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การเข้าแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายฯ

ณ สถานประกอบการ

กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนกํากับและตรวจสอบ 1 กองกํากับและตรวจสอบ

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน



2

ประเมินความเสี่ยงด้าน ML/TPF
ภายในองค์กร และกําหนดมาตรการ

บรรเทาความเสี่ยงฯ
(ด้านผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่องทางบริการ ด้านลูกค้า ด้านพื้นที่ตั้ง)

กําหนดคู่มือการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินฯ (AML/CTPF)

จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการฝึกอบรมด้าน

AML/CTPF และทบทวน
ความรู้อย่างสม่ําเสมอ

กําหนดเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

กําหนดผู้ตรวจสอบภายใน
การปฏิบัติงานด้าน AML/CTPF

ประเมินความเสี่ยง
ด้าน ML/TPF สําหรับ
ผลิตภัณฑ์ บริการ และ
ช่องทางบริการ และกําหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยง

รายงานการทําธุรกรรม
- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด (2 ลบ.) 
- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (5 ลบ.) 
- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

หน้าที่

ของสหกรณ์

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ดําเนินการเก็บรักษาข้อมูล
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
- การแสดงตน (5 ปี)
- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (10 ปี)
- การรายงานการทําธุรกรรม (5ปี)

เก็บรักษาข้อมูล

จัดทํานโยบายหลักด้านการ
ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินฯ (AML/CTPF)
(เห็นชอบและอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงสุด)

AML
CTPF

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

UN ListUN List TH ListTH List
การปฏิบัติตาม กม. ปกอ.
- การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
- การปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทาง
  ธุรกิจ/ปฏิเสธการทําธุรกรรม
- ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
- แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ปปง.

จัดให้ลูกค้าแสดงตน
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า

การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า



ต้องจัดทํา
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

นโยบายหลัก 
AML/CFT

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ต้องผ่านการเห็นชอบและอนมุัตจิากคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์

 ลงนามอนมุัตปิระกาศใชโ้ดยประธานกรรมการดําเนนิการ
** ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

หลักการและวัตถปุระสงค์

หน้าที่และความรบัผิดชอบ

สาระสาํคัญของนโยบาย

การรับลูกค้า กําหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

การบริหาร
ความเสี่ยงลูกค้า

- กําหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิก/สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

- ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิก/
สหกรณ์อื่น และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก/สหกรณ์อื่น

- ดําเนินการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง

การประเมินความ
เสี่ยงภายในองค์กร

- กําหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน 
ML/TPF ภายในองค์กร 

- พิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
กําหนด (ด้านลูกค้า ด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ลักษณะการทําธุรกรรม และช่องทางบริการ 
และด้านพื้นที่หรือประเทศ)

- กําหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม

การพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบาย/
แนวทางปฏิบัติ

- กําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ 
วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ต้องได้รับการทบทวน
เป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

- ดําเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือดําเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง

การรายงานการทําธุรกรรม

การเก็บรักษาเอกสาร

การจัดจ้างพนักงาน

การตรวจสอบภายใน



      รายงานธุรกรรม
       ที่มีเหตุอันควร
สงสัย กรณีที่สหกรณ์พบว่า
ธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้อง
กับการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง 

เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก หรือสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ
ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณ์จะต้องดําเนินการ ดังนี้
  1) ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของผู้กระทําการแทน 
หรือตามคําสั่งของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือควบคุมของผู้นั้น
  2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการ (แบบ ปกร.03)

3) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกกําหนด (แบบ ปกร.04)
4) รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ปปง. (แบบ ปปง. 1-03)

กําหนดมาตรการ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/ปฏิเสธการทําธุรกรรม/ยุติความสัมพันธ์
เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่า ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือ

ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว มีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง สหกรณ์จะต้องดําเนินการ ดังนี้

- ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก)
- ปฏิเสธไม่ทําธุรกรรม (ลูกค้าที่มาทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว)
- ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (สมาชิก/สหกรณ์อื่น)

ต้องจัดทํา
แนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ

นโยบายหลัก 
CTPF

ด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

ด้านการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

ต้องผ่านการเห็นชอบและอนมุัตจิากคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ์

 ลงนามอนมุัตปิระกาศใชโ้ดยประธานกรรมการดําเนนิการ

** ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

การอนุมัติรบัลูกค้า/
การรับทําธุรกรรม

การตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกกําหนด

การปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
ปฏิเสธการทําธุรกรรม/
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การระงับทรพัย์สิน
และการแจ้งข้อมูล
ต่อสํานกังาน ปปง.

- กําหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย่างเคร่งครัด 
- กําหนดมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทําธุรกรรมให้แก่ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
- ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค้า

- กําหนดมาตรการในการดําเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ (ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์สํานักงาน ปปง. หรือระบบ APS)

- กําหนดมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/
สมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ตรวจทุกครั้ง ก่อนรับสมาชิก/
ก่อนรับทําธุรกรรม และตรวจสมาชิกและสหกรณ์อื่นอย่างสม่ําเสมอจนกว่า
จะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ)



 ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

 ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกงินและการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

การประเมินความเสี่ยง
ภายในองค์กร

การบรหิารความเสี่ยงลูกคา้

การบรหิารความเสี่ยงผลิตภณัฑ์ 
บริการ และช่องทางบริการ

การรายงานการทําธุรกรรม

การจัดจ้างและ
ฝึกอบรมพนักงาน

9

การกํากับดแูล

การตรวจสอบภายใน 6

5

1 การรับลูกค้า

7

- ธุรกรรมที่ใช้เงินสด  ≥ 2 ลบ.     

  แบบ ปปง. 1-01

- ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ≥ 5 ลบ. 

  แบบ ปปง. 1-02

- ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

  แบบ ปปง. 1-03- การแสดงตน 5 ปี 

- การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 10 ปี 

- การทําธุรกรรมและบันทึกข้อเท็จจริง 5 ปี นับแต่ได้มีการทําธุรกรรมหรือบันทึกข้อเท็จจริงนั้น

- กําหนดผู้ตรวจสอบภายในด้าน AML/CTPF เช่น ผู้ตรวจสอบกิจการ 
- กําหนดแผนและหัวข้อในการตรวจสอบภายใน
  ด้าน AML/CTPF 
- ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- รายงานผลการตรวจสอบภายใน
  ต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
  เพื่อรับทราบและสั่งการให้แก้ไข

นับแต่วันที่ปิดบัญชี หรือ 
ยุติความสัมพันธ์

- กําหนดพนักงานระดับบริหารทําหน้าที่กํากับดูแล
  การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเป็นตัวแทน
  ในการติดต่อประสานงานกับ ปปง.
  ได้แก่ ผู้จัดการสหกรณ์
- กํากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้อง
  กับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย

8- ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  กับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
- อบรมให้ความรู้พนักงานใหม่ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
  และได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ ทุก ๆ 2 ปี
- เก็บหลักฐานการฝึกอบรม

มี 2 รอบรายงาน

ภายใน 7 วัน

นับถัดจากวันที่ 15 

ของเดือนนั้น และ

วันสิ้นเดือนของเดือน

ที่มีการทําธุรกรรมนั้น

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

4

3

2

- การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
- การจัดให้ลูกค้าแสดงตน
- การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน / ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
- การอนุมัติ/ปฏิเสธ การสร้างความสัมพันธ์/การทําธุรกรรม

- ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้าน ML/TPF  
ของ สมาชิก/สหกรณ์อื่น (สูง/กลาง/ต่ํา)

- ประเมินและจัดระดับความเสี่ยงด้าน 
ML/TPF  ของผลิตภัณฑ์ บริการ 
ช่องทางบริการ(สูง/กลาง/ต่ํา)

- กําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงฯ

สูง
กลาง
ต่ํา

AML/CTPF
- ทบทวนข้อมูลของสมาชิก/สหกรณ์อื่น ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ

- ตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างสม่ําเสมอ
- ทบทวนระดับความเสี่ยงของสมาชิก/สหกรณ์อื่น 

การเก็บรกัษาเอกสาร



ไม่เป็น
ดําเนินการตรวจสอบ

รายชื่อผู้ขอสมัครสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทํา
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว
กับข้อมูลรายชื่อบุคคล

ที่ถูกกําหนด

ดําเนินการตรวจสอบ
รายชื่อผู้ขอสมัครสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทํา
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว
กับข้อมูลรายชื่อบุคคล

ที่ถูกกําหนด

ดําเนินการจัดให้แสดงตน
- ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก

   - สหกรณ์อื่น (เปิดบัญชเีงินฝาก/
     กู้ยืมเงิน)

- ลกูค้าที่มาทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว มูลค่า
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ดําเนินการจัดให้แสดงตน
- ผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก

   - สหกรณ์อื่น (เปิดบัญชเีงินฝาก/
     กู้ยืมเงิน)

- ลูกค้าที่มาทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว มูลค่า
ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

ดําเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลและหลักฐาน

ประกอบการแสดงตน

ว่ามีความถูกต้องและแท้จริง

ดําเนินการตรวจสอบ

ข้อมูลและหลักฐาน

ประกอบการแสดงตน

ว่ามีความถูกต้องและแท้จริง

ดําเนินการระบุตัวตนและ

พิสูจน์ทราบตัวตน

ว่ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย

และเป็นบุคคลคนเดียวกับ

ข้อมูลการแสดงตน

ดําเนินการระบุตัวตนและ

พิสูจน์ทราบตัวตน

ว่ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย

และเป็นบุคคลคนเดียวกับ

ข้อมูลการแสดงตน

ดําเนินการระบุผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง

ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น/

ลูกค้าที่มาทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ดําเนินการระบุผู้ได้รับ

ผลประโยชน์ที่แท้จริง

ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น/

ลูกค้าที่มาทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ประเมินความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย/

การแพร่ขยายอาวุธฯ
เพื่อจัดระดับความเสี่ยง

ของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทําธุรกรรม

เป็นครั้งคราว

ประเมินความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน/การก่อการร้าย/

การแพร่ขยายอาวุธฯ
เพื่อจัดระดับความเสี่ยง

ของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/ลูกค้าที่มาทําธุรกรรม

เป็นครั้งคราว

ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในระดับที่เข้มข้นที่สุด 
(กรณีสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้า
ที่มาทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี

ความเสี่ยงสูง)

ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงในระดับที่เข้มข้นที่สุด 
(กรณีสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลูกค้า
ที่มาทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มี

ความเสี่ยงสูง)

BO

ปฏิเสธ
การสร้าง

ความสัมพันธ์/
การทําธุรกรรม

อนุมัติ
การสร้าง

ความสัมพันธ์/
การทําธุรกรรม

ขั้นตอนการรับสมาชิก/รับทําธุรกรรม/รับเปิดบัญชีกับสหกรณ์อื่นขั้นตอนการรับสมาชิก/รับทําธุรกรรม/รับเปิดบัญชีกับสหกรณ์อื่น

สูง
กลาง
ต่ํา

EDD

ML/TPF 
Risk

เป็น

ปฏิเสธไม่รับ
เป็นสมาชิก/
ไม่รับทําธุรกรรม

กรณีสมาชิก/
สหกรณ์อื่น/

ลูกค้าที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว
มีความเสี่ยงสูง

อนุมัติโดยผู้บริหาร
ระดับสูง/ผู้รับมอบอํานาจ

ระบบ 
APS

UN ListUN List TH ListTH List



สูง
กลาง
ต่ํา

ML/TPF 
Risk High Risk

ความเสี่ยงสูง EDD
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

ในระดับที่เขม้ขน้ที่สุด

พิจารณา
การสร้างความสมัพันธ์ทางธุรกิจ/

การทําธุรกรรม 

EDD
   การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
      การทําธุรกรรม สอดคล้อง 
   - วัตถุประสงค์
  - รายได้/แหล่งที่ของรายได้

   การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
      การทําธุรกรรม สอดคล้อง 
   - วัตถุประสงค์
  - รายได้/แหล่งที่ของรายได้

   การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
      การทําธุรกรรม ไม่สอดคลอ้ง 
   - วัตถุประสงค์
  - รายได้/แหล่งที่ของรายได้
และสหกรณ์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฟอกเงินหรือสนบัสนนุการ
ก่อการร้ายหรอืแพร่ขยายอาวุธฯ

   การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/
      การทําธุรกรรม ไม่สอดคลอ้ง 
   - วัตถุประสงค์
  - รายได้/แหล่งที่ของรายได้
และสหกรณ์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ในการฟอกเงินหรือสนบัสนนุการ
ก่อการร้ายหรอืแพร่ขยายอาวุธฯ

อนุมัติ
โดยผู้บรหิารระดับสูง/

ผู้รับมอบอํานาจ

อนุมัติ
การสร้างความสัมพันธ์/

การทําธุรกรรม

ประเมินความเสี่ยง
สมาชิก/สหกรณ์อื่น/

ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/

ก่อนรับทําธุรกรรม

จัดระดับความเสี่ยง
สมาชิก/สหกรณ์อื่น/

ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ขอข้อมูล/เอกสารเพิม่เตมิ  เช่น   

  - แหล่งที่มาของรายได้ หนังสือรับรอง
    เงินเดือน หลักฐานการเสียภาษี 
    หลักฐานงบการเงิน เป็นต้น
  - วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ/ทําธุรกรรม 
  - ผู้ได้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง
  - ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น 
สําเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น

ปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์/

การทําธุรกรรม

รายงาน STR 

ต่อสํานักงาน ปปง.STR



ประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง (ML/TPF)

บริหารความเสีย่งตลอดระยะเวลา
จนกว่าจะยุติความสมัพันธ์

บริหารความเสีย่งตลอดระยะเวลา
จนกว่าจะยุติความสมัพันธ์

ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ/์สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเปน็ครัง้คราว

ผู้สมัครสมาชิกสหกรณ/์สหกรณ์อื่น/
ลูกค้าที่ทําธุรกรรมเปน็ครัง้คราว

ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้สมัครสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ผู้ทีท่ําธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลทีถู่กกําหนด

เป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนด

ไม่เป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนด

รายงานการทําธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสยั

(STR)

ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน

ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิ (CDD)

ไม่สามารถทํา CDD ได้ สามารถทํา CDD ได้

ประเมินความเสีย่งด้าน ML/TPFไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับทําธรุกรรม
และรายงาน STR ต่อสํานักงาน ปปง.

ความเสีย่งต่ํา หรือ 
ความเสีย่งปานกลาง

รับเป็นสมาชิก หรือ
รับทําธุรกรรม

พิจารณาวา่การสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทําธุรกรรม ไม่สอดคล้อง 
และสหกรณ์อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือ

ในการฟอกเงนิหรือสนับสนุนการกอ่
การร้ายหรือแพร่ขยายอาวธุฯ

พิจารณาวา่การสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ/ทําธรุกรรม สอดคล้อง 
กับวัตถุประสงคใ์นการสร้าง

ความสัมพันธ์ฯ/การทําธุรกรรม 
และรายได้/แหล่งที่ของรายได้

อนุมัติรับเป็นสมาชิก/อนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์อื่น/

รับทําธุรกรรมกับลูกค้าครั้งคราว
โดยผู้บริหารระดับสูง/ผู้รับมอบอํานาจ

อนุมัติรับเป็นสมาชิก/อนุมัติสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์อื่น/

รับทําธุรกรรมกับลูกค้าครั้งคราว
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ไม่รับเป็นสมาชิก/ไม่รับทําธรุกรรม
และรายงาน STR ต่อสํานักงาน ปปง.

