
 

 

 

ประกาศ สหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก  จํากัด 

เรื่อง  นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

 

1. หลักการและวัตถุประสงค  

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดคํานิยามของ 

“สถาบันการเงิน” ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่ง

มีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อ 

รับจํานองหรือรับจํานําทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้นสหกรณออมทรัพย 

ครูพิษณุโลก จํากัด  จึงถือเปนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

สหกรณฯ จะสนับสนุนและพรอมท่ีจะดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ 

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) และหนวยงานอืน่ ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของ 

เพื่อปองกันมิใหสหกรณฯ  ถูกใชเปนชองทางหรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการกอการราย หรือ 

การสนับสนุนการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง  โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน 

ปปง. กําหนดขึ้นอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงไดกําหนดใหมีนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง  ฉบับนี้ขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 

ชุดที่  62  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 20 มกราคม  2565  ซึ่งถือวานโยบายฉบับนี้เปนนโยบายหลักขององคกรและมี

ความสําคัญเทียบเทากับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตาม

นโยบายนี้อยางเครงครัด 

 

2. คําจํากัดความ 

“การฟอกเงิน” หมายความวา การนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือไดมาโดย

ไมชอบดวยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง 

“การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย” หมายความวา บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดําเนินการ

ทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดําเนินการดวยประการใด ๆ เพื่อการกอการราย หรือโดยรูอยูแลววาผูรับประโยชนทาง



การเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสิน หรือการ

ดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติ

บุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการกอการราย 

“การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง” หมายความวา ผูใดจัดหา 

รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน หรือดําเนินการดวยประการใด ๆ เพื่อการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง หรือโดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปน

บุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการแพรขยาย

อาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผูอื่น

ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และใหรวมถึงการสรางความสัมพันธและ รวมถึงการทํา

ธุรกรรมที่ตอเนื่องจากการสรางความสัมพันธและธุรกรรมที่กระทําในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้ง

คราว 

 “ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมี

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสหกรณ ซึ่งสําหรับสหกรณ หมายถึง ลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจ

และลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

“ความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา การทําธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณอีกฝายหนึ่ง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณ อยางตอเนื่องหรือ

ในชวงระยะเวลาที่ตกลงกัน  

“ธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความวา การทําธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณอีกฝายหนึ่ง  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณ เปนรายครั้งโดยไมได 

มุงหมายที่จะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ 

“ลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ 

ตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับสหกรณ ซึ่งสําหรับสหกรณ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ 

หรือนิติบุคคลอื่น เชน สหกรณอ่ืน เปนตน  

 “ลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่มีการทําธุรกรรมกับสหกรณ เชน บุคคลธรรมดาที่ไมมีสถานภาพความเปนสมาชิกกับสหกรณ ไดแก ผูรับ

ผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกกรรม หรือผูที่มาทําธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไมไดมีการมอบฉันทะหรือมอบอํานาจ

อยางเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยง 

มิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนธุรกรรมที่

เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือ 



การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้ง

เดียวหรือหลายครั้งและใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดวย 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝายหนึ่งซึ่งตกลงกัน

ทางกฎหมายใหเปนผูครอบครอง ใช จําหนาย หรือบริหารจัดการทรัพยสินไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชนของ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝายหนึ่ง 

“ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง” หมายความวา บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของที่แทจริงหรือมีอํานาจ

ควบคุมความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสหกรณ หรือบุคคลที่ลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจ

ควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซ่ึงมีมติของ

หรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย

หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและสํานักงาน ปปง. ไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะ

บุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อท่ีศาลไดพิจารณาและมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง

สูง พ.ศ. 2559 

 “การจัดใหลูกคาแสดงตน” หมายความวา การดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลของลูกคา และการ

ดําเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกตองแทจริงของขอมูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความวา กระบวนการที่กําหนดขึ้น เมื่อเริ่มมี

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาหรือมีการทําธุรกรรมกับลูกคาที่ทําธุกรรมเปนครั้งคราวที่มีการทําธุรกรรมถึงเกณฑ

ที่กฎหมายกําหนด  โดยการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตน  ระบุผูรับผลประโยชนที่แทจริงและติดตาม 

ความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทําธุรกรรมของลูกคาวามีพฤติการณผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม ทั้งนี้ 

เพื่อปองกันมิใหสหกรณถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือการ

สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

 

3. หนาที่และความรับผิดชอบ 

    3.1 ผูบริหารสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

          3.1.1 ตองใหความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยกําหนดใหพนักงาน

ตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง และวิธีปฏิบัติของสหกรณอยางเครงครัด 

           3.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดําเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ตองไดรับการกลั่นกรอง

เปนพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกคา การประเมินความเสี่ยงลูกคา และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ลูกคา 



           3.1.3 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก 

การกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชชองทางการทําธุรกรรม 

ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ของสหกรณ 

           3.1.4 กําหนดใหมีคําสั่งและคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทําลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติที่สํานักงาน ปปง. กําหนด 

           3.1.5 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหเปนไปตามคําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 

ตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด 

           3.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง อยางเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง และการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

