
 
ประกาศ สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด 

เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกนัและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

 

 1. หลักการและวัตถปุระสงค 
  ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดคำนิยาม
ของ “สถาบันการเงิน” ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทนุดำเนินการ
ซ่ึงมีมูลคาหุนรวมต้ังแตสองลานบาทข้ึนไป และมีวัตถุประสงคดำเนินกิจการเกี่ยวกบัการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับ
จำนองหรือรับจำนำทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงนิและทรัพยสินตาง ๆ โดยวิธีใด ๆ ดังนั้น สหกรณออมทรัพยอนามัย
สุรินทร จำกัด จึงถือเปนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบญัญัติดังกลาว 
  สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด จะสนับสนุนและพรอมที่จะดำเนินธุรกิจใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และ
หนวยงานอื่น ๆ ของรัฐเพื่อปองกันมิใหสหกรณฯ ถกูใชเปนชองทางหรือเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงนิหรือสนับสนุนการ
กอการราย หรือการสนับสนุนการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดขึ้นอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงไดกำหนดใหมีนโยบาย
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกนัและการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงฉบบันี้ขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชมุ
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จำกัด ชุดที่ 51 ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563    
ซึ่งถือวานโยบายฉบับนี้เปนนโยบายหลักขององคกรและมคีวามสำคัญเทียบเทานโยบายหลักในการดำเนินธรุกิจอื่น ๆ 
ดังนั้น ผูบริหารและเจาหนาที่ทกุคนตองปฏบิัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 
 2. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
  2.1 ผูบรหิารสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดงัตอไปนี ้
   2.1.1 ตองใหความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดย
กำหนดใหเจาหนาที่ตองปฏบิัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำส่ังและปฏิบัติของสหกรณอยางเครงครัด 
   2.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติข้ันตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณทีี่ตอง
ไดรับการกลั่นกรองเปนพิเศษในขั้นตอนการรับลูกคา การประเมินความเสี่ยงลูกคา และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับลกูคา 
   2.1.3 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนนุ
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดข้ึนจากการใชชองทางการทำ
ธุรกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ของสหกรณ 
   2.1.4 กำหนดใหมีคำสั่งและคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด 
   2.1.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหเปนไปตามคำสัง่ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 



 
 
 
   2.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง อยางเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเทจ็จรงิเก่ียวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.2 เจาหนาท่ีทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 
   เจาหนาทีทุ่กระดับ มีหนาที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณกำหนดขึ้น
ภายใตนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 
 3. สาระสำคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย 
ลางสูง ประกอบดวย 
  3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา 
   สหกรณมีการกำหนดกระบวนการในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิกหรือผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดใหลูกคาแสดง
ตน การระบุตัวตนของลูกคา การพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา รวมถึงจัดใหมีแนวปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรดำเนินการตาม
ขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกคา ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ขั้นตอนการ
พิสูจนทราบลูกคา และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ซึ่งขั้นตอนดังกลาว
ขางตนสหกรณกำหนดใหดำเนินการกับผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราวดวย ทั้งนี้ ลูกคา หมายถึง สมาชิกของสหกรณหรือ
สหกรณอ่ืนที่มาทำธุรกรรม และผูที่ทำธุรกรรมเปนคร้ังคราว หมายถึง ผูรับผลประโยชนกรณีสมาชิกเสียชีวิต 
  3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง 
   สหกรณกำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ซึ่งสามารถแบงออกได ดังนี้ 
   3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูงภายใน
องคกร โดยสหกรณกำหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปจจัยในการประเมินความเสี่ยง  ให
สอดคลองตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม 
   3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา โดยสหกรณ 
กำหนดหลักเกณฑและปจจัยความเสี ่ยงเพื่อประเมินความเสี ่ยงสมาชิกใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะ
ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธกับสมาชิก และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณไดกำหนดคูมือปฏิบัติเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกใน
บริการทุกประเภทและในทุกชองทางที่ใหบริการ นอกจากนี้ สหกรณกำหนดใหดำเนินการบริหารความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสำหรับผูที่ทำธุรกรรมเปนคร้ังคราวที่มีความเสี่ยงสูง 
   3.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ 
และชองทางการบริการ โดยสหกรณจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยความเสียงในการประเมินความเสี่ยง
สำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการใหสอดคลองกับที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่สหกรณออก
ผลิตภัณฑหรือบริการใหม หรือพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม หรือมีกลไกใหมในการใหบริการ หรือการใช
เทคโนโลยีใหม หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว สหกรณจะดำเนินการกำหนดมาตรการ
ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูง อันอาจเกินขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการ
ใหบริการหรือการใชเทคโนโลยีใหมหรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว และกำหนดมาตรการที่ 
 



 
 
เหมาะสมสำหรับการบรรเทาความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นกอนนำเสนอผลิตภณัฑใหม บริการใหม หรือใชเทคโนโลยีใหม 
  3.3 การรายงานการทำธุรกรรม 
   สหกรณกำหนดแนวทางการรายงานการทำธ ุรกรรม ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา 
หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด  
  3.4 การเก็บรักษาเอกสาร 
   สหกรณกำหนดใหมีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและ
บันทึกขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ตองรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและผูที่ทำธุรกรรม
เปนครั้งคราว ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล สหกรณมีขอมูลให
ตรวจสอบได และสามารถจดัสงขอมูลตามที่สำนักงาน ปปง. รองขอไดตามกำหนดเวลา 
  3.5 การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร 
   สหกรณกำหนดแนวทางในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายในเรื่อง การจัดจางพนักงาน
หรือบุคลากร โดยกอนที่พนักงาน/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงาน/บุคลกรดังกลาวจะตองทราบและเขาใจหนาที่
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลางสูง รวมถึงสหกรณจะจัดใหพนักงานเขารบัการฝกอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลางสูงอยางตอเน่ือง 
  3.6 การตรวจสอบภายใน 
   สหกรณกำหนดใหมีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการ
ดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสงู 
  3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบยีบวิธีการ 
   สหกรณกำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนว
ปฏิบัติ วิธีปฏิบัต ิและคูมือปฏิบัติที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายวาดวยการสนับสนุนนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง               
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรงุใหทนัสมัยอยูเสมอ โดยดำเนินการทบทวน
นโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติ วายังสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยู
หรือไม อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือดำเนินการทันที เมื่อสหกรณทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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(นายศุภรัฐ  พูนกลา) 
ประธานกรรมการ 
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