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นโยบายและระเบียบวธีิการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

และการแพร่ขยายอาวุธทมีีอานุภาพทาํลายล้างสูง 
 

1. หลกัการและวตัถุประสงค์  
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กาํหนดคาํนิยามของ “สถาบนัการเงิน” 

ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ทีมีทุนดาํเนินการซึงมีมูลค่าหุ้นรวมตงัแต่สองลา้นบาท
ขึนไปและมีวตัถุประสงค์ดาํเนินกิจการเกียวกบัการรับฝากเงิน ให้กู ้ให้สินเชือ รับจาํนองหรือรับจาํนาํทรัพยสิ์น หรือจดัให้ไดม้า 
ซึงเงินและทรัพยสิ์นต่างๆ โดยวิธีใดๆ ดงันนั สหกรณ์ ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั จึงถือเป็นสถาบนัการเงินตามนัยของมาตรา 3 
แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว  

สหกรณ์ฯ จะสนบัสนุนและพร้อมทีจะดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสํานกังาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานกังาน ปปง.) และหน่วยงานอืน ๆ ของรัฐทีเกียวขอ้งเพือป้องกนัมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใชเ้ป็น
ช่องทางหรือเป็นเครืองมือในการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนการก่อการร้าย หรือการสนบัสนุนการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง  
โดยการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง รวมถึงกฎหมายทีเกียวขอ้งและแนวทาง
ปฏิบติัทีสาํนกังาน ปปง. กาํหนดขึนอยา่งเคร่งครัด สหกรณ์ฯ จึงไดก้าํหนดใหมี้นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 
ฉบบันีขึน โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมติัตามมติทีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที 45 ครังที 17 เมือวนัที 27 
มกราคม พ.ศ. 2566 ซึงถือวา่นโยบายฉบบันีเป็นนโยบายหลกัขององคก์รและมีความสาํคญัเทียบเท่ากบันโยบายหลกัในการดาํเนิน
ธุรกิจอืน ๆ ดงันนั ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายนีอยา่งเคร่งครัด 

2. คําจํากดัความ 
“การฟอกเงิน” หมายความว่า การนาํเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าจากการกระทาํความผิด หรือไดม้าโดยไม่ชอบดว้ย

กฎหมายมาเปลียนสภาพใหเ้ป็นเงินหรือทรัพยสิ์นทีไดม้าอยา่งถกูตอ้ง 
“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย” หมายความว่า บุคคลใดจดัหา รวบรวม หรือดาํเนินการทางการเงินหรือ

ทรัพยสิ์นหรือดาํเนินการดว้ยประการใด ๆ เพือการก่อการร้าย หรือโดยรู้อยูแ่ลว้วา่ผูรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการ
ดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด หรือโดยเจตนาให้เงินหรือทรัพยสิ์น หรือการดาํเนินการนนัถูกนาํไปใชเ้พือสนบัสนุนการดาํเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถกูกาํหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รทีเกียวขอ้งกบัการก่อการร้าย 

“การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทําลายล้างสูง” หมายความว่า ผูใ้ดจัดหา รวบรวม หรือ
ดาํเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิ์น หรือดาํเนินการดว้ยประการใด ๆ เพือการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือโดยรู้อยูแ่ลว้
วา่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพยสิ์นหรือจากการดาํเนินการนนัเป็นบุคคลทีถูกกาํหนด หรือโดยเจตนาใหเ้งินหรือทรัพยสิ์นหรือ
การดาํเนินการนนัถูกนาํไปใชเ้พือสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลทีถูกกาํหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือ
องคก์รทีเกียวขอ้งกบัการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความวา่ กิจกรรมทีเกียวกบัการทาํนิติกรรม สัญญาหรือการดาํเนินการใด ๆ กบัผูอื้นทางการเงิน ทางธุรกิจ 
หรือการดาํเนินการเกียวกบัทรัพยสิ์น และให้รวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และ รวมถึงการทาํธุรกรรมทีต่อเนืองจากการสร้าง
ความสัมพนัธ์และธุรกรรมทีกระทาํในครังหนึงครังใดของลกูคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
หรือทาํธุรกรรมกบัสหกรณ์ ซึงสาํหรับสหกรณ์ หมายถึง ลกูคา้ทีสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจและลกูคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกจิ” หมายความวา่ การทาํธุรกรรมระหวา่งลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค์
เพือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวชิาชีพของสหกรณ์ อยา่งต่อเนืองหรือในช่วงระยะเวลาทีตกลงกนั  

“ธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายความว่า การทาํธุรกรรมระหว่างลูกคา้ฝ่ายหนึงกบัสหกรณ์อีกฝ่ายหนึง โดยมีวตัถุประสงค ์
เพือใชบ้ริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา้ หรือทางวิชาชีพของสหกรณ์ เป็นรายครังโดยไม่ไดมุ่้งหมายทีจะสร้างความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจ 
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“ลูกค้าทีสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความวา่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
ซึงมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสหกรณ์ ซึงสาํหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือนิติบุคคลอืน เช่น สหกรณ์อืน เป็นตน้  

