ตัวอยาง กระดาษทําการตรวจสอบภายใน
เรื่อง การตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาด"วยการป#องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายวาด"วยการป#องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
ของ สหกรณ, …………………………………….
ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

1.
1.

การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคูมือปฏิบัติ
การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ
หรือคูมือปฏิบัติสอดคล"องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ,
ของทางการที่มีผลบังคับใช"ในป8จจุบัน

2.
2.1

การแสดงตน
การจัดให"ลูกค"าแสดงตน
สหกรณ มีการจัดใหผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิก
สหกรณ หรือสมาชิกของสหกรณ หรือผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว แสดงตน
โดยดําเนินการ ดังนี้
(ลูกคา หมายถึง ผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ
หรือสมาชิกของสหกรณ)

ครบ
ไมครบ

หัวข"อที่ตรวจสอบ
สหกรณมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคูมือปฏิบัติ
ใหมีความสอดคลองกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช
ในป,จจุบัน อยางนอยป.ละ 1 ครั้ง

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

สหกรณตองดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ
หรือคูมือปฏิบัติสอดคลองกับกฎหมาย
ที่มีผลบังคับใชในป,จจุบัน อยางนอยป.ละ 1 ครั้ง

สหกรณ ไดจัดใหผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ
สหกรณ ตองจัดใหผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิก
ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง กอนอนุมัติรับเป2นสมาชิก ของสหกรณทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง กอนอนุมัติรับ
ของสหกรณ (ลูกคา) โดยมีการเก็บขอมูลและ
เป2นสมาชิกของสหกรณ (ลูกคา) โดยมีการเก็บขอมูล
หลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้
และหลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
กรณีบุคคลธรรมดา
1) ข"อมูลการแสดงตน
1) ข"อมูลการแสดงตน
ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล)
ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล)
วัน เดือน ป<เกิด
วัน เดือน ป<เกิด
เลขประจําตัวประชาชน หรือ
เลขประจําตัวประชาชน หรือ
เลขหนังสือเดินทาง
เลขหนังสือเดินทาง
ที่อยูตามทะเบียนบ"าน
ที่อยูตามทะเบียนบ"าน
ที่อยูป,จจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย
ที่อยูป,จจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย
ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน
ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและ
ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและ
ที่อยูป,จจุบันในประเทศไทย
ที่อยูป,จจุบันในประเทศไทย
(ในกรณีที่มีสมาชิกเป2นชาวตางชาติ)
(ในกรณีที่มีสมาชิกเป2นชาวตางชาติ)
อาชีพ
อาชีพ

สหกรณมีการดําเนินการ
ในเรื่องนี้แลว แตดําเนินการ
ยังไมครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนด

1

ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

สถานที่ทํางาน
ข"อมูลการติดตอ เชน หมายเลข
โทรศัพท, ที่อยูอิเล็กทรอนิกส, (E-mail)
ลายมือชื่อผู"ขอสมัครเปEนสมาชิก
2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจริงหรือสําเนา)
บัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง
ทะเบียนบาน
อื่น ๆ ..........................................

สถานที่ทํางาน
ข"อมูลการติดตอ เชน หมายเลข
โทรศัพท, ที่อยูอิเล็กทรอนิกส, (E-mail)
ลายมือชื่อผู"ขอสมัครเปEนสมาชิก
2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจริงหรือสําเนา)
บัตรประจําตัวประชาชน
หนังสือเดินทาง
ทะเบียนบาน
อื่น ๆ ..........................................

กรณีนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
(ในกรณีที่มี)
หลักฐานสําคัญแสดงตน
- หนังสือรับรอง (กรณีนติ ิบุคคลทั่วไป)
- หนังสือแสดงความจํานงในการทํา
ธุรกรรม หรือหนังสือแตงตั้งหรือ
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีสวนราชการ

กรณีนิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร
(ในกรณีที่มี)
หลักฐานสําคัญแสดงตน
- หนังสือรับรอง (กรณีนติ ิบุคคลทั่วไป)
- หนังสือแสดงความจํานงในการทํา
ธุรกรรม หรือหนังสือแตงตั้งหรือ
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีสวนราชการ

องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐที่เป2นนิติบุคคล)

องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐที่เป2นนิติบุคคล)

- หนังสือแสดงความประสงคในการทํา
ธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนังสือ
แตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการ
ทําธุรกรรม (กรณีสหกรณ มูลนิธิ สมาคม

- หนังสือแสดงความประสงคในการทํา
ธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนังสือ
แตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการ
ทําธุรกรรม (กรณีสหกรณ มูลนิธิ สมาคม

สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคลอืน่
ในลักษณะเดียวกันนี้)

สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคลอืน่
ในลักษณะเดียวกันนี้)

หมายเหตุ

2

ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ
- หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงวา
ไดมีการกอตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

- หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงวา
ไดมีการกอตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย)

ทางกฎหมาย)

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลทุกราย
ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
และบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอด
สุดทายใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้
- ชื่อเต็ม
- วันเดือนป.เกิด
- เลขประจําตัวประชาชน หรือ
เลขหนังสือเดินทาง
- ที่อยูป,จจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย
ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือ
ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและ
ที่อยูป,จจุบันในประเทศไทย
(ในกรณีที่ลูกคาเป2นชาวตางชาติ)
ประเภทกิจการและวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการ
ตราประทับ (ในกรณีที่มี)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจในการสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม

สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท
ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลทุกราย
ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
และบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอด
สุดทายใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้
- ชื่อเต็ม
- วันเดือนป.เกิด
- เลขประจําตัวประชาชน หรือ
เลขหนังสือเดินทาง
- ที่อยูป,จจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย
ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน หรือ
ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและ
ที่อยูป,จจุบันในประเทศไทย
(ในกรณีที่ลูกคาเป2นชาวตางชาติ)
ประเภทกิจการและวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการ
ตราประทับ (ในกรณีที่มี)
ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจในการสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม
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ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

สหกรณ มีการพิสูจนทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบ
การแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสําเนา
ดังนี้
ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบวา รูปที่ปรากฏบนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง วาตรงกับใบหนาของ
สมาชิกหรือผูที่มาทําธุรกรรมหรือไม

สหกรณ มีการพิสูจนทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
และความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบ
การแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสําเนา
ดังนี้
ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
ตรวจสอบวา รูปที่ปรากฏบนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง วาตรงกับใบหนาของ
สมาชิกหรือผูที่มาทําธุรกรรมหรือไม

2.2

การพิสูจน,ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต"องและ
ความแท"จริงของข"อมูลและหลักฐานประกอบ
การแสดงตน
สหกรณ มีการพิสูจนทราบเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและ
หลักฐานประกอบการแสดงตนหรือไม

3.
3.1

การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับลูกค"าและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว
ครบ
การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับลูกค"า
สหกรณ ดํ าเนิ นการตรวจสอบเพื่ อทราบขอเท็ จจริ ง
ไมครบ
(สมาชิก)
สําหรับลูกคาทุกราย โดยดําเนินการ ดังนี้
ลูกคา หมายถึง ผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ
หรือสมาชิกของสหกรณ
3.1.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน,ทราบตัวตน
สหกรณ มีการดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
ของสมาชิกและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว
การพิสูจนทราบตัวตน ไดแก
ดําเนินการระบุตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว วาเป2นบุคคลที่มีตัวตน
อยูจริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงขอมูลและ
หลักฐานแสดงตนหรือไม หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือ

หมายเหตุ

สหกรณ ตองดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ เลือกเฉพาะวิธีการที่สหกรณ
การพิสูจนทราบตัวตน ไดแก
ใชในการตรวจสอบ
ดําเนินการระบุตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว วาเป2นบุคคลที่มีตัวตน
อยูจริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงขอมูลและ
หลักฐานแสดงตนหรือไม หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือ

4

ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

3.1.2 การระบุผู"ได"รับผลประโยชน,ที่แท"จริง
(เฉพาะกรณีที่สหกรณ มีสมาชิก(ลูกคา) ที่เป2นนิติบุคคล)

3.1.3 การตรวจสอบข"อมูลสมาชิกกับข"อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card
Reader) หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
กับบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
หรือ สําเนา
สหกรณ ดําเนินการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของลูกคา ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิกเป2นนิติบุคคล
ดังนี้
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจาก
ผูที่ถือหุนของนิติบุคคลนั้น ตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่ใช
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่มี
ตําแหนงเป2นเจาหนที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
ไดแก ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นตน
สหกรณ ดําเนินการ ดังนี้
ตรวจสอบขอมูลผูขอสมัครเป2นสมาชิกของ
สหกรณทุกรายกับขอมูลรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนอนุมัติรับเป2นสมาชิกของ
สหกรณ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกของสหกรณทุกรายกับ
ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งที่สํานักงาน
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card
Reader) หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
กับบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง
หรือ สําเนา
สหกรณ ตองดําเนินการระบุผูไดรับผลประโยชน
ที่แทจริงของลูกคา ในกรณีที่สหกรณมีสมาชิก
เป2นนิติบุคคล ดังนี้
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจาก
ผูที่ถือหุนของนิติบุคคลนั้น ตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่ใช
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่มี
ตําแหนงเป2นเจาหนที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
ไดแก ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นตน
สหกรณ ตองดําเนินการ ดังนี้
ตรวจสอบจากเว็บไซตของ
ตรวจสอบขอมูลผูขอสมัครเป2นสมาชิกของ
สํานักงาน ปปง. และระบบ
สหกรณทุกรายกับขอมูลรายชื่อบุคคล
ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนอนุมัติรับเป2นสมาชิกของ
สหกรณ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกของสหกรณทุกรายกับ
ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งที่สํานักงาน
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม
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ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

3.1.4 การขอข"อมูลจากลูกค"าเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค,ในการสร"างความสัมพันธ,ทางธุรกิจ
3.1.5 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินหรือการทําธุรกรรม

3.2

การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับ
ผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หมายถึง ผูรับผลประโยชนกรณี
สมาชิกถึงแกกรรม

3.2.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน,ทราบตัวตน
ของผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

สหกรณ มีการสอบถามขอมูลจากลูกคาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ
สหกรณ ดําเนินการการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของสมาชิกทุกราย ดังนี้
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ
การทําธุรกรรมของสมาชิกในชวงเวลาหนึ่งวาสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธตามที่สมาชิก
ไดแจงไวในขั้นตอนการขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ
หรือไม และ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ
การทําธุรกรรมในชวงเวลาหนึ่งวาสอดคลองกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ไดแจงขอมูลรายได
และอาชีพไวหรือไม