ลูกค้าที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว

(มูลค่าตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป)

ผู้สมัครสมาชิก/
สหกรณ์อื่น

จัดให้แสดงตน
ไม่รับเป็นสมาชกิ/
ไม่รับทําธรุกรรม

ระบุตัวตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตน

ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง

ขอข้อมูลวัตถุประสงค์สร้าง
ความสัมพันธ์/ทําธุรกรรม

ความเสีย่งสูง

ตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเท็จจริง
ในระดับที่เข้มข้นที่สุด

ขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม  เช่น   
  - แหล่งที่มาของรายได้ หนังสือรับรอง
    เงินเดือน หลักฐานการเสียภาษี 
    หลักฐานงบการเงิน เป็นต้น
  -วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจ/ทําธุรกรรม 
  - ผู้ได้รับผลประโยชนท์ี่แท้จริง
  - ข้อมูลการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

กับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ เช่น 
สําเนาบัญชีธนาคาร เป็นต้น

���



ชื่อเต็ม วัน เดือน ปีเกิด

ข้อมูลการติดต่อ

เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเลก็ทรอนกิส์
กรณีที่ลูกค้าแจ้งว่า ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
หรือที่อยู่ปัจจุบันเป็นข้อมูลการตดิต่อไดโ้ดยอนุโลม

กรณีคนไทย เลขประจําตัวประชาชน 
กรณีคนต่างด้าว เลขหนังสือเดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาล
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือเลขประจําตัว
ในเอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้

ข้อมูลการแสดงตน

สถานที่อยู่

ทั้งนี้ หากที่อยู่ปัจจุบนัต่างจากที่อยู่ตามบตัรประชาชนหรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
ต้องระบุทั้ง 2 แห่ง แต่หากเป็นที่เดียวกันควรมีการบันทึกไว้ด้วยว่าเปน็ที่อยู่เดียวกัน 

กรณีคนไทย ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 
และที่อยู่ปัจจุบัน

กรณีคนต่างชาติ ให้แสดงประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน
เว้นแต่ กรณีคนต่างชาติที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยูป่ัจจุบัน

หลักฐานข้อมูล
การแสดงตน

6.1 ชื่อเต็ม
6.2 วัน เดือน ปีเกิด
6.3 เลขประจําตัวประชาชน 
6.4 ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
6.5 ลายมือชื่อผู้รับมอบอํานาจทอดสุดท้าย

ข้อมูลอาชีพ 
รวมทั้งชื่อและ

สถานที่ตั้งของที่ทํางาน

อาชีพ ให้ระบุประเภทการประกอบอาชีพ ซึ่งควรมีรายละเอียด
หรือตําแหน่งที่ชัดเจน

สถานที่ทํางาน ให้ระบชุื่อสถานประกอบการงานของลกูค้า รวมถึง
ที่ตั้งของสถานที่ทํางานโดยอย่างน้อยควรระบอุําเภอและจังหวัด

ลายมือชื่อผู้ทําธุรกรรม

หมายความรวมถึง รูปถ่ายของลายมือชื่อ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส์
ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล 
Biometric ของลูกค้า

ทั้งนี้ ต้องกําหนดและดําเนินมาตรการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพื่อตรวจสอบ ความถูกต้อง และ ความแท้จริง 
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกล่าว ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้อย่างน้อย 5 ปี นับแต่วันที่ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า

1 ชื่อสหกรณ์

2 ประเภทกิจการ และวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ

3 สถานที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์

4 เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอาการ  ในกรณีที่มี

5 ชื่อเต็มของผู้มีอํานาจลงนามแทนสหกรณ์ (ทุกคน)

6
ข้อมูลของบุคคล
ที่ได้รับมอบอํานาจ
ทอดสุดท้ายให้สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือทําธุรกรรม 

