
 

 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิชย์  จ ากดั 

เร่ือง  นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 

1. หลกัการและวัตถุประสงค์  
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยาม

ของ “สถาบนัการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ท่ีมีทุน
ด าเนินการซ่ึงมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองลา้นบาทขึ้นไปและมีวตัถุประสงคด์ าเนินกิจการเก่ียวกบัการรับฝากเงิน 
ให้กู ้ ให้สินเช่ือ รับจ านองหรือรับจ าน าทรัพยสิ์น หรือจดัให้ได้มาซ่ึงเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ โดยวิธีใดๆ 
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากัด จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3  แห่ง
พระราชบญัญติัดงักล่าว  

สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อป้องกนัมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใชเ้ป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนการก่อ
การร้าย หรือการสนบัสนุนการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและ
แนวทางปฏิบติัท่ีส านักงาน ปปง. ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด สหกรณ์ฯ จึงไดก้ าหนดให้มีนโยบายดา้นการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงฉบบัน้ีขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมติัตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 39  คร้ังท่ี 7/2565  เม่ือวนัท่ี  24  สิงหาคม  2565  ซ่ึงถือว่า
นโยบายฉบบัน้ีเป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมีความส าคญัเทียบเท่ากับนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ
อ่ืน ๆ ดงันั้น ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 

2. ค าจ ากดัความ 
“การฟอกเงิน” หมายความวา่ การน าเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระท าความผิด หรือไดม้า

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายมาเปล่ียนสภาพใหเ้ป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าอยา่งถูกตอ้ง 
“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจดัหา รวบรวม หรือด าเนินการ

ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือด าเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผูรั้บ
ประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการด าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงิน
หรือทรัพยสิ์น หรือการด าเนินการนั้นถูกน าไปใชเ้พื่อสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกก าหนด 
หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า ผูใ้ด
จดัหา รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือด าเนินการด้วยประการใด ๆ เพื่อการแพร่ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง หรือโดยรู้อยู่แลว้ว่าผูไ้ด้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการ
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ด าเนินการนั้นเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์นหรือการด าเนินการนั้นถูกน าไปใชเ้พื่อ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกก าหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร    
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใด ๆ กับ
ผูอ่ื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ 
รวมถึงการท าธุรกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการสร้างความสัมพนัธ์และธุรกรรมท่ีกระท าในคร้ังหน่ึงคร้ังใดของลูกคา้ท่ี
ท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ ซ่ึงส าหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกคา้ท่ีสร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจและลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหน่ึงกับสหกรณ์อีก     
ฝ่ายหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน  ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์      
อยา่งต่อเน่ืองหรือในช่วงระยะเวลาท่ีตกลงกนั  

“ธุรกรรมเป็นคร้ังคราว” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหน่ึงกับสหกรณ์อีก        
ฝ่ายหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็น  
รายคร้ังโดยไม่ไดมุ้่งหมายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

“ลูกค้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกจิ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซ่ึงส าหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของ
สหกรณ์ หรือนิติบุคคลอ่ืน เช่น สหกรณ์อ่ืน เป็นตน้  

 “ลูกค้าท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมายท่ีมีการท าธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ 
ไดแ้ก่ ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือผูท่ี้มาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉันทะ
หรือมอบอ านาจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

 “ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ากระท าขึ้นเพื่อ
หลีกเล่ียงมิให้ตอ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือ
เป็นธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ทั้งน้ีไม่ว่าจะเป็นการ
ท าธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังและใหห้มายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมดว้ย 

“บุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงตกลง
กนัทางกฎหมายให้เป็นผูค้รอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่ว่าดว้ยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของท่ีแทจ้ริงหรือมีอ านาจ
ควบคุมความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสหกรณ์  หรือบุคคลท่ีลูกคา้ท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ช้
อ  านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

