
1 

ตัวอย�าง กระดาษทําการตรวจสอบภายใน 
เรื่อง การตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด"วยการป#องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และกฎหมายว�าด"วยการป#องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง 
ของ สหกรณ, ……………………………………. 

ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

1. การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู�มือปฏิบัติ 
1. การกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ 

หรือคู�มือปฏิบัติสอดคล"องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ,
ของทางการที่มีผลบังคับใช"ในป8จจุบัน 

 � � สหกรณ�มีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคู�มือปฏิบัติ
ให�มีความสอดคล�องกับกฎหมายที่มีผลบังคับใช�
ในป,จจุบัน อย�างน�อยป.ละ 1 ครั้ง 

� สหกรณ�ต�องดําเนินการทบทวน/ปรับปรุง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ  
หรือคู�มือปฏิบัติสอดคล�องกับกฎหมาย 
ที่มีผลบังคับใช�ในป,จจุบัน อย�างน�อยป.ละ 1 ครั้ง 

 

2. การแสดงตน      
2.1 การจัดให"ลูกค"าแสดงตน  

สหกรณ� มีการจัดให�ผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิก
สหกรณ� หรือสมาชิกของสหกรณ� หรือผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว แสดงตน 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 
(ลูกค�า หมายถึง ผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ� 
หรือสมาชิกของสหกรณ�) 

� ครบ 
� ไม�ครบ 
 

 สหกรณ� ได�จัดให�ผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ�
ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก�อนอนุมัติรับเป2นสมาชิก
ของสหกรณ� (ลูกค�า) โดยมีการเก็บข�อมูลและ
หลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดา 
1) ข"อมูลการแสดงตน 

� ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) 
� วัน เดือน ป<เกิด 
� เลขประจําตัวประชาชน หรือ  

เลขหนังสือเดินทาง 
� ที่อยู�ตามทะเบียนบ"าน 
� ที่อยู�ป,จจุบันกรณีที่ไม�ได�อาศัย  

ณ ที่อยู�ตามทะเบียนบ�าน 
� ที่อยู�ในประเทศเจ�าของสัญชาติและ 

ที่อยู�ป,จจุบันในประเทศไทย  
(ในกรณีที่มีสมาชิกเป2นชาวต�างชาติ) 

� อาชีพ 

� สหกรณ� ต�องจัดให�ผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิก
ของสหกรณ�ทุกรายแสดงตน ทุกครั้ง ก�อนอนุมัติรับ
เป2นสมาชิกของสหกรณ� (ลูกค�า) โดยมีการเก็บข�อมูล
และหลักฐานประกอบการแสดงตน ดังนี้ 

กรณีบุคคลธรรมดา 
1) ข"อมูลการแสดงตน 

� ชื่อเต็ม (ชื่อและนามสกุล) 
� วัน เดือน ป<เกิด 
� เลขประจําตัวประชาชน หรือ  

เลขหนังสือเดินทาง 
� ที่อยู�ตามทะเบียนบ"าน 
� ที่อยู�ป,จจุบันกรณีที่ไม�ได�อาศัย  

ณ ที่อยู�ตามทะเบียนบ�าน 
� ที่อยู�ในประเทศเจ�าของสัญชาติและ 

ที่อยู�ป,จจุบันในประเทศไทย  
(ในกรณีที่มีสมาชิกเป2นชาวต�างชาติ) 

� อาชีพ 

สหกรณ�มีการดําเนินการ 
ในเรื่องนี้แล�ว แต�ดําเนินการ 
ยังไม�ครบถ�วนตามที่
กฎหมายกําหนด 



2 

ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

� สถานที่ทํางาน 
� ข"อมูลการติดต�อ เช�น หมายเลข

โทรศัพท, ที่อยู�อิเล็กทรอนิกส, (E-mail) 
� ลายมือชื่อผู"ขอสมัครเปEนสมาชิก 

2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจรงิหรอืสําเนา) 
� บัตรประจําตัวประชาชน 
� หนังสือเดินทาง 
� ทะเบียนบ�าน 
� อื่น ๆ .......................................... 

กรณีนิติบุคคล 
� ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย 
� เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร  

(ในกรณีที่มี) 
� หลักฐานสําคัญแสดงตน 

- หนังสือรับรอง (กรณีนติิบุคคลทั่วไป) 
- หนังสือแสดงความจํานงในการทํา
ธุรกรรม หรือหนังสือแต�งตั้งหรือ 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีส�วนราชการ 
องค�กรของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอืหน�วยงาน
อื่นของรฐัที่เป2นนิติบุคคล) 
- หนังสือแสดงความประสงค�ในการทํา
ธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง หรือหนังสือ
แต�งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการ
ทําธุรกรรม (กรณีสหกรณ� มูลนิธิ สมาคม 
สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ�า และนิติบุคคลอืน่ 
ในลักษณะเดียวกนันี้) 

� สถานที่ทํางาน 
� ข"อมูลการติดต�อ เช�น หมายเลข

โทรศัพท, ที่อยู�อิเล็กทรอนิกส, (E-mail) 
� ลายมือชื่อผู"ขอสมัครเปEนสมาชิก 

2) หลักฐานการแสดงตน (ฉบับจรงิหรอืสําเนา) 
� บัตรประจําตัวประชาชน 
� หนังสือเดินทาง 
� ทะเบียนบ�าน 
� อื่น ๆ .......................................... 

กรณีนิติบุคคล 
� ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย 
� เลขประจําตัวผู�เสียภาษีอากร  

(ในกรณีที่มี) 
� หลักฐานสําคัญแสดงตน 

- หนังสือรับรอง (กรณีนติิบุคคลทั่วไป) 
- หนังสือแสดงความจํานงในการทํา
ธุรกรรม หรือหนังสือแต�งตั้งหรือ 
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีส�วนราชการ 
องค�กรของรฐับาล รฐัวิสาหกิจ หรอืหน�วยงาน
อื่นของรฐัที่เป2นนิติบุคคล) 
- หนังสือแสดงความประสงค�ในการทํา
ธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียน
จากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง หรือหนังสือ
แต�งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการ
ทําธุรกรรม (กรณีสหกรณ� มูลนิธิ สมาคม 
สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ�า และนิติบุคคลอืน่ 
ในลักษณะเดียวกนันี้) 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

- หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงว�า
ได�มีการก�อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย) 

� สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท� 
� ชื่อเต็มของผู�มีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคลทุกราย 
� ข�อมูลของผู�มีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคลที่ได�รับมอบหมายให�สร�าง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 
และบุคคลที่ได�รับมอบอํานาจทอด
สุดท�ายให�สร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้ 
- ชื่อเต็ม 
- วันเดือนป.เกิด 
- เลขประจําตัวประชาชน หรือ  

เลขหนังสือเดินทาง 
- ที่อยู�ป,จจุบันกรณีที่ไม�ได�อาศัย  

ณ ที่อยู�ตามทะเบียนบ�าน หรือ 
ที่อยู�ในประเทศเจ�าของสัญชาติและ 
ที่อยู�ป,จจุบันในประเทศไทย  
(ในกรณีที่ลูกค�าเป2นชาวต�างชาติ) 

� ประเภทกิจการและวัตถุประสงค� 
ในการดําเนินกิจการ 

� ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
� ลายมือชื่อผู�มีอํานาจหรือผู�รับมอบ

อํานาจในการสร�างความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม 

- หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงว�า
ได�มีการก�อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายขึ้น (กรณีบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย) 

� สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท� 
� ชื่อเต็มของผู�มีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคลทุกราย 
� ข�อมูลของผู�มีอํานาจลงนามแทน 