 “ลูกค้าทีทําธุรกรรมเป็นครังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมายทีมีการทาํ
ธุรกรรมกบัสหกรณ์ เช่น บุคคลธรรมดาทีไม่มีสถานภาพความเป็นสมาชิกกบัสหกรณ์ ไดแ้ก่ ผูรั้บผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
หรือผูที้มาทาํธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ไดมี้การมอบฉนัทะหรือมอบอาํนาจอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ 

 “ธุรกรรมทีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรเชือไดว้่ากระทาํขึนเพือหลีกเลียงมิให้ตอ้งตกอยู่
ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมทีเกียวขอ้งหรืออาจเกียวขอ้งกบัการ
กระทาํความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทาํลายลา้งสูง ทงันีไม่ว่าจะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครังเดียวหรือหลายครังและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาํ
ธุรกรรมดว้ย 

“บุคคลทีมีการตกลงกนัทางกฎหมาย” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึงซึงตกลงกนัทางกฎหมายให้เป็น 
ผูค้รอบครอง ใช ้จาํหน่าย หรือบริหารจดัการทรัพยสิ์นไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ เพือประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึง 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ทแีท้จริง” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจา้ของทีแทจ้ริงหรือมีอาํนาจควบคุมความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจของลูกคา้กบัสหกรณ์ หรือบุคคลทีลูกคา้ทาํธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ชอ้าํนาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลทีมี 
การตกลงกนัทางกฎหมาย 

“บุคคลทีถูกกําหนด” หมายความวา่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชือซึงมีมติของหรือประกาศ
ภายใตค้ณะมนตรีความมนัคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นผูที้มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทาํลายลา้งสูงและสาํนกังาน ปปง. ไดป้ระกาศรายชือนนั หรือบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รตามรายชือทีศาลได้
พิจารณาและมีคาํสังให้เป็นบุคคลทีถูกกาํหนดตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง พ.ศ. 2559 

 “การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความวา่ การดาํเนินการใหไ้ดม้าซึงขอ้มูลของลูกคา้ และการดาํเนินการเพือตรวจสอบ
ความถูกตอ้งแทจ้ริงของขอ้มูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและ 
ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพอืทราบข้อเท็จจริงเกียวกบัลูกค้า” หมายความวา่ กระบวนการทีกาํหนดขึน เมือเริมมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัลูกคา้หรือมีการทาํธุรกรรมกบัลูกคา้ทีทาํธุกรรมเป็นครังคราวทีมีการทาํธุรกรรมถึงเกณฑที์กฎหมายกาํหนด โดยการระบุตวัตน
และพิสูจน์ทราบตวัตน ระบุผูรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงและติดตามความเคลือนไหวทางการเงินจากการทาํธุรกรรมของลูกคา้ว่ามี
พฤติการณ์ผิดปกติมีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ ทงันี เพือป้องกนัมิให้สหกรณ์ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง 

3. หน้าทแีละความรับผดิชอบ 
3.1 ผู้บริหารสหกรณ์มหีน้าทแีละความรับผดิชอบ ดงัต่อไปนี 

                           3.1.1 ตอ้งใหค้วามสาํคญัในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยกาํหนดให้พนกังานตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 
นโยบาย ระเบียบ คาํสัง และวธีิปฏิบติัของสหกรณ์อยา่งเคร่งครัด 
                              3.1.2 พิจารณาใชดุ้ลพินิจและอนุมติัขนัตอนการดาํเนินงานทงัในกรณีปกติ และกรณีทีตอ้งไดรั้บการกลนักรองเป็นพิเศษ 
ในขนัตอนการรับลกูคา้ การประเมินความเสียงลกูคา้ และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลกูคา้ 
                             3.1.3 กาํหนดมาตรการควบคุมและจดัการความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนจากการใชช่้องทางการทาํธุรกรรม ผลิตภณัฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ 
                          3.1.4 กาํหนดใหมี้คาํสังและคู่มือปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ตามแนว
ปฏิบติัทีสาํนกังาน ปปง. กาํหนด 
                           3.1.5 กาํกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามคาํสัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ตามนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 
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                           3.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง อยา่งเพียงพอ
จนสามารถปฏิบติังานในกระบวนการรับลูกคา้ การบริหารความเสียง และการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบัลูกคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.1.7 ในกรณีทีมีสาขา สหกรณ์กาํหนดใหส้าขาปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบวธีิการสาํหรับการประเมิน บริหาร 
และบรรเทาความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ์ และนโยบายและระเบียบวธีิการเกียวกบัการควบคุมภายใน อยา่งเคร่งครัด 