“บุคคลท่ีถูกก าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายช่ือซ่ึงมีมติ
ของหรือประกาศภายใตค้ณะมนตรีความมัน่คงแห่งสหประชาชาติก าหนดใหเ้ป็นผูท่ี้มีการกระท าอนัเป็นการ
ก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงและส านกังาน ปปง. ไดป้ระกาศรายช่ือนั้น หรือ
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บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือท่ีศาลได้พิจารณาและมีค าสั่งให้เป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด
ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง พ.ศ. 2559 

 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การด าเนินการให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลของลูกคา้ และการ
ด าเนินการเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลการแสดงตน ตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง 
วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกีย่วกบัลูกค้า” หมายความวา่ กระบวนการท่ีก าหนดขึ้น เม่ือเร่ิมมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้หรือมีการท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีท าธุกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีการท าธุรกรรม
ถึงเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด โดยการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตน ระบุผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงและ
ติดตามความเคล่ือนไหวทางการเงินจากการท าธุรกรรมของลูกคา้ว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอนัควรสงสัย
หรือไม่ ทั้งน้ี เพื่อป้องกนัมิให้สหกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้บริหารสหกรณ์มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

                           3.1.1 ตอ้งให้ความส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
โดยก าหนดให้พนักงานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และวิธีปฏิบติัของสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด 
                              3.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการด าเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีท่ีต้อง
ไดรั้บการกลัน่กรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกคา้ การประเมินความเส่ียงลูกคา้ และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
                             3.1.3 ก าหนดมาตรการควบคุมและจดัการความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชช่้องทางการ
ท าธุรกรรม ผลิตภณัฑห์รือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
                          3.1.4 ก าหนดให้มีค  าสั่งและคู่มือปฏิบัติงานท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ตามแนวปฏิบติัท่ีส านกังาน ปปง. ก าหนด 
                           3.1.5 ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของพนักงาน ให้เป็นไปตามค าสั่ง ระเบียบ 
และแนวปฏิบติัตามนโยบายดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 
                           3.1.6 สนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง อยา่งเพียงพอจนสามารถปฏิบติังานในกระบวนการรับลูกคา้ การบริหารความเส่ียง 
และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.1.7 ในกรณีท่ีมีสาขา สหกรณ์ก าหนดให้สาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการ
ส าหรับการประเมินบริหารและบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบ
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วิธีการเก่ียวกบัการควบคุมภายใน อยา่งเคร่งครัด 
3.2 พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

พนักงานทุกระดับ มีหน้าท่ีปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบติัท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้น
ภายใตน้โยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 
 

4. สาระส าคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ประกอบดว้ย 

4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กร 
สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ พร้อมทั้งด าเนินการประเมินความเส่ียงภายใน

องคก์รของสหกรณ์ โดยน าปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ พื้นท่ีหรือประเทศ ผลิตภณัฑห์รือบริการ ธุรกรรม
หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเส่ียง และน าผลการประเมินความเส่ียง
ดงักล่าวมาก าหนดมาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัผลการประเมิน
ความเส่ียงนั้น และน าผลการประเมินและบริหารความเส่ียงตามรายงานการประเมินความเส่ียงระดบัชาติท่ี
ส านกังาน ปปง. จดัท ามาพิจารณาประกอบดว้ย โดยจดัท ารายงานการประเมินความเส่ียงภายในองคก์รอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 คร้ัง และปรับปรุงผลการประเมินความเส่ียงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า  
สหกรณ์ฯ มีการก าหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท า

ธุรกรรม หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมกบัลูกคา้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การจดัให้ลูกคา้แสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ และการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของ
ลูกคา้กับขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง รวมถึงสหกรณ์จดัให้มีแนวปฏิบติั 
เพื่อให้บุคลากรด าเนินการตามขั้นตอนการรับลูกคา้ โดยเร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาขอ้มูลการแสดง
ตนของลูกคา้ และการระบุตวัตนของลูกคา้ การตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ การพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ 
การหาผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ การตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด และการอนุมติัหรือ
ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม นบัแต่เม่ือไดรั้บแจง้ความประสงคจ์ากลูกคา้ 

