน
ที่แทHจริงของสมาชิก หรือผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรมหรือไมF หากขHอมูล เลขประจำตัวประชาชน ชื่อและนามสกุล และวัน เดือน ปd เกิด
ตรงกันทุกขHอมูล แสดงวFา เปPนบุคคลที่ถูกกำหนดตามประกาศดังกลFาว เจHาหนHาที่ผูHรับผิดชอบจะตHองดำเนินการ ดังนี้
4.2.1 กรณีผูที่มาขอสมัครเปAนสมาชิกของสหกรณ ตHองดำเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไมFรับเปPนสมาชิกของสหกรณ
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแตFวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.2.2 กรณีสมาชิกของสหกรณ หรือผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของสมาชิก ตHองดำเนินการ ดังนี้
(1) ระงับการดำเนินการกับทรัพยสินของสมาชิกสหกรณ และยุติความสัมพันธกับสมาชิกสหกรณ (ยกเลิกการเปPนสมาชิกสหกรณ)
(2) แจHงขHอมูลใหHสำนักงาน ปปง. ทราบ ดังนี้
(2.1) แจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับ เมื่อสหกรณไดHระงับการดำเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกำหนด
สหกรณจะตHองดำเนินการแจHงขHอมูลเงินหรือทรัพยสินที่ไดHระงับไวH ตFอสำนักงาน ปปง. ดHวยแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทำการนับแตF
วันที่ไดHระงับการดำเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกำหนด
(2.2) แจงขอมู ล สมาชิ ก หรือ ผู ที่ เคยเปA น สมาชิ ก ของสหกรณ สหกรณจะดำเนิ น การแจH งขHอ มู ล สมาชิก หรื อ
ผูHที่เคยเปPนสมาชิกของสหกรณที่เปPนบุคคลที่ถูกกำหนด หรือผูHที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด ตFอสำนักงาน ปปง.
ภายใน 10 วันทำการนับแตFวันที่ทราบถึงการเปPนบุคคลที่ถูกกำหนดของสมาชิกหรือผูที่เคยเปAนสมาชิกของสหกรณหรือผูHที่ท ำ
ธุรกรรมเปPนครั้งคราวรายนั้น ดHวยแบบ ปกร 04
4.2.3 กรณีผูรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก$กรรม ตHองดำเนินการ ดังนี้
(1) ปฏิเสธไมFทำธุรกรรมจFายเงินใหHแกFผูHรับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกFกรรม
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง.1-03 ภายใน 7 วันนับแตFวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
4.2.4 กรณีที่ผูที่เคยเปAนสมาชิก ตHองดำเนินการ ดังนี้
(1) แจHงขHอมูลใหHสำนักงาน ปปง. ทราบ โดยแจงขอมูลผูที่เคยเปAนสมาชิกของสหกรณ สหกรณจะดำเนินการแจHงขHอมูล
ผูHที่เคยเปPนสมาชิกของสหกรณที่เปPนบุคคลที่ถูกกำหนด ตFอสำนักงาน ปปง. ภายใน 10 วันทำการนับแตFวันที่ทราบถึงการเปPนบุคคล
ที่ถูกกำหนดของลูกคHาหรือผูHที่ทำธุรกรรมเปPนครั้งคราวรายนั้น ดHวยแบบ ปกร.04
(2) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตFอสำนักงาน ปปง. ตามแบบ ปปง. 1 – 03 ภายใน 7 วันนับแตFวันที่มีเหตุ
อันควรสงสัย
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แนวทางปฏิบัติขHางตHนใหHมีผลบังคับใชHนับแตFวันที่ลงนามประกาศใชHเปPนตHนไป
ประกาศ ณ วันที่
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