นิติบุคคลที่ได�รับมอบหมายให�สร�าง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 
และบุคคลที่ได�รับมอบอํานาจทอด
สุดท�ายให�สร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังนี้ 
- ชื่อเต็ม 
- วันเดือนป.เกิด 
- เลขประจําตัวประชาชน หรือ  

เลขหนังสือเดินทาง 
- ที่อยู�ป,จจุบันกรณีที่ไม�ได�อาศัย  

ณ ที่อยู�ตามทะเบียนบ�าน หรือ 
ที่อยู�ในประเทศเจ�าของสัญชาติและ 
ที่อยู�ป,จจุบันในประเทศไทย  
(ในกรณีที่ลูกค�าเป2นชาวต�างชาติ) 

� ประเภทกิจการและวัตถุประสงค� 
ในการดําเนินกิจการ 

� ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 
� ลายมือชื่อผู�มีอํานาจหรือผู�รับมอบ

อํานาจในการสร�างความสัมพันธ�ทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม 



4 

ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

2.2 การพิสูจน,ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต"องและ
ความแท"จริงของข"อมูลและหลักฐานประกอบ 
การแสดงตน 

สหกรณ� มีการพิสูจน�ทราบเพื่อตรวจสอบ 
ความถูกต�องและความแท�จริงของข�อมูลและ
หลักฐานประกอบการแสดงตนหรือไม� 

�  สหกรณ� มีการพิสูจน�ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต�อง
และความแท�จริงของข�อมูลและหลักฐานประกอบ 
การแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสําเนา 
ดังนี้ 

� ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

� ตรวจสอบว�า รูปที่ปรากฏบนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ว�าตรงกับใบหน�าของ
สมาชิกหรือผู�ที่มาทําธุรกรรมหรือไม� 

 

สหกรณ� มีการพิสูจน�ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต�อง
และความแท�จริงของข�อมูลและหลักฐานประกอบ 
การแสดงตน โดยตรวจสอบจากบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงหรือสําเนา 
ดังนี้ 

� ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง 

� ตรวจสอบว�า รูปที่ปรากฏบนบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ว�าตรงกับใบหน�าของ
สมาชิกหรือผู�ที่มาทําธุรกรรมหรือไม� 

 

3. การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับลูกค"าและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 

3.1 การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับลูกค"า 
(สมาชิก) 
ลูกค�า หมายถึง ผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกสหกรณ� 
หรือสมาชิกของสหกรณ� 

� ครบ 
� ไม�ครบ 
 

 สหกรณ� ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริง
สําหรับลูกค�าทุกราย โดยดําเนินการ ดังนี้ 

  

 3.1.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน,ทราบตัวตน
ของสมาชิกและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 

�  สหกรณ� มีการดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
การพิสูจน�ทราบตัวตน ได�แก� 

� ดําเนินการระบุตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ว�าเป2นบุคคลที่มีตัวตน
อยู�จริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงข�อมูลและ
หลักฐานแสดงตนหรือไม�  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร� หรือ 

สหกรณ� ต�องดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
การพิสูจน�ทราบตัวตน ได�แก� 

� ดําเนินการระบุตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ว�าเป2นบุคคลที่มีตัวตน
อยู�จริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดงข�อมูลและ
หลักฐานแสดงตนหรือไม�  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร� หรือ 

เลือกเฉพาะวิธีการที่สหกรณ�
ใช�ในการตรวจสอบ  
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอ�านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card 
Reader)  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว    
กับบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 
หรือ สําเนา 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอ�านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card 
Reader)  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว    
กับบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง 
หรือ สําเนา 

 3.1.2 การระบุผู"ได"รับผลประโยชน,ที่แท"จริง  
 

(เฉพาะกรณีที่สหกรณ� มีสมาชิก(ลูกค�า) ที่เป2นนิติบุคคล) 

 � สหกรณ� ดําเนินการระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริง
ของลูกค�า ในกรณีที่สหกรณ�มีสมาชิกเป2นนิติบุคคล 
ดังนี้ 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจาก 
ผู�ที่ถือหุ�นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต�ร�อยละ 25 ขึ้นไป 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่ใช�
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่มี
ตําแหน�งเป2นเจาหน�ที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 
ได�แก� ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นต�น 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการระบุผู�ได�รับผลประโยชน�
ที่แท�จริงของลูกค�า ในกรณีที่สหกรณ�มีสมาชิก 
เป2นนิติบุคคล ดังนี้ 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจาก 
ผู�ที่ถือหุ�นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต�ร�อยละ 25 ขึ้นไป 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่ใช�
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่มี
ตําแหน�งเป2นเจาหน�ที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 
ได�แก� ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นต�น 

 

 3.1.3 การตรวจสอบข"อมูลสมาชิกกับข"อมูล
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

�  สหกรณ� ดําเนินการ ดังนี้ 
� ตรวจสอบข�อมูลผู�ขอสมัครเป2นสมาชิกของ
สหกรณ�ทุกรายกับข�อมูลรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนอนุมัติรับเป2นสมาชิกของ
สหกรณ�  
� ตรวจสอบข�อมูลสมาชิกของสหกรณ�ทุกรายกับ
ข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งที่สํานักงาน 
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม� 
 

สหกรณ� ต�องดําเนินการ ดังนี้ 
� ตรวจสอบข�อมูลผู�ขอสมัครเป2นสมาชิกของ
สหกรณ�ทุกรายกับข�อมูลรายชื่อบุคคล 
ที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนอนุมัติรับเป2นสมาชิกของ
สหกรณ�  
� ตรวจสอบข�อมูลสมาชิกของสหกรณ�ทุกรายกับ
ข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งที่สํานักงาน 
ปปง. ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดครั้งใหม� 

ตรวจสอบจากเว็บไซต�ของ
สํานักงาน ปปง. และระบบ
ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

 3.1.4 การขอข"อมูลจากลูกค"าเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค,ในการสร"างความสัมพันธ,ทางธุรกิจ 

�  � สหกรณ� มีการสอบถามข�อมูลจากลูกค�าเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค�ในการสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ� 

� สหกรณ� ต�องสอบถามข�อมูลจากลูกค�าเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค�ในการสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ� 

 

 3.1.5 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินหรือการทําธุรกรรม 

 � สหกรณ� ดําเนินการการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของสมาชิกทุกราย ดังนี้ 
� ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ 
การทําธุรกรรมของสมาชิกในช�วงเวลาหนึ่งว�าสอดคล�อง
กับวัตถุประสงค�ในการสร�างความสัมพันธ�ตามที่สมาชิก
ได�แจ�งไว�ในขั้นตอนการขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ�
หรือไม� และ 
� ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ 
การทําธุรกรรมในช�วงเวลาหนึ่งว�าสอดคล�องกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ได�แจ�งข�อมูลรายได�
และอาชีพไว�หรือไม� 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการการตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของสมาชิก
ทุกราย ดังนี้ 
� ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ 

การทําธุรกรรมของสมาชิกในช�วงเวลาหนึ่งว�าสอดคล�อง
กับวัตถุประสงค�ในการสร�างความสัมพันธ�ตามที่สมาชิก
ได�แจ�งไว�ในขั้นตอนการขอสมัครเป2นสมาชิกของสหกรณ�
หรือไม� และ 
� ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ 

การทําธุรกรรมในช�วงเวลาหนึ่งว�าสอดคล�องกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิกที่ได�แจ�งข�อมูลรายได�
และอาชีพไว�หรือไม� 

 

3.2 การตรวจสอบเพื่อทราบข"อเท็จจริงสําหรับ 
ผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 
 

ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หมายถึง ผู�รับผลประโยชน�กรณี
สมาชิกถึงแก�กรรม 

� ครบ 
� ไม�ครบ 
 

 สหกรณ� ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริง
สําหรับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรม
กับสหกรณ�ที่มีมูลค�าตั้งแต� 100,000 บาท ขึ้นไป 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริง
สําหรับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรม
กับสหกรณ�ที่มีมูลค�าตั้งแต� 100,000 บาท ขึ้นไป 
โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 

3.2.1 การระบุตัวตนและการพิสูจน,ทราบตัวตน
ของผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 

�  สหกรณ� มีการดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ
การพิสูจน�ทราบตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
ได�แก� 

� ดําเนินการระบุตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ว�าเป2นบุคคลที่มี
ตัวตนอยู�จริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง
ข�อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม�  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย

� สหกรณ� ต�องดําเนินการ ในเรื่อง การระบุตัวตนและ 
การพิสูจน�ทราบตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
โดยดําเนินการอย�างใดอย�างหนึ่ง ดังนี้ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวจากข�อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตน
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ว�าเป2นบุคคลที่มี
ตัวตนอยู�จริงและเป2นบุคคลคนเดียวกันกับที่แสดง
ข�อมูลและหลักฐานแสดงตนหรือไม�  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
กับฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร� หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอ�านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card 
Reader)  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดยตรวจสอบ
ข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว กับบัตประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สําเนา 

ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
ฐานข�อมูลทะเบียนราษฎร�  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดย
ตรวจสอบข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับ
เครื่องอ�านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card 
Reader)  หรือ 

� ดําเนินการระบุตัวตนของลูกค�าโดยตรวจสอบ
ข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน/หนังสือเดินทาง ฉบับจริง หรือ สําเนา 

 3.2.2 การระบุผู"ได"รับผลประโยชน,ที่แท"จริง  
 

(เฉพาะกรณีที่สหกรณ� มีการทําธุรกรรมกับ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งที่เป2นนิติบุคคล) 

 � สหกรณ� ดําเนินการระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริง
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ� 
มีการทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
ที่เป2นนิติบุคคล ดังนี้ 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจาก 
ผู�ที่ถือหุ�นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต�ร�อยละ 25 ขึ้นไป 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่ใช�
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่มี
ตําแหน�งเป2นเจาหน�ที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 
ได�แก� ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นต�น 

สหกรณ� ต�องดําเนินการระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริง
ของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว ในกรณีที่สหกรณ� 
มีการทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
ที่เป2นนิติบุคคล ดังนี้ 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจาก 
ผู�ที่ถือหุ�นของนิติบุคคลนั้น ตั้งแต�ร�อยละ 25 ขึ้นไป 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่ใช�
อํานาจควบคุมนิติบุคคลนั้น 

� ระบุผู�ได�รับผลประโยชน�ที่แท�จริงจากผู�ที่มี
ตําแหน�งเป2นเจาหน�ที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 
ได�แก� ประธานกรรมการดําเนินการ เป2นต�น 

เนื่องจากสหกรณ�ไม�มีการ 
รับทําธุรกรรมกับผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
ที่เป2นนิติบุคคล 

3.2.3 การตรวจสอบข"อมูลผู"ที่ทําธุรกรรม 
เปEนครั้งคราวกับข"อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

�  สหกรณ� ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลรายชื่อ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวทุกรายกับข�อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนรับทําธุรกรรม 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการตรวจสอบข�อมูลรายชื่อ
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวทุกรายกับข�อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนรับทําธุรกรรม 

ตรวจสอบจากเว็บไซต�ของ
สํานักงาน ปปง. และระบบ
ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) 

3.2.4 การตรวจสอบข"อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล"องกับ
วัตถุประสงค,ในการทําธุรกรรมดังกล�าว 

�  สหกรณ� มีการตรวจสอบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการทํา
ธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ในการทําธุรกรรมดังกล�าว  

โดยการสอบถามขอข�อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค�

� สหกรณ� ต�องดําเนินการตรวจสอบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถงึความสอดคล�อง
กับวัตถุประสงค�ในการทําธุรกรรมดังกล�าว  

โดยการสอบถามขอข�อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค�

ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ในกรณีนี้หมายถึง ผู�รับ
ผลประโยชน�กรณีสมาชิก 
ถึงแก�กรรม มีวัตถุประสงค�
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

ในการทําธุรกรรมจากผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่มาทําธุรกรรมกับสหกรณ� และพิจารณาว�า การทํา
ธุรกรรมดังกล�าวมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ในการทําธุรกรรมตามที่ผู�ที่มาทําธุรกรรมดังกล�าว
แจ�งหรือไม� 

ในการทําธุรกรรมจากผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว
ที่มาทําธุรกรรมกับสหกรณ� และพิจารณาว�า การทํา
ธุรกรรมดังกล�าวมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค�
ในการทําธุรกรรมตามที่ผู�ที่มาทําธุรกรรมดังกล�าว
แจ�งหรือไม� 

ในการทําธุรกรรมที่ชัดเจน 
สหกรณ�จึงมีการพิจารณา 
ถึงความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค�ในการ 
ทําธุรกรรมอยู�แล�ว 

4. การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"ายสําหรับลูกค"าและผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 
4.1 การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"ายและการ
แพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง 
สําหรับลูกค"า 

 � สหกรณ� ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด�านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและ
การแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูง 
ของสมาชิก (ลูกค�า) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการประเมินความเสี่ยงด�าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การ 
ก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลาย
ล�างสูงของสมาชิก (ลูกค�า) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 

 4.1.1 การประเมินความเสี่ยงด�านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�าย 
และการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูง
ของสมาชิก 

 � สหกรณ� ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกโดยใช�
ป,จจัยความเสี่ยง ในเรื่องดังต�อไปนี้ ซึ่งหากข�อมูล
ของสมาชิกตรงกับป,จจยัความเสี่ยงในข�อใด สหกรณ�
จะกําหนดให�ผู�นั้นเป2นผู�มีความเสี่ยงสูง ได�แก� 

� โครงสร�างการถือหุ�นมีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซ�อนเกินกว�าการดําเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่
สหกรณ� มีสมาชิกที่เป2นนิติบุคคล) 

� มีรายชื่อตรงกับข�อมูลที่สํานักงาน ปปง. แจ�ง
ว�าเป2นรายชื่อที่ต�องกําหนดให�เป2นลูกค�าที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบข�อมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน 
ปปง. ตามที่สํานักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สํานักงาน 
ปปง.) 

� ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง  
(ค�าอัญมณี/ทองคํา, ค�าของเก�า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, 

โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ�อนการพนัน, 
ธุรกจิสถานบริการ, ค�าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน�าจัดหางาน, 
ธุรกิจนําเที่ยว/ทัวร�)  

สหกรณ� ประเมินความเสี่ยงฯ โดยใช�ป,จจัยความ
เสี่ยง ในเรื่องดังต�อไปนี้ ซึ่งหากข�อมูลของสมาชิกตรง
กับป,จจัยความเสี่ยงในข�อใด สหกรณ�จะกําหนดให�ผู�
นั้นเป2นผู�มีความเสี่ยงสูง ได�แก� 

� โครงสร�างการถือหุ�นมีความผิดปกติหรือมีความ
ซับซ�อนเกินกว�าการดําเนินธุรกิจตามปกติ (เฉพาะกรณีที่
สหกรณ� มีสมาชิกที่เป2นนิติบุคคล) 

� มีรายชื่อตรงกับข�อมูลที่สํานักงาน ปปง. แจ�ง
ว�าเป2นรายชื่อที่ต�องกําหนดให�เป2นลูกค�าที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบข�อมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน 
ปปง. ตามที่สํานักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สํานักงาน 
ปปง.) 

� ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง  
(ค�าอัญมณี/ทองคํา, ค�าของเก�า, รับแลกเปลี่ยนเงิน, 

โอนเงินออกนอกประเทศ, ธุรกิจกาสิโน/ บ�อนการพนัน, 
ธุรกจิสถานบริการ, ค�าอาวุธ, ตัวแทนหรือนายหน�าจัดหางาน, 
ธุรกิจนําเที่ยว/ทัวร�)  
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

 
� เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 

(นักการเมือง) 
� มีถิ่นที่อยู� หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ 

มีแหล�งที่มาของรายได� หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ  
(พื้นที่ที่อยู�ภายใต�ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว�าด�วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน เช�น 
จังหวดันราธวิาส (ยกเว�น อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน) 
จังหวัดยะลา (ยกเว�น อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี 
(ยกเว�น อําเภอแม�ลาน)) 

 
� เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 

(นักการเมือง) 
� มีถิ่นที่อยู� หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ 

มีแหล�งที่มาของรายได� หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ  
(พื้นที่ที่อยู�ภายใต�ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว�าด�วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน เช�น 
จังหวดันราธวิาส (ยกเว�น อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน) 
จังหวัดยะลา (ยกเว�น อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี 
(ยกเว�น อําเภอแม�ลาน)) 

 4.1.2 การบริหารความเสี่ยงด�านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการ
แพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูงสําหรับ 
สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง 

 � สหกรณ� มีการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับสมาชิกที่มี
ความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ� ได�ประเมินความเสี่ยง
ฯ ของสมาชิกแล�วพบว�า มีความเสี่ยงสูง) โดย
ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริงสําหรับ
ลูกค�าในระดับที่เข�มข�น ดังนี้ 

� ขอข�อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข�อมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก 
ข�อมูลแหล�งที่มาของเงินหรือรายได� ข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค�ในการทําธุรกรรม 

� กําหนดให�ผู�บริหารระดับสูงเป2นผู�อนุมัติ 
รับเป2นสมาชิกของสหกรณ� ในกรณีที่ประเมินความ
เสี่ยงแล�วพบว�า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง 

� กําหนดกระบวนตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ
เสี่ยงสูงอย�างเข�มข�น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทําธุรกรรมของสมาชิก 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ
สําหรับสมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่สหกรณ� 
ได�ประเมินความเสี่ยงฯ ของสมาชิกแล�วพบว�า มีความ
เสี่ยงสูง) โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข�อเท็จจริงสําหรับลูกค�าในระดับที่เข�มข�น ดังนี้ 

� ขอข�อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกเกี่ยวกับข�อมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของสมาชิก 
ข�อมูลแหล�งที่มาของเงินหรือรายได� ข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค�ในการทําธุรกรรม 

� กําหนดให�ผู�บริหารระดับสูงเป2นผู�อนุมัติ 
รับเป2นสมาชิกของสหกรณ� ในกรณีที่ประเมินความ
เสี่ยงแล�วพบว�า สมาชิกรายใดมีความเสี่ยงสูง 

� กําหนดกระบวนตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของสมาชิกที่มีความ
เสี่ยงสูงอย�างเข�มข�น โดยเพิ่มความถี่ ขั้นตอน ในการ
ติดตามความเคลื่อนไหวการทําธุรกรรมของสมาชิก 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

 
 4.1.2 การตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลต�าง ๆ 

ของสมาชิก ที่ใช�ในการแสดงตน การระบุตัวตน 
และการบริหารความเสี่ยงฯ 

 � สหกรณ� ดําเนินการตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลต�าง ๆ 
ของสมาชิก ที่ใช�ในการแสดงตน การระบุตัวตน 
และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 

� สมาชิกที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและ
ปรับปรุงข�อมูล ทุก 1 ป. 

� สมาชิกที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทาน
และปรับปรุงข�อมูล ทุก 2 ป. 

� สมาชิกที่มีความเสี่ยงต่ํา ตรวจทานและ
ปรับปรุงข�อมูล ทุก 3 ป. 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการตรวจทานและปรับปรุง
ข�อมูลต�าง ๆ ของสมาชิก ที่ใช�ในการแสดงตน  
การระบุตัวตน และการบริหารความเสี่ยงฯ ดังนี้ 

� ลูกค�าที่มีความเสี่ยงสูง ตรวจทานและ
ปรับปรุงข�อมูล ทุก 1 ป. 

� ลูกค�าที่มีความเสี่ยงปานกลาง ตรวจทาน
และปรับปรุงข�อมูล ทุก 2 ป. 

� ลูกค�าที่มีความเสี่ยงต่ํา ตรวจทานและ
ปรับปรุงข�อมูล ทุก 3 ป. 

 

 4.1.3 การปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก  � สหกรณ� ดําเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ ของสมาชิก 
เมื่อ 

� สมาชิกมีข�อมูลเปลี่ยนแปลงไป เช�น สมาชิก
มีความเสี่ยงต่ํา แต�เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลของ
สมาชิกแล�วพบว�า มีข�อมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง 
(ตามข�อ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก
เป2นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต�เมื่อ
ตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลของสมาชิกแล�วพบว�า ไม�มี
ข�อมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข�อ 4.1.1) แล�ว 
จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป2นความเสี่ยงสูง 

� เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต�อสํานักงาน ปปง. 
จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล�าวเป2นความเสี่ยงสูง 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการปรับระดับความเสี่ยงฯ 
ของสมาชิก เมื่อ 

� สมาชิกมีข�อมูลเปลี่ยนแปลงไป เช�น สมาชิก
มีความเสี่ยงต่ํา แต�เมื่อตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลของ
สมาชิกแล�วพบว�า มีข�อมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง 
(ตามข�อ 4.1.1) จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิก
เป2นความเสี่ยงสูง หรือ สมาชิกที่มีความสูง แต�เมื่อ
ตรวจทานและปรับปรุงข�อมูลของสมาชิกแล�วพบว�า ไม�มี
ข�อมูลตรงกับป,จจัยที่มีความเสี่ยงสูง (ตามข�อ 4.1.1) แล�ว 
จึงปรับระดับความเสี่ยงของสมาชิกเป2นความเสี่ยงสูง 

�  เมื่อสมาชิกถูกรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) ต�อสํานักงาน ปปง. 
จึงปรับความเสี่ยงของสมาชิกรายดังกล�าวเป2นความเสี่ยงสูง 

 

4.2 การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก�การก�อการร"ายสําหรับผู"ที่ทําธุรกรรม
เปEนครั้งคราว 
 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หมายถึง ผู�รับผลประโยชน�
กรณีสมาชิกถึงแก�กรรม 

 � สหกรณ� มีการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ� ที่มีมูลค�าตั้งแต� 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก
ราย) โดยดําเนินการ ดังนี้ 

� สหกรณ� ดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ ของผู�
ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรมกับ
สหกรณ� ที่มีมูลค�าตั้งแต� 100,000 บาท ขึ้นไป (ทุก
ราย) โดยดําเนินการ ดังนี้ 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

 4.2.1 การประเมินความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและ
การสนับสนนุทางการเงินแก�การก�อการร"ายและ 
การแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง 
ของผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 

 � สหกรณ� ประเมินความเสี่ยงฯ ของผู�ที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราว โดยใช�ป,จจัยความเสี่ยง ในเรื่อง
ดังต�อไปนี้ (หากข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง
คราวมีข�อมูลตรงกับป,จจัยความเสี่ยงในข�อใด สหกรณ�
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผู�ที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก�อนรับทําธุรกรรม) 

� มีรายชื่อตรงกับข�อมูลที่สํานักงาน ปปง. แจ�ง
ว�าเป2นรายชื่อที่ต�องกําหนดให�เป2นลูกค�าที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบข�อมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน 
ปปง. ตามที่สํานักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สํานักงาน 
ปปง.)  

� เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง  
(เป2นนักการเมือง) 

� มีถิ่นที่อยู� หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ 
มีแหล�งที่มาของรายได� หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ  

(พื้นที่ที่อยู�ภายใต�ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตาม
กฎหมายว�าด�วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน 
เช�น จังหวดันราธวิาส (ยกเว�น อําเภอสุไหงโก-ลก อาํเภอสุ
คิริน) จังหวัดยะลา (ยกเว�น อาํเภอเบตง) และจังหวัด
ป,ตตานี (ยกเว�น อําเภอแม�ลาน)) 

� สหกรณ� ต�องประเมินความเสี่ยงด�านฯ ของผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราว โดยใช�ป,จจัยความเสี่ยง ใน
เรื่องดังต�อไปนี้ (หากข�อมูลของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น
ครั้งคราวมีข�อมูลตรงกับป,จจัยความเสี่ยงในข�อใด 
สหกรณ�ดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงก�อนรับทําธุรกรรม) 

� มีรายชื่อตรงกับข�อมูลที่สํานักงาน ปปง. แจ�ง
ว�าเป2นรายชื่อที่ต�องกําหนดให�เป2นลูกค�าที่มีความเสี่ยง
สูง (โดยตรวจสอบข�อมูลจากคําสั่งยึดหรืออายัดของสํานักงาน 
ปปง. ตามที่สํานักงาน ปปง. ประกาศในเว็บไซต�สํานักงาน 
ปปง.) 

� เป2นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง  
(เป2นนักการเมือง) 

� มีถิ่นที่อยู� หรือมีการประกอบอาชีพ หรือ 
มีแหล�งที่มาของรายได� หรือทําธุรกรรมใน ประเทศ
หรือพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงสูงฯ  
(พื้นที่ที่อยู�ภายใต�ประกาศสถานการณ�ฉุกเฉินตามกฎหมาย
ว�าด�วยการบริหารราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน เช�น 
จังหวดันราธวิาส (ยกเว�น อําเภอสุไหงโก-ลก อําเภอสุคิริน) 
จังหวัดยะลา (ยกเว�น อําเภอเบตง) และจังหวัดป,ตตานี 
(ยกเว�น อําเภอแม�ลาน)) 

 
 
 
 
 
 
ตรวจสอบจากเว็บไซต�ของ
สํานักงาน ปปง. และระบบ
ตรวจสอบรายชื่อฯ (APS) 

 4.2.2 การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงิน
และการสนับสนนุทางการเงินแก�การก�อการร"ายและ
การแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง
สําหรับผู"ที่ทําธุรกรรมเปEนครั้งคราว 
ที่มีความเสี่ยงสูง 

 � สหกรณ� มีการบริหารความเสี่ยงฯ สําหรับผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง (หลังจากที่
สหกรณ� ได�ประเมินความเสี่ยงของผู�ที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งแล�วพบว�า มีความเสี่ยงสูง)  
โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริงสําหรับ
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีข�อมูลหรือข�อเท็จจริง
ตรงกับป,จจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข�มข�นกว�า 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการบริหารความเสี่ยงฯ 
สําหรับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง 
(หลังจากที่สหกรณ� ได�ประเมินความเสี่ยงของผู�ที่ทํา
ธุรกรรมเป2นครั้งแล�วพบว�า มีความเสี่ยงสูง)  
โดยดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริงสําหรับ
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีข�อมูลหรือข�อเท็จจริง
ตรงกับป,จจัยความเสี่ยงสูงในระดับที่เข�มข�นกว�า 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

ผู�ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่ไม�เสี่ยงสูง ดังนี้ 
� ขอข�อมูลเพิ่มเติมจากผู�ที่ทําธุรกรรม 

เป2นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข�อมูลหรือหลักฐานในการ
ประกอบกิจการของผู�ที่ทําเป2นครั้งคราว 
ข�อมูลแหล�งที่มาของเงินหรือรายได� ข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค�ในการทําธุรกรรม 

� กําหนดไม�ให�ทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป2นเหตุ 
ให�ถูกใช�เป2นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก�การก�อการร�ายดังกล�าว และรายงาน
เป2นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. 

� กําหนดกระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น 
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย�างเข�มข�น 

ผู�ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่ไม�เสี่ยงสูง ดังนี้ 
� ขอข�อมูลเพิ่มเติมจากผู�ที่ทําธุรกรรม 

เป2นครั้งคราวเกี่ยวกับ ข�อมูลหรือหลักฐานในการ
ประกอบกิจการของผู�ที่ทําเป2นครั้งคราว 
ข�อมูลแหล�งที่มาของเงินหรือรายได� ข�อมูลที่
เกี่ยวข�องกับวัตถุประสงค�ในการทําธุรกรรม 

� กําหนดไม�ให�ทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรม
เป2นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงจนอาจเป2นเหตุ 
ให�ถูกใช�เป2นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก�การก�อการร�ายดังกล�าว และรายงาน
เป2นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. 

� กําหนดกระบวนการตรวจสอบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับการทําธุรกรรมของผู�ที่ทําธุรกรรมเป2น 
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงอย�างเข�มข�น 

5. การรายงานการทําธุรกรรม      
 5.1 การรายงานการทําธุรกรรมที่ใช"เงินสด �  � สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม

ที่ใช�เงินสด เมื่อมีการทําธุรกรรมด�วยเงินสด 
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต� 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใช�เงินสดต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ ปปง. 1-01 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม 
ที่ใช�เงินสดต�อสํานักงาน ปปง. โดยกําหนดให�ส�ง 
แบบรายงาน ดังนี้ 

- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว�างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต�

� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใช�เงินสด เมื่อมีการทําธุรกรรมด�วยเงินสด 
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต� 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่ใช�เงินสดต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ ปปง. 1-01 
� สหกรณ� กาํหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม 
ที่ใช�เงินสดต�อสํานักงาน ปปง. โดยกําหนดให�ส�ง 
แบบรายงาน ดังนี้ 

- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว�างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต�
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ดําเนนิการ 

วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) 
- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหว�างวันที่ 

16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต�วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป) 
� สหกรณ� มีการรายงานการทําธุรกรรมที่ใช�เงินสด
ต�อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมด�วยเงินสด
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต� 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
ครบถ�วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด 
(ตรวจสอบจากข�อมูลการทําธุรกรรมของสหกรณ� 
ในแต�ละเดือนว�ามีการทําธุรกรรมด�วยเงินสดที่มี
จํานวนเงินตั้งแต� 2,000,000 บาท ขึ้นไป กี่รายการ 
แล�วตรวจสอบว�ามีการรายงานการทําธุรกรรมที่ใช�
เงินสดครบทุกรายการและรายงานภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนดหรือไม�) 

วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) 
- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหว�างวันที่ 

16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต�วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป) 
� สหกรณ� ต�องรายงานการทําธุรกรรมที่ใช�เงินสด 
ต�อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมด�วยเงินสด 
ที่มีจํานวนเงินตั้งแต� 2,000,000 บาท ขึ้นไป  
ให�ครบถ�วนทุกธุรกรรมและต�องรายงานภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 
 