4.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงของลูกค้า  
สหกรณ์ฯ มีการก าหนดหลกัการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทั้งหมด โดยพิจารณาปัจจยัใน

การก าหนดความเส่ียงไม่น้อยกว่าท่ีกฎหมายก าหนดและจะด าเนินการบริหารและบรรเทาความเส่ียงตลอด
ระยะเวลาท่ีด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้และส้ินสุดลงเม่ือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ โดย
การบริหารความเส่ียง เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ การก าหนด
ระดับความเส่ียงส าหรับลูกคา้แต่ละราย การตรวจสอบความคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมซ่ึงสอดคลอ้งกับ
ระดับความเส่ียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซ่ึงสอดคล้องกับระดับความเส่ียงของ
ลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ การทบทวนการ
ประเมินความเส่ียง จนถึงการยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย และจะด าเนินการประเมินความ
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เส่ียงของลูกคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด ทั้งน้ี สหกรณ์ไดก้ าหนดแนวปฏิบติั เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัใน
การบริหารความเส่ียงของลูกคา้ในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางท่ีใหบ้ริการ  

4.4 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงส าหรับผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางการ
ให้บริการ 

4.4.1 สหกรณ์จะต้องก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงส าหรับ
ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางการบริการ โดยจะตอ้งด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัความเส่ียงในการ
ประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการใหบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบัท่ีกฎหมายก าหนด 

4.4.2 กรณีท่ีสหกรณ์จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนิน
ธุรกิจ หรือช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือน าเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีท่ีก าลงัพฒันามาใช้
กบัผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะมีขึ้นใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงิน
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดขึ้น
ให้แล้วเสร็จก่อนการด าเนินการดังกล่าว  และจะก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ี
เหมาะสมและสอดคลอ้งตามท่ีกฎหมายก าหนด  

4.4.3 สหกรณ์จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเส่ียงตามขอ้ 4.4.2 เป็นหน่ึงในปัจจยัการ
ประเมินความเส่ียงภายในองคก์รตามขอ้ 4.1 ดว้ย 

4.4.4 กรณีท่ีสหกรณ์ไม่สามารถก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเส่ียงท่ี
เหมาะสมตามขอ้ 4.4.2 ไดส้หกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑใ์หม่ การใหบ้ริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ 
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการใหบ้ริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

4.5 การรายงานการท าธุรกรรม 
สหกรณ์ฯ ก าหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ 

และขั้นตอนการรายงานการท าธุรกรรมให้ชดัเจน โดยให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และวิธีการ
ท่ีกฎหมายก าหนด 

4.6 การควบคุมภายใน  
สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการเก่ียวกบัการควบคุมภายในให้เหมาะสม

กบัความเส่ียงภายในองคก์รและขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดงัน้ี 
         4.6.1 สหกรณ์ก าหนดโครงสร้างในการก ากับดูแล  โดยให้มีส่วนงานหรือพนักงาน

ผูรั้บผิดชอบ และมีพนักงานระดบัผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลการปฏิบติังานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม  
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  ทั้งน้ี สหกรณ์
จะจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมเพื่อด าเนินการก ากบัดูแลการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.6.2 สหกรณ์ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคดัเลือกพนกังานก่อนการว่าจา้งท่ีมี
มาตรฐาน เพื่อคัดเลือกพนักงานท่ีจะมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
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ท าลายล้างสูง โดยจัดให้มีขั้นตอนและวิธีการท่ีมีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น              
การตรวจสอบประวติัอาชญากรรม หรือการตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด 

4.6.3 สหกรณ์ฯ จัดให้พนักงานท่ี เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง เขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
อานุภาพท าลายลา้งสูงตั้งแต่ก่อนเร่ิมปฏิบติังานและอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบติังานนั้น เพื่อให้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.6.4 สหกรณ์ก าหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบภายในท่ี
เป็นอิสระจากการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองค์กร 
เพื่อตรวจสอบระบบการด าเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง และจดัให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับ
ผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีในการพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจทราบดว้ย 

