
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.) 
ครั้งที ่ 13/2565 

เรื่อง  นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
 

 

1. หลักการและวัตถุประสงค์  
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามของ 

“สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ท่ีมีทุนด าเนินการซึ่งมี
มูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับ
จ านองหรือรับจ าน าทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สหกรณ์ฯ) จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  

สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมที่จะด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.) และหน่วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกัน
มิใหส้หกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรือการสนับสนุนการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนดขึ้นอย่าง
เคร่งครัด สหกรณ์ฯ จึงได้ก าหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ฉบับนี้
ขึ้น โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่  52 ครั้งที่ 7 เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม  2565  ซึ่งถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความส าคัญเทียบเท่ากับ
นโยบายหลักในการด าเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด 

2. ค าจ ากัดความ 
“การฟอกเงิน” หมายความว่า การน าเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระท าความผิด หรือได้มาโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง 
“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือด าเนินการทาง

การเงินหรือทรัพย์สินหรือด าเนินการด้วยประการใด ๆ เพ่ือการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้รับประโยชน์ทางการเงิน
หรือทรัพย์สินหรือจากการด าเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สิน หรือการด าเนินการ
นั้นถูกน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกก าหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง” หมายความว่า ผู้ใดจัดหา 
รวบรวม หรือด าเนินการทางการเงินหรือทรัพย์สิน หรือด าเนินการด้วยประการใด ๆ เพ่ือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง หรือโดยรู้อยู่แล้วว่าผู้ได้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินหรือจากการด าเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูก
ก าหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินหรือการด าเนินการนั้นถูกน าไปใช้เพ่ือสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ของ
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บุคคลที่ถูกก าหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการท านิติกรรม สัญญาหรือการด าเนินการใด ๆ กับผู้อ่ืนทางการ
เงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ รวมถึงการท าธุรกรรมที่
ต่อเนื่องจากการสร้างความสัมพันธ์และธุรกรรมที่กระท าในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือท าธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งส าหรับสหกรณ์ หมายถึง ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสหกรณ์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ อย่างต่อเนื่องหรือในช่วง
ระยะเวลาที่ตกลงกัน  

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การท าธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสหกรณ์อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมาย
ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

“ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสหกรณ์ ซึ่งส าหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคล
อ่ืน เช่น สหกรณ์อ่ืน เป็นต้น  

“ลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีการท าธุรกรรมกับสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกับสหกรณ์ ได้แก่ ผู้รับ
ผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม หรือผู้ที่มาท าธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรือมอบอ านาจอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น 

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระท าขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิให้
ต้องตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการท าธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
และให้หมายความรวมถึงการพยายามกระท าธุรกรรมด้วย 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งตกลงกันทาง
กฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสหกรณ์ หรือบุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

“บุคคลที่ถูกก าหนด” หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อการร้ายหรือ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและส านักงาน ปปง. ได้ประกาศรายชื่อนั้น  หรือบุคคล คณะบุคคล  
นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายชื่อที่ศาลได้พิจารณาและมีค าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง     
พ.ศ. 2559 
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“การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้า และการด าเนินการ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของ
ลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า” หมายความว่า กระบวนการที่ก าหนดขึ้น เมื่อเริ่มมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือมีการท าธุรกรรมกับลูกค้าที่ท าธุกรรมเป็นครั้งคราวที่มีการท าธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเงินจากการท าธุรกรรมของลูกค้าว่ามีพฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อ
ป้องกันมิให้สหกรณ์ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
3.1 ผู้บริหารสหกรณ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ต้องให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ 
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  โดย
ก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่ง และวิธีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด 

3.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการด าเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีท่ีต้องได้รับการ 
กลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงลูกค้า และการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า 

3.1.3 ก าหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ช่องทางการท าธุรกรรม 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

3.1.4 ก าหนดให้มีค าสั่งและคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด 
  3.1.5 ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามค าสั่ง ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงโดยเคร่งครัด 

3.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอก 
เงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง อย่างเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1.7 ในกรณีที่มีสาขา สหกรณ์ก าหนดให้สาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการ 
ประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวิธีการเก่ียวกับการ
ควบคุมภายใน อย่างเคร่งครัด 
 3.2 พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
  พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้นภายใต้
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงโดยเคร่งครัด 
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4. สาระส าคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ประกอบด้วย 