ครบ
ไมครบ

สหกรณ ตองสอบถามขอมูลจากลูกคาเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ
สหกรณ ตองดําเนินการการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของสมาชิก
ทุกราย ดังนี้
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ
การทําธุรกรรมของสมาชิกในชวงเวลาหนึ่งวาสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธตามที่สมาชิก
ไดแจงไวในขั้นตอนการขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ
หรือไม และ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ
การทําธุรกรรมในชวงเวลาหนึ่งวาสอดคลองกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ไดแจงขอมูลรายได
และอาชีพไวหรือไม
สหกรณ ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
สหกรณ ตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
สําหรับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรม สําหรับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรม
กับสหกรณที่มีมูลคาตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป
กับสหกรณที่มีมูลคาตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป
โดยดําเนินการ ดังนี้
โดยดําเนินการ ดังนี้
สหกรณ มีการดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
การพิสูจนทราบตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ไดแก
ดําเนินการระบุตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว วาเป2นบุคคลที่มี
ตัวตนอยูจริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง
ขอมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย

สหกรณ ตองดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
การพิสูจนทราบตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
โดยดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ดําเนินการระบุตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว วาเป2นบุคคลที่มี
ตัวตนอยูจริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง
ขอมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย

6

ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

3.2.2 การระบุผู"ได"รับผลประโยชน,ที่แท"จริง
(เฉพาะกรณีที่สหกรณ มีการทําธุรกรรมกับ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งที่เป2นนิติบุคคล)

3.2.3 การตรวจสอบข"อมูลผู"ที่ทําธุรกรรม
เปEนครั้งคราวกับข"อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
3.2.4 การตรวจสอบข"อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมเพือ่ พิจารณาถึงความสอดคล"องกับ
วัตถุประสงค,ในการทําธุรกรรมดังกลาว

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
กับฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card
Reader) หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดยตรวจสอบ
ขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว กับบัตประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สําเนา
สหกรณ ดําเนินการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ
มีการทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่เป2นนิติบุคคล ดังนี้
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจาก
ผูที่ถือหุนของนิติบุคคลนั้น ตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่ใช
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่มี
ตําแหนงเป2นเจาหนที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
ไดแก ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นตน
สหกรณ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลรายชื่อ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวทุกรายกับขอมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนรับทําธุรกรรม
สหกรณ มีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการทําธุรกรรมดังกลาว
โดยการสอบถามขอขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค

ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดย
ตรวจสอบขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอานบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card
Reader) หรือ
ดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาโดยตรวจสอบ
ขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สําเนา
สหกรณ ตองดําเนินการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง
ของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ
มีการทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่เป2นนิติบุคคล ดังนี้
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจาก
ผูที่ถือหุนของนิติบุคคลนั้น ตั้งแตรอยละ 25 ขึ้นไป
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่ใช
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น
ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจากผูที่มี
ตําแหนงเป2นเจาหนที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
ไดแก ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นตน
สหกรณ ตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลรายชื่อ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวทุกรายกับขอมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนรับทําธุรกรรม
สหกรณ ตองดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมดังกลาว
โดยการสอบถามขอขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค

หมายเหตุ

เนื่องจากสหกรณไมมีการ
รับทําธุรกรรมกับผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่เป2นนิติบุคคล

ตรวจสอบจากเว็บไซตของ
สํานักงาน ปปง. และระบบ
ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ในกรณีนี้หมายถึง ผูรับ
ผลประโยชนกรณีสมาชิก
ถึงแกกรรม มีวัตถุประสงค
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4.
4.1

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ในการทําธุรกรรมจากผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่มาทําธุรกรรมกับสหกรณ และพิจารณาวา การทํา
ธุรกรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการทําธุรกรรมตามที่ผูที่มาทําธุรกรรมดังกลาว
แจงหรือไม
การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายสําหรับลูกค"าและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว
การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการ
สหกรณ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายและการ
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
สําหรับลูกค"า
ของสมาชิก (ลูกคา) โดยดําเนินการ ดังนี้
4.1.1 การประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
สหกรณ ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกโดยใช
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ป,จจัยความเสี่ยง ในเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งหากขอมูล
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
ของสมาชิกตรงกับป,จจัยความเสี่ยงในขอใด สหกรณ
ของสมาชิก
จะกําหนดใหผูนั้นเป2นผูมีความเสี่ยงสูง ไดแก
โครงสรางการถือหุนมีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซอนเกินกวาการดําเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่
สหกรณ มีสมาชิกที่เป2นนิติบุคคล)
มีรายชื่อตรงกับขอมูลที่สํานักงาน ปปง. แจง
วาเป2นรายชื่อที่ตองกําหนดใหเป2นลูกคาที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบขอมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

ในการทําธุรกรรมจากผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่มาทําธุรกรรมกับสหกรณ และพิจารณาวา การทํา
ธุรกรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการทําธุรกรรมตามที่ผูที่มาทําธุรกรรมดังกลาว
แจงหรือไม

ในการทําธุรกรรมที่ชัดเจน
สหกรณจึงมีการพิจารณา
ถึงความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการ
ทําธุรกรรมอยูแลว

สหกรณ ตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงดาน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ลางสูงของสมาชิก (ลูกคา) โดยดําเนินการ ดังนี้
สหกรณ ประเมินความเสี่ยงฯ โดยใชป,จจัยความ
เสี่ยง ในเรื่องดังตอไปนี้ ซึ่งหากขอมูลของสมาชิกตรง
กับป,จจัยความเสี่ยงในขอใด สหกรณจะกําหนดใหผู
นั้นเป2นผูมีความเสี่ยงสูง ไดแก
โครงสรางการถือหุนมีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซอนเกินกวาการดําเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่
สหกรณ มีสมาชิกที่เป2นนิติบุคคล)
มีรายชื่อตรงกับขอมูลที่สํานักงาน ปปง. แจง
วาเป2นรายชื่อที่ตองกําหนดใหเป2นลูกคาที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบขอมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน

ปปง. ตามที่สาํ นักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซตสํานักงาน
ปปง.)