 5.2 การรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย,สิน 

�  � สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย�สินที่มีมูลค�าตั้งแต� 5,000,000 บาท ขึ้นไป 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ 
ปปง. 1-02 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม 
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. โดยกําหนด 
ให�ส�งแบบรายงาน ดังนี้ 

� สหกรณ� ต�องกําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม 
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน เมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย�สินที่มีมูลค�าตั้งแต� 5,000,000 บาท ขึ้นไป 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ 
ปปง. 1-02 
� สหกรณ� กาํหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม 
ที่เกี่ยวกับทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. โดยกําหนด 
ให�ส�งแบบรายงาน ดังนี้ 
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- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว�างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต�
วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) 

- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหว�างวันที่ 
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต�วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป) 
� สหกรณ� มีการรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย�สินที่มีมูลค�าตั้งแต� 5,000,000 บาท ขึ้น
ไป ครบถ�วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด 
(ตรวจสอบจากข�อมูลการทําธุรกรรมของสหกรณ� 
ในแต�ละเดือนว�าเมื่อมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย�สินที่มีมูลค�าตั้งแต� 5,000,000 บาท ขึ้นไป 
กี่รายการ แล�วตรวจสอบว�ามีการรายงานการทํา
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย�สินครบทุกรายการและ
รายงานภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดหรือไม�) 

- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในระหว�างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 15 ไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วันนับแต�
วันถัดจากวันที่ 15 (ภายในวันที่ 22 ของเดือนนั้น) 

- ส�งแบบรายงานที่ทําขึ้นในวันที่ระหว�างวันที่ 
16 ถึงวันสิ้นเดือน ภายใน 7 วันนับแต�วันสิ้นเดือน
ของเดือนที่มีการทําธุรกรรมนั้น (ภายในวันที่ 7 ของ
เดือนถัดไป) 
� สหกรณ� ต�องรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับ
ทรัพย�สิน ต�อสํานักงาน ปปง. เมื่อมีการทําธุรกรรมที่
เกี่ยวกับทรัพย�สินที่มีมูลค�าตั้งแต� 5,000,000 บาท ขึ้น
ไป ครบถ�วนทุกธุรกรรมภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายกําหนด 
 

 5.3 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย �  � สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ ปปง. 1-03 
� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. ภายใน 7 วัน 
นับแต�วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 

� สหกรณ� กําหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. 
� สหกรณ� กาํหนดให�มีการรายงานการทําธุรกรรมที่มี 
เหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. ด�วยแบบ ปปง. 1-03 
� สหกรณ� ต�องกําหนดให�มีการรายงานการทํา
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. 
ภายใน 7 วัน นับแต�วันที่มีเหตุอันควรสงสัย 
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6. การบริหารความเสี่ยงด"านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และช�องทางการบริการ 
 6.1 การประเมินความเสี่ยงด"านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร"าย 
และการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล"างสูง 
สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และช�องทางการบริการ 

�  สหกรณ� มีการประเมินความเสี่ยงฯ  สําหรับผลิตภัณฑ� 
บริการ และช�องทางการบริการ ของสหกรณ�ที่ใช�อยู�
ในป,จจุบัน 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ 
สําหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช�องทางการบริการ 
ของสหกรณ�ที่ใช�อยู�ในป,จจุบัน 
 

 

�  สหกรณ� มีการประเมินความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ� 
บริการ และช�องทางการบริการ ของสหกรณ� 
ที่ใช�อยู�ในป,จจุบัน โดยใช�ป,จจัยในการประเมิน 
ความเสี่ยงฯ ได�แก� 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ก�อให�เกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้ 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ไม�สามารถแลกเปลี่ยนเป2นเงินสดหรือถอน
หรือคืนเป2นเงินสดได�ในระยะเวลาอันสั้น 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ไม�ใช�บริการข�ามประเทศและไม�เกิดมูลค�า
ในต�างประเทศ 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงิน
ที่ไม�สามารถโอนมูลค�าให�แก�ผู�อื่นได� หรือโอนได� 
แต�มีการกําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ�อน 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงิน
ที่ได�รับการจํากัดวงเงินไว�ในมูลค�าและจํานวนครั้งในการ
ครอบครองหรือการใช�บริการ ทําให�ไม�สามารถสะสม
มูลค�าเงินได�เป2นจํานวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ

สหกรณ� ต�องดําเนินการประเมินความเสี่ยงฯ  
สําหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช�องทางการบริการ 
ของสหกรณ�ที่ใช�อยู�ในป,จจุบัน โดยใช�ป,จจัยในการ
ประเมินความเสี่ยงฯ ได�แก� 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ก�อให�เกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้ 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ไม�สามารถแลกเปลี่ยนเป2นเงินสดหรือถอน
หรือคืนเป2นเงินสดได�ในระยะเวลาอันสั้น 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทาง
การเงินที่ไม�ใช�บริการข�ามประเทศและไม�เกิดมูลค�า
ในต�างประเทศ 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงิน
ที่ไม�สามารถโอนมูลค�าให�แก�ผู�อื่นได� หรือโอนได� 
แต�มีการกําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ�อน 

� ป,จจัยในเรื่อง ผลิตภัณฑ�หรือบริการทางการเงิน
ที่ได�รับการจํากัดวงเงินไว�ในมูลค�าและจํานวนครั้งในการ
ครอบครองหรือการใช�บริการ ทําให�ไม�สามารถสะสม
มูลค�าเงินได�เป2นจํานวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือ
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

ได�อย�างรวดเร็ว ได�อย�างรวดเร็ว 
 6.2 การกําหนดมาตรการในการบริหาร 

ความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ, บริการ และ
ช�องทางการบริการ ของสหกรณ,ที่ใช"อยู�ในป8จจุบัน 

�  สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช�องทางการ
บริการ ของสหกรณ�ที่ใช�อยู�ในป,จจุบัน ได�แก� 

� มีการจํากัดวงเงินในการทําธุรกรรมกับสหกรณ� 
� กําหนดให�ต�องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล

ที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนที่จะรับทําธุรกรรมและ
ปฏิเสธการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

� กําหนดให�ขอข�อมูลเพิ่มเติมก�อนรับเป2น
สมาชิก สําหรับผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกที่ผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ พบว�ามีความเสี่ยงสูง หรือก�อน
รับทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง 

� สหกรณ� ต�องกําหนดมาตรการในการบริหาร
ความเสี่ยงฯ สําหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช�องทาง
การบริการ ของสหกรณ�ที่ใช�อยู�ในป,จจุบัน ได�แก� 

� มีการจํากัดวงเงินในการทําธุรกรรมกับสหกรณ� 
� กําหนดให�ต�องมีการตรวจสอบรายชื่อบุคคล

ที่ถูกกําหนดทุกครั้งก�อนที่จะรับทําธุรกรรมและ
ปฏิเสธการทําธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด 

� กําหนดให�ขอข�อมูลเพิ่มเติมก�อนรับเป2น
สมาชิก สําหรับผู�ที่มาขอสมัครเป2นสมาชิกที่ผลการ
ประเมินความเสี่ยงฯ พบว�ามีความเสี่ยงสูง หรือก�อน
รับทําธุรกรรมกับผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง 

 

7. การเก็บรักษารายละเอียดข"อมูลและเอกสารตามที่กฎหมายกําหนด 
 7.1 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ 

การแสดงตน 
�  สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ

เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เปEนเวลา 5 ป< นับแต�
วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับลูกค�า  
(รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได�แก� ข�อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป(นครั้งคราว) 

� สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ
เอกสารเกี่ยวกับการแสดงตน เปEนเวลา 5 ป< นับแต�
วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับลูกค�า  
(รายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน ได�แก� ข�อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนของสมาชิกและ/หรือ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป(นครั้งคราว) 

 

 7.2 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
การทําธุรกรรมและบันทึกข"อเท็จจริง 

�  สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ
เอกสารเกีย่วกับการทําธุรกรรมและบันทึกข�อเท็จจรงิ 
เปEนเวลา 5 ป< นับแต�ได�มีการทําธุรกรรมหรือบันทึก
ข�อเท็จจริงนั้น 
(รายละเอียดเกี่ยวกับการทําธรุกรรมและบันทกึข�อเทจ็จริง 
ได�แก� ข�อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม และ 

� สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ
เอกสารเกีย่วกับการทําธุรกรรมและบันทึกข�อเท็จจรงิ 
เปEนเวลา 5 ป< นับแต�ได�มีการทําธุรกรรมหรือบันทึก
ข�อเท็จจริงนั้น 
(รายละเอียดเกี่ยวกับการทําธรุกรรมและบันทกึข�อเทจ็จริง 
ได�แก� ข�อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการทําธุรกรรม และ 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 
การรายงานการทําธุรกรรม) การรายงานการทําธุรกรรม) 

 7.3 การเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับ 
การทําธุรกรรมและบันทึกข"อเท็จจริง 

�  สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ
เอกสารเกีย่วกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค�า
และ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เปEนเวลา 10 ป< 
นับแต�วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับ
ลูกค�าและ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค�า
และ/หรือผู�ที่ทําธรุกรรมเป2นครั้งคราว ตามระเบียบ
คณะกรรมการปZองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว�าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธกีารเก็บรกัษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค�า พ.ศ. 2559 เช�น นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติด�าน AML/ CPTF, ผลการประเมินความ
เสี่ยงด�าน AML/ CPTF ภายในองค;กร, การทําธุรกรรมของ
ลูกค�าและ/หรือผู�ทีท่ําธรุกรรมเป2นครั้งคราวและการบริหาร
ความเสี่ยงธรุกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัย, การปรบัปรุงข�อมูลต�าง ๆ  
ของลูกค�า, การบริหารความเสี่ยงของลูกค�าและ/หรือ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค�าและ/หรือผู�ที่ทําธรุกรรมเป2นครั้งคราว, ผลการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัย เป2นต�น) 

� สหกรณ� มีการเก็บรักษารายละเอียดข�อมูลและ
เอกสารเกีย่วกับการตรวจสอบเพื่อเท็จจริงเกีย่วกับลูกค�า
และ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว เปEนเวลา 10 ป< 
นับแต�วันที่มีการปYดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ�กับ
ลูกค�าและ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 
(รายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อเทจ็จรงิเกี่ยวกับลูกค�า
และ/หรือผู�ที่ทําธรุกรรมเป2นครั้งคราว ตามระเบียบ
คณะกรรมการปZองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว�าด�วย
หลักเกณฑ�และวิธกีารเก็บรกัษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค�า พ.ศ. 2559 เช�น นโยบาย
และแนวทางปฏิบัติด�าน AML/ CPTF, ผลการประเมินความ
เสี่ยงด�าน AML/ CPTF ภายในองค;กร, การทําธุรกรรมของ
ลูกค�าและ/หรือผู�ทีท่ําธรุกรรมเป2นครั้งคราวและการบริหาร
ความเสี่ยงธรุกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัย, การปรบัปรุงข�อมูลต�าง ๆ  
ของลูกค�า, การบริหารความเสี่ยงของลูกค�าและ/หรือ 
ผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว, การตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค�าและ/หรือผู�ที่ทําธรุกรรมเป2นครั้งคราว, ผลการ
ตรวจสอบธุรกรรมที่มเีหตุอนัควรสงสัย เป2นต�น) 

 

8. การจัดจ"างและการฝRกอบรมพนักงาน      
 8.1 การจัดจ�างพนักงาน  � สหกรณ� ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลรายชื่อพนักงาน 

กับข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก�อนและหลัง รับ
และหลังรับเข�าทํางาน อย�างสม่ําเสมอ 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการตรวจสอบข�อมูลรายชื่อ
พนักงาน กับ ข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดก�อน
และหลัง รับเข�าทํางาน อย�างสม่ําเสมอ 

 

   � สหกรณ� กําหนดให�พนักงานใหม�ได�รับการฝ̂กอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการปZองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่

� สหกรณ� ต�องจัดให�พนักงานใหม�ได�รับการฝ̂กอบรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการปZองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

มีอานุภาพทําลายล�างสูงก�อนเริ่มปฏิบัติงาน มีอานุภาพทําลายล�างสูงก�อนเริ่มปฏิบัติงาน 

 8.2 การฝ̂กอบรมพนักงาน � 
 

 สหกรณ� มีการดําเนินการเกี่ยวกับการฝ̂กอบรม

เกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการปZองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่

มีอานุภาพทําลายล�างสูง ได�แก� 

� จัดให�พนักงานของสหกรณ� ต�องเข�ารับการ

ฝ̂กอบรมเกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการปZองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการ

แพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูงอย�าง

ต�อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส�งเสริมสหกรณ�

หรือสํานักงาน ปปง. หรือหน�วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข�อง 

� กําหนดให�พนักงานที่ผ�านการฝ̂กอบรมฯ 

ต�องได�รับการฝ̂กอบรมฯ ทบทวนความรู�ทุก 2 ป. 

� กําหนดให�เก็บหลักฐานการฝ̂กอบรม ได�แก� 

ทะเบียนรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่ได�รับการฝ̂กอบรมฯ, วัน 

เวลา และสถานที่ฝ̂กอบรม พร�อมลายมือชื่อรับรองของ

วิทยากรหรือเจ�าของหลักสูตรฝ̂กอบรมฯ รวมทั้ง

หลักฐานที่แสดงว�าพนักงานของสหกรณ� ได�เข�ารับการ

ฝ̂กอบรมทบทวนความรู� 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการเกี่ยวกับการฝ̂กอบรม

เกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การปZองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายล�างสูง ได�แก� 

� จัดให�พนักงานของสหกรณ� ต�องเข�ารับการ

ฝ̂กอบรมเกี่ยวกับการปZองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการปZองกันและปราบปราม 

การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการ

แพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูงอย�าง

ต�อเนื่อง ที่มีการจัดอบรมโดยกรมส�งเสริมสหกรณ�

หรือสํานักงาน ปปง. หรือหน�วยงานอื่น 

ที่เกี่ยวข�อง 

� กําหนดให�พนักงานที่ผ�านการฝ̂กอบรมฯ 

ต�องได�รับการฝ̂กอบรมฯ ทบทวนความรู�ทุก 2 ป. 

