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ประกาศสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

ฉบบัที่  007 / 2565 

เรื่อง  นโยบายและระเบียบวิธีการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปราม  

        การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง  

------------------------------------------------ 

1. หลกัการและวตัถปุระสงค ์

ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามของ 

“สถาบนัการเงนิ” ใหม้คีวามหมายถงึ (5) สหกรณ์ตามกฎหมาย ว่าดว้ยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ทีม่ทีนุด าเนินการซึง่มมีูลค่า 

หุน้รวมตัง้แต่สองลา้นบาทขึ้นไปและมวีตัถปุระสงคด์ าเนินกิจการเกี่ยวกบัการรบัฝากเงนิ ใหกู้ ้ ใหส้นิเชื่อ  รบัจ านอง หรือ  

รบัจ าน าทรพัยส์นิ หรือจดัใหไ้ดม้าซึง่เงนิและทรพัยส์นิต่างๆโดยวธีิใดๆ  ดงันั้น สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

จงึถอืเป็นสถาบนัการเงนิ ตามนยัของมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัดิงักลา่ว 

                    สหกรณ์ฯจะสนบัสนุน และ พรอ้มที่จะด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฏเกณฑ ์ต่างๆของ

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานอื่นๆของรฐั เพื่อป้องกนัมใิหส้หกรณ์ฯ

ถูกใชเ้ป็นช่องทาง หรือเป็นเครื่องมอืในการฟอกเงนิ หรือ สนบัสนุนการก่อการรา้ย หรือ การสนบัสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายลา้งสูง โดยการปฏิบตัิ ตามกฎหมาย ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และ กฎหมาย ว่าดว้ย 

การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิในทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลาย

ลา้งสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และ แนวทางปฎิบตัิ ที่ส  านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ(ส านกังาน ปปง.) 

ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครดั สหกรณ์ฯ  จึงไดก้ าหนดใหม้ ีนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนั

และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูงฉบบันี้ขึ้นโดยผ่าน

การเห็นชอบและอนุมติัจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดท่ี 65 คร ัง้ท่ี 2 / 2565 เม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์ 

2565  ซึ่งถือว่า นโยบายฉบบันี้ เป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมคีวามส าคญัเทียบเท่ากบันโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจ

อื่นๆ  ดงันัน้ คณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ฯทุกคน ตอ้งปฏบิตัติามนโยบายนี้อย่างเคร่งครดั 

2. หนา้ที่และความรบัผิดชอบผิดชอบ  

2.1 กรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบ ดงันี้ 

2.1.1    ตอ้งใหค้วามส าคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปราม 

การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง โดยก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่สหกรณ์

ตอ้งปฏบิตัติามกฏหมาย นโยบาย ระเบยีบ ค าส ัง่ และวธีิปฏบิตัขิองสหกรณ์อย่างเคร่งครดั 
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   2.1.2   พจิารณาใชดุ้ลพนิิจและอนุมตัขิ ัน้ตอนการด าเนินงาน ทัง้ในกรณีปกตแิละกรณีทีต่อ้งไดร้บัการ

กล ัน่กรองเป็นพเิศษ ในข ัน้ตอนการรบัลูกคา้ การประเมนิความเสีย่งลูกคา้และการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบั

ลูกคา้ 

2.1.3   ก าหนดมาตรการควบคุมและจดัการความเสี่ยงดา้นการฟอกเงนิและการสนบัสนุน ทางการเงนิแก่ 

การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง ทีอ่าจเกิดขึ้นจากการใชช่้องทางการท าธุรกรรม ผลติภณัฑ์

หรือบริการต่างๆของสหกรณ์ 

2.1.4   ก าหนดใหม้คี าส ัง่และคู่มอืปฎบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ 

ฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลาย

ลา้งสูง ตามแนวปฏบิตัทิี่ส  านกังาน ปปง. ก าหนด 

2.1.5   ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ ระเบยีบ และ 

แนวปฏบิตั ิตามนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิ

แก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง โดยเคร่งครดั 

2.1.6  สนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ทีส่หกรณ์ มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและ 

ปราบปรามการฟอกเงนิในการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ี

อานุภาพท าลายลา้งสูง อย่างเพยีงพอ จนสามารถปฏบิตังิานในกระบวนการรบัลูกคา้ การบรหิารความเสีย่งและการตรวจสอบ

เพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัลูกคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ  