ปปง. ตามที่สาํ นักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซตสํานักงาน
ปปง.)

ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง

(คาอัญมณี/ทองคํา, คาของเกา, รับแลกเปลี่ยนเงิน,
(คาอัญมณี/ทองคํา, คาของเกา, รับแลกเปลี่ยนเงิน,
โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บอนการพนัน, โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บอนการพนัน,
ธุรกิจสถานบริการ, คาอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหนาจัดหางาน, ธุรกิจสถานบริการ, คาอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหนาจัดหางาน,
ธุรกิจนําเทีย่ ว/ทัวร)
ธุรกิจนําเทีย่ ว/ทัวร)
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

4.1.2 การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงสําหรับ
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(นักการเมือง)
มีถิ่นที่อยู หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ
มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ

เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(นักการเมือง)
มีถิ่นที่อยู หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ
มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ

(พื้นที่ที่อยูภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เชน
จังหวัดนราธิวาส (ยกเวน อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน)
จังหวัดยะลา (ยกเวน อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี
(ยกเวน อําเภอแมลาน))

(พื้นที่ที่อยูภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เชน
จังหวัดนราธิวาส (ยกเวน อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน)
จังหวัดยะลา (ยกเวน อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี
(ยกเวน อําเภอแมลาน))

สหกรณ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับสมาชิกที่มี
ความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ ไดประเมินความเสี่ยง
ฯ ของสมาชิกแลวพบวา มีความเสี่ยงสูง) โดย
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับ
ลูกคาในระดับที่เขมขน ดังนี้
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับขอมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก
ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม
กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเป2นผูอนุมัติ
รับเป2นสมาชิกของสหกรณ ในกรณีที่ประเมินความ
เสี่ยงแลวพบวา สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง
กําหนดกระบวนตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ
เสี่ยงสูงอยางเขมขน โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทําธุรกรรมของสมาชิก

สหกรณ ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ
สําหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ
ไดประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแลวพบวา มีความ
เสี่ยงสูง) โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงสําหรับลูกคาในระดับที่เขมขน ดังนี้
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับขอมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก
ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม
กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเป2นผูอนุมัติ
รับเป2นสมาชิกของสหกรณ ในกรณีที่ประเมินความ
เสี่ยงแลวพบวา สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง
กําหนดกระบวนตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ
เสี่ยงสูงอยางเขมขน โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทําธุรกรรมของสมาชิก

หมายเหตุ
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ
4.1.2 การตรวจทานและปรับปรุงขอมูลตาง ๆ
ของสมาชิก ที่ใชในการแสดงตน การระบุตัวตน
และการบริหารความเสี่ยงฯ

4.1.3 การปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก

4.2

การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการร"ายสําหรับผู"ที่ทําธุรกรรม
เปEนครั้งคราว

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

สหกรณ ดําเนินการตรวจทานและปรับปรุงขอมูลตาง ๆ
ของสมาชิก ที่ใชในการแสดงตน การระบุตัวตน
และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและ
ปรับปรุงขอมูล ทุก 1 ป.
สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทาน
และปรับปรุงขอมูล ทุก 2 ป.
สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ํา ตรวจทานและ
ปรับปรุงขอมูล ทุก 3 ป.
สหกรณ ดําเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก
เมื่อ
สมาชิกมีขอมูลเปลี่ยนแปลงไป เชน สมาชิก
มีความเสี่ยงต่ํา แตเมื่อตรวจทานและปรับปรุงขอมูลของ
สมาชิกแลวพบวา มีขอมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง
(ตามขอ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก
เป2นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แตเมื่อ
ตรวจทานและปรับปรุงขอมูลของสมาชิกแลวพบวา ไมมี
ขอมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามขอ 4.1.1) แลว
จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป2นความเสี่ยงสูง
เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ตอสํานักงาน ปปง.
จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกลาวเป2นความเสี่ยงสูง
สหกรณ มีการประเมินความเสี่ยงฯ ของผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ ที่มีมูลคาตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก
ราย) โดยดําเนินการ ดังนี้

สหกรณ ตองดําเนินการตรวจทานและปรับปรุง
ขอมูลตาง ๆ ของสมาชิก ที่ใชในการแสดงตน
การระบุตัวตน และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้
ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและ
ปรับปรุงขอมูล ทุก 1 ป.
ลูกคาที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทาน
และปรับปรุงขอมูล ทุก 2 ป.
ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ตรวจทานและ
ปรับปรุงขอมูล ทุก 3 ป.
สหกรณ ตองดําเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ
ของสมาชิก เมื่อ
สมาชิกมีขอมูลเปลี่ยนแปลงไป เชน สมาชิก
มีความเสี่ยงต่ํา แตเมื่อตรวจทานและปรับปรุงขอมูลของ
สมาชิกแลวพบวา มีขอมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง
(ตามขอ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก
เป2นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แตเมื่อ
ตรวจทานและปรับปรุงขอมูลของสมาชิกแลวพบวา ไมมี
ขอมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามขอ 4.1.1) แลว
จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป2นความเสี่ยงสูง
เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ตอสํานักงาน ปปง.
จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกลาวเป2นความเสี่ยงสูง
สหกรณ ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู
ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ ที่มีมูลคาตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก
ราย) โดยดําเนินการ ดังนี้