4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร 
     สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ พร้อมทั้งด าเนินการประเมินความเสี่ยงภายใน 

องค์กรของสหกรณ์ โดยน าปัจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกค้า พ้ืนที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือ
ช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และน าผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวมา
ก าหนดมาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงนั้น และ
น าผลการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่ส านักงาน ปปง. จัดท ามา
พิจารณาประกอบด้วย โดยจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ ง และปรับปรุง
ผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า  
     สหกรณฯ์ มีการก าหนดกระบวนการเพ่ืออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม  

หรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมกับลูกค้าโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดง
ตน การระบุตัวตนของลูกค้า และการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูก
ก าหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์จัดให้มีแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรด าเนินการตามขั้นตอนการรับลูกค้า 
โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า และการระบุตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบ
ข้อมูลของลูกค้า การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การหาผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า การตรวจสอบ
รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม นับแต่เมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงคจ์ากลูกค้า 

4.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงของลูกค้า  
สหกรณ์ฯ มีการก าหนดหลักการบริหารความเสี่ยงส าหรับลูกค้าทั้งหมด โดยพิจารณาปัจจัยในการ

ก าหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนดและจะด าเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่
ด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า โดยการบริหารความเสี่ยง 
เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการประเมินเพ่ือระบุและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า การก าหนดระดับความเสี่ยงส าหรับลูกค้าแต่ละ
ราย การตรวจสอบความคลื่อนไหวในการท าธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูล
การพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การตรวจทานข้อมูลการพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่ง
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าแต่ละราย และจะด าเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ สหกรณ์ได้
ก าหนดแนวปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่
ให้บริการ  
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4.4 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทาง
การให้บริการ 

4.4.1 สหกรณ์จะต้องก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ์ 
บริการ และช่องทางการบริการ โดยจะต้องด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง
ส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด 

4.4.2 กรณีที่สหกรณ์จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ หรือ
ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือน าเทคโนโลยีใหม่ หรือเทคโนโลยีที่ก าลังพัฒนามาใช้กับผลิตภัณฑ์และ
บริการที่มีอยู่เดิมและที่จะมีขึ้นใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้น ให้แล้วเสร็จก่อนการ
ด าเนินการดังกล่าว  และจะก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องตามที่
กฎหมายก าหนด  

4.4.3 สหกรณ์จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยงตามข้อ 4.4.2 เป็นหนึ่งในปัจจัยการ
ประเมินความเสี่ยงภายในองค์กรตามข้อ 4.1 ด้วย 

4.4.4 กรณีที่สหกรณ์ไม่สามารถก าหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมตาม
ข้อ 4.4.2 ได้  สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไก
ใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์และบริการ 

4.5 การรายงานการท าธุรกรรม 
สหกรณ์ฯ ก าหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และ

ขั้นตอนการรายงานการท าธุรกรรมให้ชัดเจน โดยให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด 

4.6 การควบคุมภายใน  
สหกรณ์ฯ ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยง 

ภายในองค์กรและขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้ 
          4.6.1 สหกรณ์ก าหนดโครงสร้างในการก ากับดูแล โดยให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบ และ

มีพนักงานระดับผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้ วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ทั้งนี้ สหกรณ์จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพ่ือ
ด าเนินการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

4.6.2 สหกรณ์ก าหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างที่มี
มาตรฐาน เพ่ือคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยจัดให้
มีข้ันตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด 
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4.6.3 สหกรณ์ฯ จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตั้งแต่ก่อน
เริ่มปฏิบัติงานและอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

4.6.4 สหกรณ์ก าหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
จากการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร เพ่ือตรวจสอบระบบการ
ด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูง และจัดให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นต่อพนักงานระดับผู้บริหารที่มีหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินใจใน
การด าเนินธุรกิจทราบด้วย 

4.7 การเก็บรักษาข้อมูล 
สหกรณ์ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาข้อมูลที่

เกี่ยวกับการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม และข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากส านักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์
มีข้อมูลให้ตรวจสอบได้ และสามารถจัดส่งข้อมูลตามที่ส านักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามก าหนดเวลา 