� กําหนดให�เก็บหลักฐานการฝ̂กอบรม ได�แก� 

ทะเบียนรายชื่อเจ�าหน�าที่ที่ได�รับการฝ̂กอบรมฯ, วัน 

เวลา และสถานที่ฝ̂กอบรม พร�อมลายมือชื่อรับรองของ

วิทยากรหรือเจ�าของหลักสูตรฝ̂กอบรมฯ รวมทั้ง

หลักฐานที่แสดงว�าพนักงานของสหกรณ� ได�เข�ารับการ

ฝ̂กอบรมทบทวนความรู� 

สหกรณ�มีการดําเนินการ 

ในเรื่องการฝ̂กอบรมพนักงาน

ยังไม�ครบทุกเรื่องที่ต�อง

ปฏิบัติให�สอดคล�องตามที่

กฎหมายกําหนด 

9. การปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการปZองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก�การก�อการร�ายและ 

�  สหกรณ� มีการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

เกี่ยวกับการปZองกันมิให�มีสนับสนุนทางการเงิน 

� สหกรณ� ต�องดําเนินการกําหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปZองกันมิให�มีสนับสนุน
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

การแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูง แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายล�างสูง ดังนี้ 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ 

การดําเนินการให�ข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่

ได�รับจากสํานักงาน ปปง. ให�เป2นป,จจุบันอยู�เสมอ 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ

ข�อมูลของสมาชิกและ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง

คราวกับข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ

ปฏิเสธการสร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ การไม�ทํา

ธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจ กับสมาชิก

และ/หรือที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้ง

ของผู�กระทําการแทน หรือตามคําสั่ง หรือของกิจการ

ภายใต�การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูก

กําหนด  

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการรายงาน

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. ใน

กรณีที่พบว�า สมาชิกหรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง

คราวมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข�องหรือมีเหตุอันควร

เชื่อได�ว�ามีความเกี่ยวข�องกับการสนับสนุนทางการเงิน

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายล�างสูงหรือเป2นธุรกรรมที่กระทํากับ

ทางการเงินแก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�างสูง ดังนี้ 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับ

การดําเนินการให�ข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดที่

ได�รับจากสํานักงาน ปปง. ให�เป2นป,จจุบันอยู�เสมอ 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการ

ตรวจสอบข�อมูลของสมาชิกและ/หรือผู�ที่ทําธุรกรรม

เป2นครั้งคราวกับข�อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการ

ปฏิเสธการสร�างความสัมพันธ�ทางธุรกิจ การไม�ทํา

ธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจ กับสมาชิก

และ/หรือที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้ง

ของผู�กระทําการแทน หรือตามคําสั่ง หรือของกิจการ

ภายใต�การครอบครองหรือการควบคุมของบุคคลที่ถูก

กําหนด  

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการรายงาน

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต�อสํานักงาน ปปง. ใน

กรณีที่พบว�า สมาชิกหรือผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้ง

คราวมีการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข�องหรือมีเหตุอันควร

เชื่อได�ว�ามีความเกี่ยวข�องกับการสนับสนุนทางการเงิน

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายล�างสูงหรือเป2นธุรกรรมที่กระทํากับ
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

หรือเพื่อประโยชน�ของบุคคลที่ถูกกําหนด 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการแจ�งข�อมูลต�อ

สํานักงาน ปปง. ได�แก�  

- การแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย�สินที่ถูกระงับการ

ดําเนินการให�สํานักงาน ปปง. ทราบภายใน 10 วันทําการ 

นับแต�วันที่ได�ระงับการดําเนินการกับทรัพย�สินนั้น 

- การแจ�งข�อมูลให�สํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู�ที่

เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งอยู�ในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผู�ที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับบุคคล

ที่ถูกกําหนด ภายใน 10 วันทําการ  

นับแต�วันที่ได�พบข�อมูลนั้น 

� สหกรณ� มีการกําหนดแบบการแจ�งข�อมูล 

เมื่อตรวจสอบพบว�า ผู�ที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิก 

มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ได�แก� 

- การแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย�สินที่ถูกระงับการ

ดําเนินการกับทรัพย�สินให�สํานักงาน ปปง. ทราบ ต�อง

แจ�งข�อมูลตามแบบ ปกร. 03 

- การแจ�งให�สํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู�ที่

เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งมีอยู�ในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผู�ทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู�นั้น 

ต�องแจ�งข�อมูลตามแบบ ปกร. 04 

� สหกรณ� มีการกําหนดนโยบายในการประเมิน

ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ 

สมาชิกและผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีสัญชาติ 

หรือเพื่อประโยชน�ของบุคคลที่ถูกกําหนด 

� สหกรณ� มีการกําหนดมาตรการในการแจ�ง

ข�อมูลต�อสํานักงาน ปปง. ได�แก�  

- การแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย�สินที่ถูกระงับ

การดําเนินการให�สํานักงาน ปปง. ทราบภายใน  

10 วันทําการ นับแต�วันที่ได�ระงับการดําเนินการกับ

ทรัพย�สินนั้น 

- การแจ�งข�อมูลให�สํานักงาน ปปง. ทราบ 

เกี่ยวกับผู�ที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งอยู�ในรายชื่อ

บุคคลที่ถูกกําหนด หรือผู�ที่มีหรือเคยมีการทํา

ธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกําหนด ภายใน  

10 วันทําการ นับแต�วันที่ได�พบข�อมูลนั้น 

� สหกรณ� มีการกําหนดแบบการแจ�งข�อมูล

เมื่อตรวจสอบพบว�า ผู�ที่เป2นหรือเคยเป2นสมาชิก 

มีรายชื่อตรงกับรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด ได�แก� 

- การแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับทรัพย�สินที่ถูกระงับ

การดําเนินการกับทรัพย�สินให�สํานักงาน ปปง. ทราบ 

ต�องแจ�งข�อมูลตามแบบ ปกร. 03 

- การแจ�งให�สํานักงาน ปปง. ทราบ เกี่ยวกับผู�ที่

เป2นหรือเคยเป2นสมาชิกซึ่งมีอยู�ในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด หรือผู�ทีมีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผู�นั้น 

ต�องแจ�งข�อมูลตามแบบ ปกร. 04 

� สหกรณ� มีการกําหนดนโยบายในการประเมิน

ความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ 
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ลําดับ เรื่อง/ประเด็นที่ตรวจสอบ 
ผลการตรวจสอบ 

หัวข"อที่ตรวจสอบ 
ข"อเสนอแนะ/วิธีแก"ไข 

กรณีพบว�ายังไม�ดําเนินการ 
หมายเหตุ ดําเนนิการ

แล�ว 
ยังไม�ได�

ดําเนนิการ 

ภูมิลําเนา หรือที่อยู�ป,จจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มี

ความเสี่ยงด�านการสนับสนุนทางการเงิน 

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายล�างสูง (เช�น ประเมินความเสี่ยงของ 

สมาชิกและผู�ที่มาทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หากมี

สัญชาติ ภูมิลําเนา หรือที่อยู�ป,จจุบันในพื้นที่หรือ

ประเทศที่มีความเสี่ยงด�านการสนับสนุนทางการเงินแก�การ

ก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�าง

สูง ต�องกําหนดให�มีความเสี่ยงสูง) 

สมาชิกและผู�ที่ทําธุรกรรมเป2นครั้งคราวที่มีสัญชาติ 

ภูมิลําเนา หรือที่อยู�ป,จจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มี

ความเสี่ยงด�านการสนับสนุนทางการเงิน 

แก�การก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายล�างสูง (เช�น ประเมินความเสี่ยงของ 

สมาชิกและผู�ที่มาทําธุรกรรมเป2นครั้งคราว หากมี

สัญชาติ ภูมิลําเนา หรือที่อยู�ป,จจุบันในพื้นที่หรือ

ประเทศที่มีความเสี่ยงด�านการสนับสนุนทางการเงินแก�การ

ก�อการร�ายและการแพร�ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล�าง

สูง ต�องกําหนดให�มีความเสี่ยงสูง) 

 

ลงชื่อ        ผู�ที่ทําหน�าที่ตรวจสอบ 

                   (………………………………………) 

ตําแหน�ง ผู�ตรวจสอบกิจการของสหกรณ�…………………………………… 

วันที่                                  (วัน เดือน ป. ที่ตรวจสอบ) 

 


