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นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
1. หลักการและวัตถุประสงค*
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดคํานิยามของ “สถาบันการเงิน”
ให)มีความหมายถึง (5) สหกรณ0ตามกฎหมายวาด)วยสหกรณ0 เฉพาะสหกรณ0ที่มีทุนดําเนินการซึ่งมีมูลคาหุ)นรวมตั้งแตสองล)านบาทขึ้นไป
และมีวัตถุป ระสงค0ดํ าเนิน กิจการเกี่ ยวกับการรับ ฝากเงิน ให) กู) ให)สิ นเชื่อรับจํานองหรือ รับ จํานําทรัพ ย0สิน หรือ จัดให)ไ ด)มาซึ่งเงิน
และทรั พ ย0 สิ น ตางๆ โดยวิ ธี ใ ดๆ ดั ง นั้ น สหกรณ0 ระบุ ชื่ อ สหกรณ (สหกรณ0 ฯ ) จึ ง ถื อ เปA น สถาบั น การเงิ น ตามนั ย ของมาตรา 3
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
สหกรณ0ฯ จะสนับสนุนและพร)อมที่จะดําเนินธุรกิจให)เปAนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ0ตาง ๆ ของสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่ น ๆ ของรั ฐเพื่ อปองกั น มิ ให) สหกรณ0 ฯ ถู กใช) เปA นชองทาง
หรือเปAนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการกอการร)าย หรือการสนับสนุนการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการการร)ายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข)องและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) กําหนดขึ้นอยางเครงครัด สหกรณ0ฯ จึงได)กําหนดให)มีนโยบายด)านการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่ มี
อานุภาพทําลายล)างสูงฉบับนี้ขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ0ฯ ชุดที่...........
ครั้งที่.......……........เมื่อวัน ที่……………………………………………ซึ่งถือวานโยบายฉบั บนี้เปA นนโยบายหลักขององค0กรและมีความสําคัญ
เทียบเทากับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู)บริหารและพนักงานทุกคนต)องปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด
2. หนาที่และความรับผิดชอบ
2.1 ผูบริหารสหกรณ*มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
2.1.1 ต)องให)ความสําคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง โดยกําหนดให)พนักงานต)องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
ระเบียบ คําสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณ0อยางเครงครัด
2.1.2 พิจารณาใช)ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดําเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต)องได)รับการกลั่นกรองเปAนพิเศษ
ในขั้นตอนการรับลูกค)า การประเมินความเสี่ยงลูกค)า และการตรวจสอบเพื่อทราบข)อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค)า
2.1.3 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด)านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)าย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช)ชองทางการทําธุรกรรม ผลิตภัณฑ0หรือบริการตาง ๆ ของสหกรณ0
2.1.4 กําหนดให)มีคําสั่งและคูมือปฏิบัติงานที่สอดคล)องกับนโยบายด)านการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง ตามแนวปฏิบัติ
ที่สํานักงาน ปปง. กําหนด
2.1.5 กํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน ให) เปA น ไปตามคํ าสั่ ง ระเบี ย บ และแนวปฏิ บั ติ
ตามนโยบายด)านการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูงโดยเครงครัด
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2.1.6 สนับสนุนและสงเสริมให)พนักงานมีความรู)ความเข)าใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง อยางเพียงพอจนสามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค)า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อทราบข)อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค)าได)อยางมีประสิทธิภาพ
2.2 พนักงานทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
พนักงานทุกระดับ มีหน)าที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ0ฯ กําหนดขึ้นภายใต)นโยบายด)านการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล)างสูงโดยเครงครัด
3. สาระสํ า คั ญ ของนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารดานการปองกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น และการปองกั น
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ประกอบด)วย
3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา
สหกรณ0ฯ มีการกําหนดกระบวนการในการสร)างความสัมพันธ0ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร)างความสัมพันธ0ทางธุรกิจ
กับสมาชิกหรือผู)ที่ทําธุรกรรมเปAนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ0ในการจัดให)ลูกค)าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค)า การพิสูจน0ทราบ
ตัวตนของลูกค)า รวมถึงจัดให)มีแนวปฏิบัติ เพื่อให)บุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนการจัดให)ลูกค)าแสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค)า
ขั้นตอนการตรวจสอบข)อมูลของลูกค)า ขั้นตอนการพิสูจน0ทราบลูกค)า และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร)างความสัมพันธ0ทางธุรกิจกับลูกค)า
ซึ่งขั้นตอนดังกลาวข)างต)นสหกรณ0กําหนดให)ดําเนินการกับผู)ที่ทําธุรกรรมเปAนครั้งคราวด)วย ทั้งนี้ ลูกค)า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ0
หรือสหกรณ0อื่นที่มาทําธุรกรรม และผู)ที่ทําธุรกรรมเปAนครั้งคราว หมายถึง ผู)รับผลประโยชน0กรณีสมาชิกเสียชีวิต