4.7 การเกบ็รักษาข้อมูล 
สหกรณ์ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาขอ้มูลท่ี

เก่ียวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน  ข้อมูลเก่ียวกับการรายงานธุรกรรม  และข้อมูลเก่ียวกับกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งน้ี หากส านักงาน ปปง.      
ขอตรวจสอบขอ้มูล สหกรณ์มีขอ้มูลให้ตรวจสอบได ้และสามารถจดัส่งขอ้มูลตามท่ีส านกังาน ปปง. ร้องขอได้
ตามก าหนดเวลา 

4.8 การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กบัสาขา 
 4.8.1 สหกรณ์ก ากบัดูแลให้ส านักงานสาขาปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับ
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเส่ียงภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวิธีการ
เก่ียวกบัการควบคุมภายในของสหกรณ์  
                           4.8.2 สหกรณ์ก าหนดให้มีมาตรการในการด าเนินการเก่ียวกับการร่วมใช้ขอ้มูลระหว่าง
สหกรณ์กับสาขา และก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลบัจากการร่วมใช้ขอ้มูล และห้ามเปิดเผย
ขอ้เท็จจริงหรือการกระท าดว้ยประการใดๆ อนัอาจท าให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัการร่วมใชข้อ้มูลดงักล่าว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ทั้ งน้ี เวน้แต่มีกฎหมายภายในประเทศหรือต่างประเทศก าหนด
เก่ียวกบัการใช ้การเปิดเผย หรือการร่วมใชข้อ้มูลของลูกคา้ไวแ้ลว้ก็ใหถื้อปฏิบติัตามนั้น 
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5. สาระส าคัญของนโยบายในการประเมินความเส่ียงเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง 

สหกรณ์ฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการป้องกนัมิให้มีการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงใหเ้ป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและตอ้งไดรั้บ
การปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงัน้ี 
                  5.1 สหกรณ์มีมาตรการเก่ียวกบัขั้นตอนในการอนุมติัรับลูกคา้หรืออนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัลูกคา้อย่างเคร่งครัด และมาตรการเก่ียวกบัขั้นตอนในการรับท าธุรกรรมกบัลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
รวมถึงปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ในเร่ืองการรับลูกคา้ 

  5.2 สหกรณ์มีมาตรการในการด าเนินการให้ขอ้มูลรายช่ือของบุคคลท่ีถูกก าหนดเป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ 
โดยตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดจากเว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. ทุกวนั หรือตรวจสอบจากระบบ
ตรวจสอบรายช่ือบุคคลท่ีมีความเส่ียงสูงดา้นการฟอกเงินและรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด (AMLO Person Screening 
System: APS) และน ารายช่ือของบุคคลท่ีถูกก าหนดดังกล่าวมาปรับปรุงในฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อท าการ
ตรวจสอบลูกคา้ต่อไป 

5.3 สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนดกับลูกคา้ โดยตรวจสอบกับ
ขอ้มูลลูกคา้ของสหกรณ์ทุกคร้ังก่อนอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์รับเป็นลูกคา้ และตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมด
ของสหกรณ์อย่างสม ่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ รวมถึงตรวจสอบรายช่ือลูกคา้ท่ีท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราวทุกคร้ังก่อนรับท าธุรกรรม 

5.4 เม่ือสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกคา้ท่ีประสงค์จะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็น
คร้ังคราวมีความเก่ียวขอ้งกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง สหกรณ์ท าการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการท าธุรกรรม หรือยุติ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

5.5 ในกรณีท่ีสหกรณ์พบว่าธุรกรรมใดเก่ียวขอ้งหรือมีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง หรือเป็นธุรกรรม
ท่ีกระท ากบัหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลท่ีถูกก าหนด สหกรณ์จะท าการรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร
สงสัยต่อส านกังาน ปปง. ตามแบบรายงานการท าธุรกรรม ระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