2.2 เจา้หนา้ที่สหกรณ์ทกุระดบัมีหน้าที่และความรบัผิดชอบ ดงันี้ 

 เจา้หนา้ที่สหกรณ์ฯ ทกุระดบั มหีนา้ที่ปฏบิตัิตามค าส ัง่ ระเบยีบและแนวปฏบิตัิทีส่หกรณ์ฯ 

ก าหนดขึ้น ภายใตน้โยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัการและปราบปรามการสนบัสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเคร่งครดั 

3. สาระส าคญัของนโยบาย และ ระเบียบวิธีการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและ 

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพท าลายลา้งสูง ประกอบดว้ย  

3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรบัลูกคา้ 

สหกรณ์ฯ มกีารก าหนดกระบวนการในการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจ หรือ ปฏเิสธการสรา้ง 

ความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัสมาชิกหรือผูท้ีท่  าธุรกรรมเป็นครัง้คราว โดยปฏบิตัิตามหลกัเกณฑใ์นการจดัใหลู้กคา้แสดงตน 

การระบุตวัตนของลูกคา้ การพสูิจนท์ราบตวัตนของลูกคา้รวมถงึจดัใหม้แีนวปฏบิตัิเพือ่ใหบ้คุลากรด าเนินการตามข ัน้ตอนการ

จดัใหลู้กคา้แสดงตน ข ัน้ตอนการระบุตวัตนของลูกคา้ ข ัน้ตอนการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ข ัน้ตอน การพสูิจนท์ราบลูกคา้

และข ัน้ตอนการอนุมตัิหรือปฏเิสธการสรา้งความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัลูกคา้ซึง่ข ัน้ตอนดงักลา่วขา้งตน้สหกรณ์ก าหนดให ้

ด าเนินการกบัผูท้ี่ท  าธุรกรรมเป็นครัง้คราวดว้ย ทัง้นี้ลูกคา้ หมายถงึ สมาชกิของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นทีม่าท าธุรกรรมและ 

ผูท้ีม่าท าธุรกรรมเป็นครัง้คราว หมายถงึผูร้บัผลประโยชนก์รณีสมาชกิเสยีชวีติ  

 



ประกาศสหกรณ์ฯ นโยบาย ปปง.  ฉบบัที่ 007/2565   -3- 

 

3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง 

                      สหกรณ์ฯ ก าหนดหลกัการในการบริหารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและสนบัสนุนทางการเงนิแก่ 

การก่อการรา้ย และป้องกนัและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีนุภาพท าลายลา้งสูงซึง่สามารถแบ่งออกได ้ดงันี้ 

3.2.1   นโยบายและระเบยีบวธีิการส าหรบัการประเมนิและบริหารความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิ และ 

การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ย และ การแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูงภายในองคก์ร  โดยสหกรณ์ฯ

ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑแ์ละวธีิการโดยพจิารณาหลกัการและปจัจยัในการประเมนิความเสี่ยง  ใหส้อดคลอ้งตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดรวมถงึก าหนดมาตรการและวธีิการในการบรรเทาความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

                           3.2.2   นโยบายและระเบยีบวธีิการในการบริหารความเสีย่งของลูกคา้  โดยสหกรณ์ฯก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละปจัจยัความเสีย่ง เพือ่ประเมนิความเสี่ยงสมาชิกใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและจะด าเนินการบริหาร 

ความเสีย่งตลอดระยะเวลาที่ก าหนดทีด่  าเนินความสมัพนัธก์บัสมาชกิและสิ้นสุดลงเมือ่ยุตคิวามสมัพนัธท์างธุรกิจกบัสมาชกิ 

ท ัง้นี้สหกรณ์ฯไดก้ าหนดคู่มอืปฎบิตัิ เพือ่ใหบ้คุลากรปฏบิตัใินการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทกุประเภท และใน 

ทกุช่องทางทีใ่หบ้ริการ นอกจากนี้สหกรณ์ฯก าหนดใหด้ าเนินการบริหารความเสีย่ง ดา้นการฟอกเงนิและการสนบัสนุนทาง

การเงนิแก่การก่อการรา้ยส าหรบัผูท้ีท่  าธุรกิจกนัเป็นครัง้คราวที่มคีวามเสีย่งสูง 

3.2.3 นโยบายและระเบยีบวธีิการในการประเมนิความเสี่ยง ส าหรบัทกุผลติภณัฑบ์ริการและ 

ช่องทางการบริการ  โดยสหกรณ์ฯ จะด าเนินการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัความเสีย่งในการประเมนิความเสีย่งส าหรบั

ผลติภณัฑบ์ริการและช่องทางการบริการใหส้อดคลอ้งกบัที่กฎหมายก าหนด และในกรณีทีส่หกรณ์ฯออกผลติภณัฑ ์หรือ