4.8 การร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับสาขาหรือบริษัทในเครือท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน 
                     ในกรณีที่สหกรณ์มีส านักงานสาขาในต่างประเทศ หรือมีบริษัทในเครือทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน สหกรณ์จะด าเนินการดังนี้ 
 4.8.1 สหกรณ์ก ากับดูแลให้ส านักงานสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และบริษัทในเครือ ซึ่งไม่ว่าจะ
ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือในประเทศไทย ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กรของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ
สหกรณ ์ 
  4.8.2 สหกรณ์ก าหนดให้มีมาตรการในการด าเนินการเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสหกรณ์กับ
สาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศ และอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และก าหนดให้มีมาตรการใน
การรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูล และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือการกระท าด้วยประการใดๆ อันอาจท าให้
ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

5. สาระส าคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

สหกรณ์ฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 
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 5.1 สหกรณ์มีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกค้าหรืออนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
อย่างเคร่งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับท าธุรกรรมกับลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว รวมถึงปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค้า 

5.2 สหกรณ์มีมาตรการในการด าเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกก าหนดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดย
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดจากเว็บไซต์ของส านักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด (AMLO Person Screening System: APS) และ
น ารายชื่อของบุคคลที่ถูกก าหนดดังกล่าวมาปรับปรุงในฐานข้อมูลของลูกค้าเพ่ือท าการตรวจสอบลูกค้าต่อไป 

5.3 สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดกับลูกค้า โดยตรวจสอบกับข้อมูลลูกค้า
ของสหกรณ์ทุกครั้งก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์รับเป็นลูกค้า และตรวจสอบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของสหกรณ์อย่าง
สม่ าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า รวมถึงตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกครั้งก่อนรับท า
ธุรกรรม 

5.4 เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกค้าที่ประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวมี
ความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สหกรณ์
ท าการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

5.5 ในกรณีที่สหกรณ์พบว่าธุรกรรมใดเก่ียวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระท ากับหรือ
เพ่ือประโยชน์ของบุคคลที่ถูกก าหนด สหกรณ์จะท าการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. 
ตามแบบรายงานการท าธุรกรรม ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

5.6 สหกรณ์ก าหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมและข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการท าธุรกรรมของลูกค้า ตลอดระยะเวลาที่ยังด าเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท าธุรกรรมกับลูกค้าดังกล่าว 

5.7 หากพบว่าลูกค้าเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด สหกรณ์จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  5.7.1 ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนด รวมทั้งของผู้กระท าการแทน หรือตามค าสั่ง

ของผู้นั้น หรือของกิจการภายใต้การครอบครองหรือการควบคุมของผู้นั้น และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการ
ด าเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่ได้ระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินนั้น ไปยัง
ส านักงาน ปปง. 

  5.7.2 ด าเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า ซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดหรือผู้
ที่มีหรือเคยมีการท าธุรกรรมกับผู้นั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่พบข้อมูลนั้น ทั้งนี้ ต้อง
ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีค าสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกก าหนด 

  5.7.3 การแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังส านักงาน ปปง. ด าเนินการด้วยวิธีการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
(3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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5.8 สหกรณ์ก าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบลูกค้าที่มีสัญชาติ 
ภูมิล าเนา หรือที่อยู่ปัจจุบันในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับลูกค้าทั้งหมดอย่างเคร่งครัด 
           5.9 สหกรณ์ก าหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้จัดท าหรือพัฒนาขึ้นใหม่หรือให้บริการในอนาคตจะไม่ถูกใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นผู้มีหน้าที่
รายงานต้องก าหนดมาตรการที่จะท าให้ตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพ่ือบรรเทาความ
เสียหายให้ได้มากที่สุด 
           5.10 สหกรณ์ก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้เป็นช่องทางบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ผู้มีหน้าที่รายงานใช้เพ่ือเชื่อมโยง ติดต่อ เข้าถึง การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการด าเนินความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลูกค้า 
 5.11 สหกรณ์จะก าหนดปัจจัยความเสี่ยงอ่ืนที่อาจเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ไว้ในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกั บการ
ปฏิบัติงาน 

6. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 
สหกรณ์ก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวธิีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือ

ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยด าเนินการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่หรือไม่ อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง หรือด าเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง  

 

นโยบายและระเบียบวิธีการข้างต้นให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ   ณ  วันที่  1 มิถุนายน 2565 
 

 
 

(นายสุรพงศ์  นิลพันธุ์) 
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“สอ. ธกส. ยุคใหม่ โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก” 