           3.1.7 ในกรณีท่ีมีสาขา สหกรณกําหนดใหสาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับ 

การประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกรของสหกรณ และนโยบายและระเบียบวิธีการเก่ียวกับ

การควบคุมภายใน อยางเครงครัด’ 

 

     3.2 พนักงานทุกระดับมีหนาที่และความรบัผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

            พนักงานทุกระดับ มีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณฯ กําหนดขึ้นภายใตนโยบาย 

ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด 
 

4. สาระสําคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

ประกอบดวย 

      4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกร 

          สหกรณฯ กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการ พรอมทั้งดําเนินการประเมินความเสี่ยงภายในองคกร 

ของสหกรณ โดยนําปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคา พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑหรือบริการ ธุรกรรมหรือชองทาง

ในการใหบริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และนําผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวมากําหนด

มาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงนั้น และนําผล

การประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สํานักงาน ปปง. จัดทํามา



พิจารณาประกอบดวย โดยจัดทํารายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองคกร อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

 

      4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา  

           สหกรณฯ มีการกําหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม หรือ

ปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคาโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดใหลูกคาแสดงตน 

การระบุตัวตนของลูกคา และการพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา  ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน  และการตรวจสอบขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคากับขอมูลรายชื่อบุคคล 

ที่ถูกกําหนด  ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร

ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง รวมถึงสหกรณจัดใหมีแนวปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนการรับ

ลูกคา  โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการขอหรือแสวงหาขอมูลการแสดงตนของลูกคา และการระบุตัวตนของลูกคา  

การตรวจสอบขอมูลของลูกคา การพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การหาผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา  

การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือ 

การทําธุรกรรม นับแตเมื่อไดรับแจงความประสงคจากลูกคา 

     4.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงของลูกคา  

           สหกรณฯ มีการกําหนดหลักการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทั้งหมด โดยพิจารณาปจจัยในการกําหนด

ความเสี่ยงไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดและจะดําเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดําเนิน

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา โดยการบริหารความเสี่ยง  

เริ่มตั้งแตขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การกําหนดระดับความเสี่ยงสําหรับลูกคา 

แตละราย การตรวจสอบความคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทาน

ขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทานขอมูลการพิสูจนทราบลูกคา 

 

ซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงการยุติความสัมพันธ 

ทางธุรกิจกับลูกคาแตละราย และจะดําเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกคาตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ 

สหกรณไดกําหนดแนวปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกคาในบริการทุกประเภทและใน

ทุกชองทางที่ใหบริการ  

     4.4 การบริหารและบรรเทาความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นกอนการออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม  

         หรือการใชเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑและบริการ 

         4.4.1 กรณีที่สหกรณจะออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดําเนินธุรกิจ หรือชองทาง

หรือกลไกใหมในการใหบริการ หรือนําเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนามาใชกับผลิตภัณฑและบริการที่มี

อยูเดิมและที่จะมีขึ้นใหม สหกรณจะระบุและประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ



กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นใหแลวเสร็จกอนการดําเนินการดังกลาว  

และจะกําหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด  

          4.4.2 สหกรณจะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยงตามขอ 4.4.1 เปนหนึ่งในปจจัยการประเมินความ

เสี่ยงภายในองคกรตามขอ 4.1 ดวย 

          4.4.3 กรณีที่สหกรณไมสามารถกําหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมตามขอ 

4.4.1 ได  สหกรณจะไมออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดําเนินธุรกิจ ชองทางหรือกลไกใหม

ในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑและบริการ 

     4.5 การรายงานการทําธุรกรรม 

          สหกรณฯ กําหนดแนวทางการรายงานการทําธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และข้ันตอนการ

รายงานการทําธุรกรรมใหชัดเจน โดยใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

     4.6 การควบคุมภายใน  

          สหกรณฯ กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความเสี่ยงภายใน

องคกรและขนาดธุรกิจของสหกรณ ดังนี้ 

          4.6.1 สหกรณกําหนดโครงสรางในการกํากับดูแล โดยใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผิดชอบ และมี

พนักงานระดับผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง  ทั้งนี้ สหกรณจะจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสมเพ่ือ

ดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

           4.6.2 สหกรณกําหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกพนักงานกอนการวาจางที่มีมาตรฐาน เพื่อ

คัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยจัดใหมีขั้นตอน

และวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เชน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการ

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด 

           4.6.3 สหกรณฯ จัดใหพนักงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทําลายลางสูง เขารับการอบรมเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงตั้งแตกอนเริ่ม

ปฏิบัติงานและอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 

           4.6.4 สหกรณกําหนดใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระจากการ

ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกร เพื่อตรวจสอบระบบการ

ดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวาดวยการ



ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลาง

สูง และจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นตอพนักงานระดับผูบริหารที่มีหนาทีใ่นการพิจารณาตัดสินใจใน

การดําเนินธุรกิจทราบดวย 

 

     4.7 การเก็บรักษาขอมูล 

          สหกรณกําหนดมาตรการเก่ียวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวกับ 

การจัดใหลูกคาแสดงตน ขอมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม และขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล สหกรณมี