การเก็บหลักฐานการแสดงตน อาจเก็บเป็นสําเนาเอกสารหรือ 
เก็บโดยวิธอีื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ภาพถ่าย หรือดึงข้อมูลจาก
หน่วยเก็บข้อมูลบนบตัร (IC Chip/ NFC) 

7
หลักฐานการจดทะเบียนสหกรณ์ หรือ
หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม หรือ
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



การตรวจสอบความถูกต้อง
และความแท้จริงของข้อมูล
และหลักฐานการแสดงตน

การตรวจสอบความถูกต้อง
และความแท้จริงของข้อมูล
และหลักฐานการแสดงตน

ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารการสมัครเปน็สมาชิก 
เช่น ใบสมัครสมาชกิสหกรณ์ แบบแสดงข้อมูลสมาชิก 
แบบคําขอต่าง ๆ เป็นต้น ให้ครบถ้วนถูกต้องตรงกับ
เอกสารข้อมูลหลกัฐานการแสดงตนและการระบุตัวตน

ตรวจสอบรูปถ่ายในเอกสารการแสดงตน เช่น 
รูปถ่ายในบตัรประจําตัวประชาชน จะต้องเป็น
บุคคลคนเดียวกันกับผู้ขอสมัครเปน็สมาชิก/ลกูค้า

ตรวจสอบหลักฐานการแสดงตนจากเอกสารต้นฉบับ 
เอกสารต้นฉบับต้องไม่หมดอายุ หรือตรวจสอบจาก
ข้อมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออ้างอิง หรือตรวจสอบจาก
แหล่งข้อมูลที่นา่เชือ่ถือ หรือตรวจสอบ
โดยใช้ระบบหรอืวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส์
เช่น เครื่องอ่านบตัร Smart Card Reader เป็นต้น

ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตน แหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้ วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ผู้ได้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง 
พิจารณาความสอดคล้องกันของข้อมูลต่าง ๆ

การระบุตัวตน
และพิสูจน์ทราบตัวตน

การระบุตัวตน
และพิสูจน์ทราบตัวตน

ระบุตัวตนของผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/สหกรณ์อื่น/ลกูค้า
ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยใช้ขอ้มูลจากการแสดงตน
เพื่อระบุตัวตนมีตวัตนอยู่จริงตามกฎหมาย 
และเป็นบุคคลคนเดียวกัน

ระบุผู้ได้รบัผลประโยชน์ที่แท้จรงิ (BO) จากข้อมูล

ที่สหกรณ์จะต้องขอเพิ่มเติมจากข้อมูลการแสดงตน

ผู้ขอสมัครเปน็สมาชิก/ลกูค้า ที่เป็นบุคคลธรรมดา 

ให้ระบุว่าผู้ขอสมัครเป็นสมาชิก/ลกูค้าแตล่ะรายนั้น

เป็นผู้ได้รับผลประโยชนท์ีแ่ท้จริง 

ลูกค้า ที่เป็นนติบิุคคล เชน่ สหกรณ์อื่น ให้ระบุบุคคลธรรมดา

ที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง หรือมีอํานาจในการ

บริหารของของสหกรณ์ ได้แก่ ประธานกรรมการดําเนินการ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม (ทุกราย)

ทั้งนี้ สหกรณ์ต้องกําหนดให้สหกรณ์อื่นแจ้งข้อมูลประธาน
กรรมการดําเนินการและกรรมการผู้มีอํานาจลงนามทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีข้อมูลทีเ่ป็นปจัจุบัน

BO



มีรายชื่อตรงกับข้อมูลที่สาํนักงานแจ้งว่าเปน็รายชื่อที่ต้องกําหนดให้เป็นสมาชิกที่มีความเสีย่งสงูซึง่ควรไดร้ับ
การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด (บุคคลที่ถูกสํานักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ เป็นต้น) ตรวจจากระบบ APS

เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง เช่น นักการเมืองท้องถิ่น (นายก อบต. / รองนายก อบต. / ปลัด อบต.) 
เป็นต้น

รายชื่อเสีย่ง

นักการเมือง

อาชีพเสี่ยง

พื้นที่เสี่ยง

มีข่าวกระทํา
ความผิด

ถูกรายงาน STR

โครงสร้าง
ถือหุ้นผิดปกติ

ประกอบอาชีพที่มีความเสีย่งสงู
ด้านการฟอกเงิน/ก่อการร้าย/
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายล้างสงู

1) ค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา
2) ค้าของเก่า
3) รับแลกเปลีย่นเงิน
4) รับโอนเงินออกนอกประเทศ

5) ค้าอาวุธ      9) ธุรกิจนําเที่ยว/ทัวร์   
6) ธุรกิจสถานบริการ
7) ธุรกิจคาสิโน/บ่อนการพนนั
8) ตัวแทนหรือนายหน้าจัดหางาน

กรณีตรวจสอบพบวา่ ความสัมพันธท์างธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของลกูค้าดําเนินไปอย่างผิดปกติ
เช่น ลูกค้าเคยถูกรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยั (แบบ ปปง. 1-03) ต่อสํานักงาน ปปง. 

มีถิ่นที่อยู่ชั่วคราวหรือถาวร ประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได ้ทําธุรกรรมในพื้นที่หรือประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูงดา้นการฟอกเงิน/ก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลา้งสงู เช่น พื้นที่ตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เป็นต้น

อยู่นอกเขตท้องที่การดําเนินงานของสหกรณ์ เช่น สมาชิกที่ย้ายภูมิลาํเนา หรือประกอบอาชีพอยู่นอกเขต

บริการของสหกรณ์

ปรากฏในสื่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดมูลฐาน เช่น ค้ายาเสพติด ทุจริต ฉ้อโกงประชาชน 

ก่อการร้าย เป็นต้น

สมาชิกที่มีจํานวนเงินฝากตั้งแต่.........................ล้านบาทขึ้นไป

กรณีที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติและแหล่งรายได้จากประเทศที่มีความเสี่ยงสงูด้านการฟอกเงิน/

ก่อการร้าย/การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลา้งสงู และไม่ไดป้ระกอบอาชีพที่มีความเสีย่งสงู

บุคคลธรรมดาที่มีสญัชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายไทย ที่ไม่ได้ถูกจัดระดับความเสีย่ง

อยู่ในระดับความเสีย่งปานกลางและระดบัความเสีย่งสงู

มีปัจจัยหรือลักษณะตามประกาศสาํนักงาน ปปง. เรื่อง แนวทางการกําหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพจิารณา

ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน (ธนาคาร บง. บค. บบส. บล. บลจ.) 

บริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น

มีโครงสร้างการถือหุ้นว่ามีความผิดปกติหรือมีความซับซอ้นเกินกว่าการดําเนินธุรกิจตามปกติ เช่น ประกอบ
ธุรกิจขนาดเล็ก ทุนจดทะเบียนไม่สงู แต่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ซับซ้อน เป็นต้น (กรณีนิติบุคคล)

อยู่นอกเขต
ให้บริการ

ชาวต่างชาติจาก
พื้นที่/มีอาขพีไม่เสี่ยง

มีเงินฝาก/หุน้
จํานวนมาก

คนไทยที่ใม่ใช่
เสี่ยงกลางและสูง

มีลักษณะตรง
ประกาศเสี่ยงต่ํา

สูง

ต่ํา

กลาง

สูง
กลาง
ต่ํา

ML/TPF 
Risk



การทบทวนข้อมูลของสมาชิก
ดําเนินการทบทวนข้อมูล
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลา
และระดับความเสี่ยง

ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

ดําเนินการทบทวนข้อมูล
ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

ให้เป็นปัจจุบันตามรอบระยะเวลา
และระดับความเสี่ยง

ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น

ดําเนินการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวทางการเงิน

ของสมาชิก/สหกรณ์อื่น
แต่ละรายอย่างสม่ําเสมอ

การตรวจสอบ

ความเคลื่อนไหวทางการเงิน
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/
สหกรณ์อื่นกับช้อมูลรายชื่อ

บุคคลที่ถูกกําหนด
ทุกครั้งที่สํานักงาน ปปง. 
ประกาศรายชื่อครั้งใหม่

การตรวจสอบ

รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด

UN ListUN List

ความเสี่ยงสูง ทุก 1 ปี

ความเสี่ยงปานกลาง ทุก 2 ปี

ความเสี่ยงต่ํา ทุก 3 ปี

ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง
บันทึกหลักฐาน
การทบทวนข้อมูลของ
สมาชิก/สหกรณ์อื่น 
ว่าได้ดําเนินการแล้ว 
แต่ข้อมูลไม่เปลี่ยนแปลง


ข้อมูลเปลี่ยนแปลง

Update ข้อมูลที่
เปลี่ยนแปลงไว้ใน
ฐานข้อมูลของสหกรณ์



 ทบทวนระดับความ
เสี่ยงของสมาชิก/
สหกรณ์อื่น

 กรณีสหกรณ์อื่น หากข้อมูล
รายชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริง และกรรมการ
ผู้มีอํานาจเปลี่ยนแปลง 
ต้องนํามาตรวจสอบกับ
ข้อมูลรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนดด้วย

ปกติ
ชี้แจงแหล่งที่มาของ
เงินได้ (ระบุคําชี้แจง
ของสมาชิกไว้ใน
แบบฟอร์ม) เก็บเป็น
ฐานข้อมูล



 เฝ้าระวังการทําธุรกรรมอย่างใกล้ชิดต่อไปอีก 6 เดือน
 รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (แบบ ปปง. 1-03) 

ไม่ปกติ
มูลค่าการทําธุรกรรม
มีความเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นผิดปกติ



ลักษณะการทําธุรกรรม
ผิดปกติ ไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่เคย
แจ้งไว้



ใม่สามารถชี้แจง
แหล่งที่มาของเงินได้



อนุมัติสรา้ง
ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ

ยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ

ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง                        ตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ                       จนกระทั่งยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

สร้างความ
สัมพันธ์ทาง
ธุรกิจต่อไปได้
- เป็นสมาชิก
- เปิดบัญชี
- กู้ยืมเงิน
- ทําธุรกรรม

 ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
- ยกเลิกการเป็นสมาชิก
- ปิดบีญชี
- ปฏิเสธไม่ทําธุรกรรม



เป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนด

ระงับการดําเนินการกับทรัพย์สิน
แจ้งข้อมูลต่อสํานักงาน ปปง. ได้แก่
- แจ้งข้อมูลทรัพย์สินที่ถูกระงับ 

(แบบ ปกร. 03)
- แจ้งข้อมูลสมาชิกหรือผู้ที่เคยเป็นสมาชิก
ที่เป็นบุคคลที่ถูกกําหนด (แบบ ปกร. 04)



รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ไม่เป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนด

เก็บรักษาข้อมูล
- KYC 5 ปี
- CDD 10 ปี

ภายใน 10 วัน
นับแต่พบข้อมูล

ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย

ML/TPF 
Risk

TH ListTH List



กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง

กําหนดเจ้าหน้าที่ระดบับรหิารทําหนา้ที่
กํากับดูแลการปฏบิตัติามกฎหมาย

รับลูกค้า (KYC/CDD) / รายงานการทําธุรกรรม / ปกอ.

AML/CTPF

กํากับดูแลให้พนักงานปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับนโยบาย แนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย

ด้าน AML/CTPF

เป็นตัวแทนของสหกรณ์ในการ
ติดต่อประสานงานกับสาํนกังาน ปปง.
เช่น ประสานแจ้งข้อมูล สอบถาม/หารือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร

เช่น ผู้จัดการสหกรณ์ เป็นต้น