บริการใหม่ หรือพฒันาผลติภณัฑแ์ละวธีิด าเนินการธุรกิจใหม่ หรือ มกีลไกลใหม่ในการใหบ้ริการหรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 

หรือทีก่  าลงัพฒันาส าหรบัท ัง้ผลติภณัฑใ์หม่และทีม่อียู่แลว้ สหกรณ์ฯจะด าเนินการก าหนดมาตรการประเมนิความเสีย่งดา้น 

การฟอกเงนิและการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง อนัอาจเกิดขึ้น

จากการพฒันาผลติภณัฑแ์ละวธีิด าเนินธุรกิจใหม่รวมถงึกลไกใหม่ในการใหบ้ริการหรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่หรือที่ก าลงัพฒันา

ส าหรบัท ัง้ผลติภณัฑใ์หม่และทีม่อียู่แลว้ และ ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรบัการบรรเทาความเสีย่งดา้นการฟอกเงนิและ

การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีนุภาพท าลายลา้งสูงทีอ่าจเกิดขึ้น ก่อนน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่บริการใหม่ หรือ การ

ใชเ้ทคโนโลยใีหม่  

3.3 การรายงานการท าธุรกรรม 

สหกรณ์ฯ ก าหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรม ใหเ้ป็นไปตามแบบระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และ วธีิ 

วธีิการทีก่ฎหมายก าหนด  

3.4 การเกบ็รกัษาเอกสาร   

สหกรณ์ฯก าหนดใหม้กีารเก็บรกัษารายละเอียดเก่ียวกบัการแสดงตนการท าธุรกรรมและบนัทกึขอ้เทจ็จริง 

เกี่ยวกบัธุรกรรม ที่ตอ้งรายงานการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้และผูท้ี่ท าธุรกรรมเป็นครัง้คราวใหเ้ป็นไป

ตามที่กฎหมายก าหนด ทัง้นี้ หากส านกังาน ปปง. ขอตรวจสอบขอ้มลู สหกรณ์ฯมขีอ้มูลใหต้รวจสอบไดแ้ละสามารถจดัส่ง

ขอ้มลูตามทีส่  านกังาน ปปง. รอ้งขอไดต้ามก าหนดเวลา  
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3.5 การจดัจา้งเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 

สหกรณ์ฯ ก าหนดแนวทางในการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย ในเร่ือง การจดัจา้งเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 

โดยก่อนทีเ่จา้หนา้ทีส่หกรณ์จะเริ่มปฎบิตังิาน เจา้หนา้ทีส่หกรณ์ดงักลา่วจะตอ้งทราบและเขา้ใจหนา้ทีต่ามนโยบายและระเบยีบ

วธีิการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎบิตัิตามกฏหมาย ว่าดว้ย การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและการ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง รวมถงึสหกรณ์ฯ 

จะจดัใหเ้จา้หนา้ทีส่หกรณ์ เขา้รบัการอบรมฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและ

ปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูงอย่างต่อเนื่อง  

3.6 การตรวจสอบภายใน 

สหกรณ์ฯ ก าหนดใหม้กีลไกในการตรวจสอบภายในทีเ่ป็นอสิระเพือ่ตรวจสอบระบบการด าเนินงานและ 

การปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

สนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มอีานุภาพท าลายลา้งสูง  

3.7 การพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 

สหกรณ์ฯ ก าหนดแผนในการพฒันาและปรบัปรุงนโยบายและ ระเบยีบวธีิการรวมถงึแนวปฏบิตัิ  

วธีิปฏบิตัิและคู่มอืปฎบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้งกบัการปฎบิตัติามกฎหมาย ว่าดว้ย การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมาย 

ว่าดว้ย การสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธทีม่อีานุภาพท าลายลา้งสูง หรือกฎหมายอื่น  

ทีเ่กี่ยวขอ้งใหต้อ้งไดร้บัการทบทวนเป็นระยะ และปรบัปรุงใหท้นัสมยัอยู่เสมอ โดยก าหนดการทบทวนนโยบายและระเบยีบ

วธีิการรวมถงึแนวปฏบิตัวิธีิปฏบิตัแิละคู่มอืปฎบิตัวิ่ายงัสอดคลอ้งกบักฎหมายที่บงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ไม่อย่างนอ้ยปีละ 1ครัง้ 

หรือด าเนินการทนัท ีเมือ่สหกรณ์ฯทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑข์องทางราชการมกีารเปลีย่นแปลง 
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