หมายเหตุ

ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หมายถึง ผูรับผลประโยชน
กรณีสมาชิกถึงแกกรรม
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ
4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
ของผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

หมายเหตุ

สหกรณ ประเมินความเสี่ยงฯ ของผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราว โดยใชป,จจัยความเสี่ยง ในเรื่อง
ดังตอไปนี้ (หากขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง
คราวมีขอมูลตรงกับป,จจัยความเสี่ยงในขอใด สหกรณ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงกอนรับทําธุรกรรม)
มีรายชื่อตรงกับขอมูลที่สํานักงาน ปปง. แจง
วาเป2นรายชื่อที่ตองกําหนดใหเป2นลูกคาที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบขอมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน

สหกรณ ตองประเมินความเสี่ยงดานฯ ของผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว โดยใชป,จจัยความเสี่ยง ใน
เรื่องดังตอไปนี้ (หากขอมูลของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวมีขอมูลตรงกับป,จจัยความเสี่ยงในขอใด
สหกรณดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงกอนรับทําธุรกรรม)
มีรายชื่อตรงกับขอมูลที่สํานักงาน ปปง. แจง ตรวจสอบจากเว็บไซตของ
วาเป2นรายชื่อที่ตองกําหนดใหเป2นลูกคาที่มีความเสี่ยง สํานักงาน ปปง. และระบบ
สูง (โดยตรวจสอบขอมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS)

ปปง. ตามที่สาํ นักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซตสํานักงาน
ปปง.)

ปปง. ตามที่สาํ นักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซตสํานักงาน
ปปง.)

เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

4.2.2 การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
สําหรับผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว
ที่มีความเสี่ยงสูง

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

(เป2นนักการเมือง)

(เป2นนักการเมือง)

มีถิ่นที่อยู หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ
มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ

มีถิ่นที่อยู หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ
มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ

(พื้นที่ที่อยูภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตาม
กฎหมายวาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน
เชน จังหวัดนราธิวาส (ยกเวน อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุ
คิริน) จังหวัดยะลา (ยกเวน อําเภอเบตง) และจังหวัด
ป,ตตานี (ยกเวน อําเภอแมลาน))

(พื้นที่ที่อยูภายใตประกาศสถานการณฉุกเฉินตามกฎหมาย
วาดวยการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน เชน
จังหวัดนราธิวาส (ยกเวน อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน)
จังหวัดยะลา (ยกเวน อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี
(ยกเวน อําเภอแมลาน))

สหกรณ มีการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่
สหกรณ ไดประเมินความเสี่ยงของผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งแลวพบวา มีความเสี่ยงสูง)
โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตรงกับป,จจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เขมขนกวา

สหกรณ ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ
สําหรับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง
(หลังจากที่สหกรณ ไดประเมินความเสี่ยงของผูที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งแลวพบวา มีความเสี่ยงสูง)
โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีขอมูลหรือขอเท็จจริง
ตรงกับป,จจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เขมขนกวา
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5.

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

การรายงานการทําธุรกรรม
5.1 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใช"เงินสด

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

ผูทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่ไมเสี่ยงสูง ดังนี้
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวเกี่ยวกับ ขอมูลหรือหลักฐานในการ
ประกอบกิจการของผูที่ทําเป2นครั้งคราว
ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม
กําหนดไมใหทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป2นเหตุ
ใหถูกใชเป2นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายดังกลาว และรายงาน
เป2นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
กําหนดกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอยางเขมขน

ผูทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่ไมเสี่ยงสูง ดังนี้
ขอขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวเกี่ยวกับ ขอมูลหรือหลักฐานในการ
ประกอบกิจการของผูที่ทําเป2นครั้งคราว
ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม
กําหนดไมใหทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป2นเหตุ
ใหถูกใชเป2นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายดังกลาว และรายงาน
เป2นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
กําหนดกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของผูที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอยางเขมขน

สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสด เมื่อมีการทําธุรกรรมดวยเงินสด
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ ปปง. 1-01
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตอสํานักงาน ปปง. โดยกําหนดใหสง
แบบรายงาน ดังนี้
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต

สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสด เมื่อมีการทําธุรกรรมดวยเงินสด
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ ปปง. 1-01
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตอสํานักงาน ปปง. โดยกําหนดใหสง
แบบรายงาน ดังนี้
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต

หมายเหตุ
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

5.2 การรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย,สิน

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ
วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหวางวันที่
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป)
สหกรณ มีการรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด
ตอสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมดวยเงินสด
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ครบถวนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
(ตรวจสอบจากขอมูลการทําธุรกรรมของสหกรณ
ในแตละเดือนวามีการทําธุรกรรมดวยเงินสดที่มี
จํานวนเงินตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป กี่รายการ
แลวตรวจสอบวามีการรายงานการทําธุรกรรมที่ใช
เงินสดครบทุกรายการและรายงานภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดหรือไม)
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท ขึ้นไป
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ
ปปง. 1-02
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. โดยกําหนด
ใหสงแบบรายงาน ดังนี้