ขอมูลใหตรวจสอบได และสามารถจัดสงขอมูลตามที่สํานักงาน ปปง. รองขอไดตามกําหนดเวลา 

     4.8 การรวมใชขอมูลระหวางสหกรณและสาขา 

          ในกรณีท่ีสหกรณมีสาขา สหกรณจะดําเนินการดังนี้ 

          4.8.1 สหกรณกําหนดและดําเนินการใหสาขาที่ตั้งอยูในประเทศปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการ

สําหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกรของสหกรณ และนโยบายและระเบียบวิธีการ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในของสหกรณ 

          4.8.2 สหกรณกําหนดใหมีมาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับการรวมใชขอมูลระหวางสหกรณและสาขา

ของสหกรณ และกําหนดใหมีมาตรการในการรักษาความลับจากการรวมใชขอมูล และหามเปดเผยขอเท็จจริงหรือ

การกระทําดวยประการใดๆ อันอาจทําใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการรวมใชขอมูลดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กฎหมายกําหนด 
 

5. สาระสําคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

สหกรณฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหเปนเรื่องที่มีความสําคัญและตองไดรับการปฏิบัติ

อยางเครงครัด ดังนี้ 

            5.1 สหกรณมีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกคาหรืออนุมัติสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ลูกคาอยางเครงครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทําธุรกรรมกับลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว รวมถึง

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกคา 

5.2 สหกรณมีมาตรการในการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดเปนปจจุบันอยูเสมอ โดย

ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดจากเว็บไซตของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชื่อ

บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (AMLO Person Screening System: APS) 

และนํารายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดดังกลาวมาปรับปรุงในฐานขอมูลของลูกคาเพื่อทําการตรวจสอบลูกคาตอไป 



5.3 สหกรณมีมาตรการในการตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับลูกคา โดยตรวจสอบกับขอมูล

ลูกคาของสหกรณทุกครั้งกอนอนุมัติสรางความสัมพันธรับเปนลูกคา และตรวจสอบขอมูลลูกคาทั้งหมดของสหกรณ

อยางสม่ําเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวทุกครั้ง

กอนรับทําธุรกรรม 

5.4 เมื่อสหกรณตรวจสอบพบวาลูกคาที่ประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปนครั้งคราว

มีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

สหกรณทําการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ปฏิเสธการทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ 

5.5 ในกรณีท่ีสหกรณพบวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีความเกี่ยวของกับการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่

กระทํากับหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณจะทําการรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอ

สํานักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทําธุรกรรม ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 

5.6 สหกรณกําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและขอมูล

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ และการทําธุรกรรมของลูกคา ตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนิน

ความสัมพันธทางธุรกิจจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจหรือไมทําธุรกรรมกับลูกคาดังกลาว 

5.7 หากพบวาลูกคาเปนบุคคลซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณจะตองดําเนินการ ดังนี้ 

  5.7.1 ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้งของผูกระทําการแทน หรือตาม

คําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครองหรือการควบคุมของผูนั้น และแจงขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินที่ถูก

ระงบัการดําเนินการ ตามแบบ ปกร 03 

 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดระงับการดําเนินการกับทรัพยสินนั้น ไปยังสํานักงาน ปปง. 

  5.7.2 ดําเนินการแจงขอมูลเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดหรือ

ผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่พบขอมูลนั้น ทั้งนี้ ตอง

ตรวจสอบยอนหลังไมเกินสองปกอนวันที่มีประกาศหรือมีคําสั่งใหบุคคลใดเปนบุคคลที่ถูกกําหนด 

  5.7.3 การแจงขอมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสํานักงาน ปปง. ดําเนินการดวยวิธีการ

อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

  (1) ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (2) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ 

  (3) สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 

           5.8 สหกรณกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบลูกคาที่มีสัญชาติ 

ภูมิลําเนา หรือที่อยูปจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการ

แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสราง

ความสัมพันธทางธุรกจิหรือทําธุรกรรมกับลูกคาทั้งหมดอยางเครงครัด 



            5.9 สหกรณกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑหรือ

บริการที่มีอยูในปจจุบันและที่จะไดจัดทําหรือพัฒนาขึ้นใหมหรือใหบริการในอนาคตจะไมถูกใชเปนชองทางในการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้น

ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการที่จะทําใหตรวจพบไดอยางรวดเร็วและกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อ

บรรเทาความเสียหายใหไดมากที่สุด 

             5.10 สหกรณกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ

ที่เก่ียวของกับการใชเปนชองทางบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีลักษณะเปนขอมูลเกี่ยวกับระบบ

อิเล็กทรอนิกสที่ผูมีหนาที่รายงานใชเพื่อเชื่อมโยง ติดตอ เขาถึง การสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการดําเนิน

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 

           5.11 สหกรณจะกําหนดปจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ไวในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 

 

6. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 

สหกรณกําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัต ิวิธีปฏิบัติ 

และคูมือปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง 

หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะ 

และปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยดําเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และ

คูมือปฏิบัติวายังสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยูหรือไม อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือดําเนินการทันที เมื่อสหกรณ

ทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง  
 

นโยบายและระเบียบวิธีการขางตนใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ลงนามประกาศใชเปนตนไป 
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