5.6 สหกรณ์ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมและ
ขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการท าธุรกรรมของลูกคา้ ตลอดระยะเวลา
ท่ียงัด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจจนกว่าจะยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท าธุรกรรมกบัลูกคา้ดงักล่าว 

5.7 หากพบวา่ลูกคา้เป็นบุคคลซ่ึงอยูใ่นรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด สหกรณ์จะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
  5.7.1 ระงบัการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลท่ีถูกก าหนด รวมทั้งของผูก้ระท าการแทน หรือ

ตามค าสั่งของผูน้ั้น หรือของกิจการภายใตก้ารครอบครองหรือการควบคุมของผูน้ั้น และแจ้งข้อมูลเก่ียวกับ
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ทรัพยสิ์นท่ีถูกระงบัการด าเนินการ ตามแบบ ปกร 03ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีไดร้ะงบัการด าเนินการ
กบัทรัพยสิ์นนั้น ไปยงัส านกังาน ปปง. 

  5.7.2 ด าเนินการแจง้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูท่ี้เป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ ซ่ึงอยู่ในรายช่ือบุคคลท่ีถูกก าหนด
หรือผูท่ี้มีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกบัผูน้ั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วนัท าการนับแต่วนัท่ีพบขอ้มูลนั้น 
ทั้ งน้ี ต้องตรวจสอบยอ้นหลังไม่เกินสองปีก่อนวนัท่ีมีประกาศหรือมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลท่ีถูก
ก าหนด 

  5.7.3 การแจง้ขอ้มูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยงัส านกังาน ปปง. ด าเนินการดว้ยวิธีการ
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 

(1) ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(2) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
(3) ส่งเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                      5.8 สหกรณ์ก าหนดนโยบายในการประเมินความเส่ียงหรือแนวทางปฏิบติัในการตรวจสอบลูกคา้ท่ี
มีสัญชาติ ภูมิล าเนา หรือท่ีอยู่ปัจจุบนัในพื้นท่ีหรือประเทศท่ีมีความเส่ียงดา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงและก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น
จากการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกบัลูกคา้ทั้งหมดอยา่งเคร่งครัด 
                      5.9 สหกรณ์ก าหนดนโยบายในการประเมินความเส่ียงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะไดจ้ดัท าหรือพฒันาขึ้นใหม่หรือใหบ้ริการในอนาคตจะไม่ถูกใช้
เป็นช่องทางในการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงและ
หากเกิดกรณีดงักล่าวขึ้นผูมี้หน้าท่ีรายงานตอ้งก าหนดมาตรการท่ีจะท าให้ตรวจพบไดอ้ย่างรวดเร็วและก าหนด
มาตรการในการด าเนินการเพื่อบรรเทาความเสียหายให้ไดม้ากท่ีสุด 
                    5.10 สหกรณ์ก าหนดมาตรการบรรเทาความเส่ียงดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินท่ีมีลักษณะเป็นข้อมูล
เก่ียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงานใช้เพื่อเช่ือมโยง ติดต่อ เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจ หรือการด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ 
                5.11 สหกรณ์จะก าหนดปัจจยัความเส่ียงอ่ืนท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ไวใ้นแนวปฏิบติั วิธีปฏิบติั และคู่มือปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังาน 
 

6. การพฒันาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 
สหกรณ์ก าหนดแผนในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบติั วิธี

ปฏิบติั และคู่มือปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมี
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อานุภาพท าลายลา้งสูง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั
อยู่เสมอ โดยด าเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบติั วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบติั ว่ายงั
สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือด าเนินการทนัที เม่ือสหกรณ์ทราบว่า
กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องทางราชการมีการเปล่ียนแปลง  

 

นโยบายและระเบียบวิธีการขา้งตน้ใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัท่ีประกาศเป็นตน้ไป 
 
 

           ประกาศ  ณ  วนัท่ี   1  กนัยายน  พ.ศ. 2565 

 
 
                (นายกิตติกร  สอนอาจ) 
                                ประธานกรรมการ 

        สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงพาณิชย ์ จ ากดั 
 

 