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหวางวันที่
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป)
สหกรณ ตองรายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด
ตอสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมดวยเงินสด
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป
ใหครบถวนทุกธุรกรรมและตองรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด

สหกรณ ตองกําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท ขึ้นไป
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ
ปปง. 1-02
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. โดยกําหนด
ใหสงแบบรายงาน ดังนี้
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

5.3 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต
วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหวางวันที่
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป)
สหกรณ มีการรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท ขึ้น
ไป ครบถวนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด
(ตรวจสอบจากขอมูลการทําธุรกรรมของสหกรณ
ในแตละเดือนวาเมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท ขึ้นไป
กี่รายการ แลวตรวจสอบวามีการรายงานการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยสินครบทุกรายการและ
รายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม)
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ ปปง. 1-03
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน
นับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหวางวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต
วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น)
- สงแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหวางวันที่
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแตวันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป)
สหกรณ ตองรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสิน ตอสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีมูลคาตั้งแต 5,000,000 บาท ขึ้น
ไป ครบถวนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด

สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
สหกรณ กําหนดใหมีการรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ดวยแบบ ปปง. 1-03
สหกรณ ตองกําหนดใหมีการรายงานการทํา
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง.
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีเหตุอันควรสงสัย
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6.

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และชองทางการบริการ
6.1 การประเมินความเสี่ยงด"านการฟอกเงิน
สหกรณ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ
สหกรณ ตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร"าย
บริการ และชองทางการบริการ ของสหกรณที่ใชอยู สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการ
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
ในป,จจุบัน
ของสหกรณที่ใชอยูในป,จจุบัน
สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และชองทางการบริการ
สหกรณ มีการประเมินความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ สหกรณ ตองดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ
บริการ และชองทางการบริการ ของสหกรณ
สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการ
ที่ใชอยูในป,จจุบัน โดยใชป,จจัยในการประเมิน
ของสหกรณที่ใชอยูในป,จจุบัน โดยใชป,จจัยในการ
ความเสี่ยงฯ ไดแก
ประเมินความเสี่ยงฯ ไดแก
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
การเงินที่กอใหเกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้
การเงินที่กอใหเกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
การเงินที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนเป2นเงินสดหรือถอน การเงินที่ไมสามารถแลกเปลี่ยนเป2นเงินสดหรือถอน
หรือคืนเป2นเงินสดไดในระยะเวลาอันสั้น
หรือคืนเป2นเงินสดไดในระยะเวลาอันสั้น
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทาง
การเงินที่ไมใชบริการขามประเทศและไมเกิดมูลคา การเงินที่ไมใชบริการขามประเทศและไมเกิดมูลคา
ในตางประเทศ
ในตางประเทศ
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงิน
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงิน
ที่ไมสามารถโอนมูลคาใหแกผูอื่นได หรือโอนได
ที่ไมสามารถโอนมูลคาใหแกผูอื่นได หรือโอนได
แตมีการกําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซอน แตมีการกําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซอน
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงิน
ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑหรือบริการทางการเงิน
ที่ไดรับการจํากัดวงเงินไวในมูลคาและจํานวนครั้งในการ ที่ไดรับการจํากัดวงเงินไวในมูลคาและจํานวนครั้งในการ
ครอบครองหรือการใชบริการ ทําใหไมสามารถสะสม ครอบครองหรือการใชบริการ ทําใหไมสามารถสะสม
มูลคาเงินไดเป2นจํานวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ มูลคาเงินไดเป2นจํานวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

6.2 การกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และ
ชองทางการบริการ ของสหกรณ,ที่ใช"อยูในป8จจุบัน

7.

การเก็บรักษารายละเอียดข"อมูลและเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด
7.1 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การแสดงตน

7.2 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมและบันทึกข"อเท็จจริง

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

ไดอยางรวดเร็ว
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการ
บริการ ของสหกรณที่ใชอยูในป,จจุบัน ไดแก
มีการจํากัดวงเงินในการทําธุรกรรมกับสหกรณ
กําหนดใหตองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนที่จะรับทําธุรกรรมและ
ปฏิเสธการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด
กําหนดใหขอขอมูลเพิ่มเติมกอนรับเป2น
สมาชิก สําหรับผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกที่ผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ พบวามีความเสี่ยงสูง หรือกอน
รับทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง

ไดอยางรวดเร็ว
สหกรณ ตองกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทาง
การบริการ ของสหกรณที่ใชอยูในป,จจุบัน ไดแก
มีการจํากัดวงเงินในการทําธุรกรรมกับสหกรณ
กําหนดใหตองมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งกอนที่จะรับทําธุรกรรมและ
ปฏิเสธการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด
กําหนดใหขอขอมูลเพิ่มเติมกอนรับเป2น
สมาชิก สําหรับผูที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกที่ผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ พบวามีความเสี่ยงสูง หรือกอน
รับทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง

สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เปEนเวลา 5 ป< นับแต
วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา

สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เปEนเวลา 5 ป< นับแต
วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับลูกคา

(รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ไดแก ขอมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ
ผูที่ทําธุรกรรมเป(นครั้งคราว)

(รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ไดแก ขอมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ
ผูที่ทําธุรกรรมเป(นครั้งคราว)

หมายเหตุ

สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
เอกสารเกีย่ วกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริง
เอกสารเกีย่ วกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริง
เปEนเวลา 5 ป< นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึก เปEนเวลา 5 ป< นับแตไดมีการทําธุรกรรมหรือบันทึก
ขอเท็จจริงนั้น
ขอเท็จจริงนัน้
(รายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริง
ไดแก ขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม และ

(รายละเอียดเกี่ยวกับการทําธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริง
ไดแก ขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม และ
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ
7.3 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมและบันทึกข"อเท็จจริง

8.