3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ0กําหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด)านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)าย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง ซึ่งสามารถแบงออกได) ดังนี้
3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองค*กร โดยสหกรณ0ฯ กําหนดให)มีหลักเกณฑ0และ
วิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปLจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให)สอดคล)องตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงกําหนดมาตรการและวิธีการ
ในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม
3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา โดยสหกรณ0 ฯ กําหนดหลักเกณฑ0และ
ปLจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิกให)เปAนไปตามที่กฎหมายกําหนด และจะดําเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลา
ที่ดําเนินความสัมพันธ0กับสมาชิก และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ0ทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ0ได)กําหนดคูมือปฏิบัติเพื่อให)บุคลากร
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกชองทางที่ให)บริการ นอกจากนี้ สหกรณ0ฯ กําหนดให)ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงด)านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายสําหรับผู)ที่ทําธุรกรรมเปAนครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง
3.2.3 นโยบายและระเบี ยบวิ ธี การในการประเมิ นความเสี่ ยงสํ าหรับผลิ ตภั ณฑ* บริ การ และชองทางการบริ ก าร
โดยสหกรณ0จะดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ0และปLจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ0 บริการ และชองทางการบริการ
ให)สอดคล)องกับที่กฎหมายกําหนด และในกรณีที่สหกรณ0ออกผลิตภัณฑ0หรือบริการใหม หรือพัฒนาผลิตภัณฑ0และวิธีดําเนินธุรกิจใหม
หรือมีกลไกใหมในการให)บริการ หรือการใช)เทคโนโลยีใหม หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้งผลิตภัณฑ0ใหมและที่มีอยูแล)ว สหกรณ0จะดําเนินการ
กําหนดมาตรการประเมินความเสี่ ยงด)านการฟอกเงินและการสนั บ สนุน ทางการเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่ มี
อานุภาพทําลายล)างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ0และวิธีดําเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการให)บริการหรือการใช)
เทคโนโลยีใหมหรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้งผลิตภัณฑ0ใหมและที่มีอยูแล)ว และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการบรรเทาความเสี่ยงด)าน
การฟอกเงินและการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูงที่อาจเกิดขึ้นกอนนําเสนอผลิตภัณฑ0ใหม บริการใหม หรือ
การใช)เทคโนโลยีใหม
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3.3 การรายงานการทําธุรกรรม
สหกรณ0 กําหนดแนวทางการรายงานการทํ าธุรกรรม ให) เปA นไปตามแบบ ระยะเวลา หลั กเกณฑ0 และวิธีก าร
ที่กฎหมายกําหนด
3.4 การเก็บรักษาเอกสาร
สหกรณ0กําหนดให)มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทําธุรกรรมและบันทึกข)อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ธุรกรรมที่ต)องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข)อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค)าและผู)ที่ทําธุรกรรมเปAนครั้งคราว ให)เปAนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ทั้งนี้ หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข)อมูล สหกรณ0 มีข)อมูลให)ตรวจสอบได) และสามารถจัดสงข)อมูลตามที่สํานักงาน ปปง. ร)องขอ
ได)ตามกําหนดเวลา
3.5 การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร
สหกรณ0กําหนดแนวทางในการดําเนินการให)บรรลุเปาหมายในเรื่อง การจัดจ)างพนักงานหรือบุคลากร โดยกอนที่
พนั ก งาน/บุ คลากรจะเริ่ม ปฏิ บั ติงาน พนั กงาน/บุ คลากรดังกลาวจะต)อ งทราบและเข) าใจหน) าที่ ตามนโยบายและระเบี ย บวิธีก าร
ที่เกี่ยวข)องกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง รวมถึงสหกรณ0ฯ จะจัดให)พนักงานเข)ารับการฝOกอบรม
เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)ายและ
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูงอยางตอเนื่อง
3.6 การตรวจสอบภายใน
สหกรณ0กําหนดให)มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปAนอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการร)ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง
3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณ0กําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข)องกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาด)วยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาด)วยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร)าย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล)างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อง ให)ต)องได)รับการทบทวนเปAนระยะและปรับปรุงให)ทันสมัยอยูเสมอ
โดยดําเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติ วายังสอดคล)องกับกฎหมายที่บังคับใช)อยูหรือไม
อยางน)อยปPละ 1 ครั้ง หรือดําเนินการทันที เมื่อสหกรณ0ทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑ0ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ …………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………………..
(……………………………………………………………..)
ประธานกรรมการดําเนินการ