การจัดจ"างและการฝRกอบรมพนักงาน
8.1 การจัดจางพนักงาน

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

การรายงานการทําธุรกรรม)

การรายงานการทําธุรกรรม)

สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
เอกสารเกีย่ วกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกคา
และ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เปEนเวลา 10 ป<
นับแตวันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับ
ลูกคาและ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว

สหกรณ มีการเก็บรักษารายละเอียดขอมูลและ
เอกสารเกีย่ วกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกคา
และ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เปEนเวลา 10 ป<
นับแตวันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธกับ
ลูกคาและ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว

(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพือ่ เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
และ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ตามระเบียบ
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย
หลักเกณฑและวิธกี ารเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2559 เชน นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติดาน AML/ CPTF, ผลการประเมินความ
เสี่ยงดาน AML/ CPTF ภายในองค;กร, การทําธุรกรรมของ
ลูกคาและ/หรือผูทีท่ ําธุรกรรมเป2นครั้งคราวและการบริหาร
ความเสี่ยงธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัย, การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ
ของลูกคา, การบริหารความเสี่ยงของลูกคาและ/หรือ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคาและ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, ผลการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควรสงสัย เป2นตน)

(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพือ่ เท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
และ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ตามระเบียบ
คณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย
หลักเกณฑและวิธกี ารเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. 2559 เชน นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติดาน AML/ CPTF, ผลการประเมินความ
เสี่ยงดาน AML/ CPTF ภายในองค;กร, การทําธุรกรรมของ
ลูกคาและ/หรือผูทีท่ ําธุรกรรมเป2นครั้งคราวและการบริหาร
ความเสี่ยงธุรกรรมที่มเี หตุอันควรสงสัย, การปรับปรุงขอมูลตาง ๆ
ของลูกคา, การบริหารความเสี่ยงของลูกคาและ/หรือ
ผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคาและ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, ผลการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่มเี หตุอนั ควรสงสัย เป2นตน)

สหกรณ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลรายชื่อพนักงาน
กับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกอนและหลัง รับ
และหลังรับเขาทํางาน อยางสม่ําเสมอ
สหกรณ กําหนดใหพนักงานใหมไดรับการฝ^กอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปZองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่

สหกรณ ตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลรายชื่อ
พนักงาน กับ ขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกอน
และหลัง รับเขาทํางาน อยางสม่ําเสมอ
สหกรณ ตองจัดใหพนักงานใหมไดรับการฝ^กอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปZองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่

หมายเหตุ

17

ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ
8.2 การฝ^กอบรมพนักงาน

9.

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปZองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

มีอานุภาพทําลายลางสูงกอนเริ่มปฏิบัติงาน
สหกรณ มีการดําเนินการเกี่ยวกับการฝ^กอบรม
เกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปZองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่
มีอานุภาพทําลายลางสูง ไดแก
จัดใหพนักงานของสหกรณ ตองเขารับการ
ฝ^กอบรมเกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการปZองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยาง
ตอเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมสงเสริมสหกรณ
หรือสํานักงาน ปปง. หรือหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
กําหนดใหพนักงานที่ผานการฝ^กอบรมฯ
ตองไดรับการฝ^กอบรมฯ ทบทวนความรูทุก 2 ป.
กําหนดใหเก็บหลักฐานการฝ^กอบรม ไดแก
ทะเบียนรายชื่อเจาหนาที่ที่ไดรับการฝ^กอบรมฯ, วัน
เวลา และสถานที่ฝ^กอบรม พรอมลายมือชื่อรับรองของ
วิทยากรหรือเจาของหลักสูตรฝ^กอบรมฯ รวมทั้ง
หลักฐานที่แสดงวาพนักงานของสหกรณ ไดเขารับการ
ฝ^กอบรมทบทวนความรู
สหกรณ มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปZองกันมิใหมีสนับสนุนทางการเงิน

มีอานุภาพทําลายลางสูงกอนเริ่มปฏิบัติงาน
สหกรณ ตองดําเนินการเกี่ยวกับการฝ^กอบรม
เกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การปZองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง ไดแก
จัดใหพนักงานของสหกรณ ตองเขารับการ
ฝ^กอบรมเกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการปZองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงอยาง
ตอเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมสงเสริมสหกรณ
หรือสํานักงาน ปปง. หรือหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของ
กําหนดใหพนักงานที่ผานการฝ^กอบรมฯ
ตองไดรับการฝ^กอบรมฯ ทบทวนความรูทุก 2 ป.
กําหนดใหเก็บหลักฐานการฝ^กอบรม ไดแก
ทะเบียนรายชื่อเจาหนาที่ที่ไดรับการฝ^กอบรมฯ, วัน
เวลา และสถานที่ฝ^กอบรม พรอมลายมือชื่อรับรองของ
วิทยากรหรือเจาของหลักสูตรฝ^กอบรมฯ รวมทั้ง
หลักฐานที่แสดงวาพนักงานของสหกรณ ไดเขารับการ
ฝ^กอบรมทบทวนความรู
สหกรณ ตองดําเนินการกําหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปZองกันมิใหมีสนับสนุน

หมายเหตุ
สหกรณมีการดําเนินการ
ในเรื่องการฝ^กอบรมพนักงาน
ยังไมครบทุกเรื่องที่ตอง
ปฏิบัติใหสอดคลองตามที่
กฎหมายกําหนด
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง ดังนี้
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่
ไดรับจากสํานักงาน ปปง. ใหเป2นป,จจุบันอยูเสมอ
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
ขอมูลของสมาชิกและ/หรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง
คราวกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ กับสมาชิก
และ/หรือที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการระงับการ
ดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้ง
ของผูกระทําการแทน หรือตามคําสั่ง หรือของกิจการ
ภายใตการครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูก
กําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ใน
กรณีที่พบวา สมาชิกหรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง
คราวมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูงหรือเป2นธุรกรรมที่กระทํากับ

ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ดังนี้
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ
การดําเนินการใหขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่
ไดรับจากสํานักงาน ปปง. ใหเป2นป,จจุบันอยูเสมอ
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการ
ตรวจสอบขอมูลของสมาชิกและ/หรือผูที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวกับขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ
ปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ การไมทํา
ธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ กับสมาชิก
และ/หรือที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการระงับการ
ดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้ง
ของผูกระทําการแทน หรือตามคําสั่ง หรือของกิจการ
ภายใตการครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูก
กําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ปปง. ใน
กรณีที่พบวา สมาชิกหรือผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง
คราวมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือมีเหตุอันควร
เชื่อไดวามีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูงหรือเป2นธุรกรรมที่กระทํากับ

หมายเหตุ
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ลําดับ

เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการแจงขอมูลตอ
สํานักงาน ปปง. ไดแก
- การแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการ
ดําเนินการใหสํานักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันที่ไดระงับการดําเนินการกับทรัพยสินนั้น
- การแจงขอมูลใหสํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผูที่
เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคล
ที่ถูกกําหนด ภายใน 10 วันทําการ
นับแตวันที่ไดพบขอมูลนั้น
สหกรณ มีการกําหนดแบบการแจงขอมูล
เมื่อตรวจสอบพบวา ผูที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิก
มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ไดแก
- การแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับการ
ดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ ตอง
แจงขอมูลตามแบบ ปกร. 03
- การแจงใหสํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผูที่
เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งมีอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น
ตองแจงขอมูลตามแบบ ปกร. 04
สหกรณ มีการกําหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ
สมาชิกและผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีสัญชาติ

หรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกําหนด
สหกรณ มีการกําหนดมาตรการในการแจง
ขอมูลตอสํานักงาน ปปง. ไดแก
- การแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับ
การดําเนินการใหสํานักงาน ปปง. ทราบภายใน
10 วันทําการ นับแตวันที่ไดระงับการดําเนินการกับ
ทรัพยสินนั้น
- การแจงขอมูลใหสํานักงาน ปปง. ทราบ
เกี่ยวกับผูที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งอยูในรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด หรือผูที่มีหรือเคยมีการทํา
ธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด ภายใน
10 วันทําการ นับแตวันที่ไดพบขอมูลนั้น
สหกรณ มีการกําหนดแบบการแจงขอมูล
เมื่อตรวจสอบพบวา ผูที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิก
มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ไดแก
- การแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูกระงับ
การดําเนินการกับทรัพยสินใหสํานักงาน ปปง. ทราบ
ตองแจงขอมูลตามแบบ ปกร. 03
- การแจงใหสํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผูที่
เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งมีอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือผูทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น
ตองแจงขอมูลตามแบบ ปกร. 04
สหกรณ มีการกําหนดนโยบายในการประเมิน
ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ

หมายเหตุ
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เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ

หัวข"อที่ตรวจสอบ

ดําเนินการ ยังไมได
แลว
ดําเนินการ

ภูมิลําเนา หรือที่อยูป,จจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มี
ความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง (เชน ประเมินความเสี่ยงของ
สมาชิกและผูที่มาทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หากมี
สัญชาติ ภูมิลําเนา หรือที่อยูป,จจุบันในพื้นที่หรือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง
สูง ตองกําหนดใหมีความเสี่ยงสูง)

ลงชื่อ

ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข
กรณีพบวายังไมดําเนินการ

หมายเหตุ

สมาชิกและผูที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีสัญชาติ
ภูมิลําเนา หรือที่อยูป,จจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มี
ความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง (เชน ประเมินความเสี่ยงของ
สมาชิกและผูที่มาทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หากมี
สัญชาติ ภูมิลําเนา หรือที่อยูป,จจุบันในพื้นที่หรือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง
สูง ตองกําหนดใหมีความเสี่ยงสูง)

ผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบ

(………………………………………)
ตําแหนง ผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ……………………………………
วันที่

(วัน เดือน ป. ที่ตรวจสอบ)
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