3.2 พนักงานทุกระดบัมหีน้าทแีละความรับผดิชอบ ดงัต่อไปนี 
 พนักงานทุกระดับ มีหน้าทีปฏิบัติตามคําสัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติทีสหกรณ์ฯ กําหนดขึนภายใต้นโยบาย 

ดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด 

4. สาระสําคญัของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทมีอีานุภาพทาํลายล้างสูง ประกอบดว้ย 

4.1 นโยบายและระเบียบวธีิการในการประเมนิ บริหาร และบรรเทาความเสียงภายในองค์กร 
สหกรณ์ฯ กาํหนดให้มีหลกัเกณฑ์และวิธีการ พร้อมทงัดาํเนินการประเมินความเสียงภายในองคก์รของสหกรณ์ 

โดยนําปัจจัยความเสียงเกียวกับลูกค้า พืนทีหรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรมหรือช่องทางในการให้บริการมา
ประกอบการพิจารณาประเมินความเสียง และนาํผลการประเมินความเสียงดงักล่าวมากาํหนดมาตรการและวิธีการในการบริหารและ
บรรเทาความเสียงทีเหมาะสมกบัผลการประเมินความเสียงนนั และนาํผลการประเมินและบริหารความเสียงตามรายงานการประเมิน 
ความเสียงระดบัชาติทีสํานักงาน ปปง. จัดทาํมาพิจารณาประกอบดว้ย โดยจดัทาํรายงานการประเมินความเสียงภายในองค์กร 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง และปรับปรุงผลการประเมินความเสียงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

4.2 นโยบายและระเบียบวธีิการในการรับลูกค้า  
สหกรณ์ฯ มีการกาํหนดกระบวนการเพืออนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรม หรือปฏิเสธ 

การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรมกบัลกูคา้โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์ารจดัใหลู้กคา้แสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ 
และการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และ 
ผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้กบัขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง รวมถึงสหกรณ์จัดให้มีแนวปฏิบัติ เพือให้บุคลากร
ดาํเนินการตามขนัตอนการรับลูกคา้ โดยเริมตงัแต่ขนัตอนการขอหรือแสวงหาขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ และการระบุตวัตนของ
ลกูคา้ การตรวจสอบขอ้มูลของลกูคา้ การพิสูจน์ทราบตวัตนของลกูคา้ การหาผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ทีแทจ้ริงของลูกคา้ การตรวจสอบ
รายชือบุคคลทีถกูกาํหนด และการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการทาํธุรกรรม นบัแต่เมือไดรั้บแจง้ความ
ประสงคจ์ากลกูคา้ 

4.3 นโยบายและระเบียบวธีิการในการบริหารและบรรเทาความเสียงของลูกค้า  
สหกรณ์ฯ มีการกาํหนดหลกัการบริหารความเสียงสาํหรับลกูคา้ทงัหมด โดยพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดความเสียง

ไม่นอ้ยกวา่ทีกฎหมายกาํหนดและจะดาํเนินการบริหารและบรรเทาความเสียงตลอดระยะเวลาทีดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้
และสินสุดลงเมือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูคา้ โดยการบริหารความเสียง เริมตงัแต่ขนัตอนการประเมินเพือระบุและพิสูจน์ทราบ
ตวัตนของลูกคา้ การกาํหนดระดบัความเสียงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย การตรวจสอบความคลือนไหวในการทาํธุรกรรมซึงสอดคลอ้งกบั
ระดบัความเสียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงของลูกคา้ การตรวจทานขอ้มูล
การพิสูจน์ทราบลูกคา้ซึงสอดคลอ้งกบัระดบัความเสียงของลูกคา้ การทบทวนการประเมินความเสียง จนถึงการยุติความสัมพนัธ์ 
ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย และจะดาํเนินการประเมินความเสียงของลูกคา้ตามหลกัเกณฑที์กฎหมายกาํหนด ทงันี สหกรณ์ไดก้าํหนด 
แนวปฏิบติั เพือใหบุ้คลากรปฏิบติัในการบริหารความเสียงของลกูคา้ในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางทีใหบ้ริการ  

4.4 นโยบายและระเบียบวธีิการในการประเมนิความเสียงสําหรับผลติภัณฑ์ บริการ และช่องทางการให้บริการ 
4.4.1 สหกรณ์จะตอ้งกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสียงสําหรับผลิตภณัฑ์ บริการ และ

ช่องทางการบริการ โดยจะตอ้งดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัความเสียงในการประเมินความเสียงสาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ และ
ช่องทางการใหบ้ริการ ใหส้อดคลอ้งกบัทีกฎหมายกาํหนด 
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4.4.2 กรณีทีสหกรณ์จะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ หรือช่องทางหรือ
กลไกใหม่ในการใหบ้ริการ หรือนาํเทคโนโลยใีหม่ หรือเทคโนโลยทีีกาํลงัพฒันามาใชก้บัผลิตภณัฑแ์ละบริการทีมีอยูเ่ดิมและทีจะมีขึน
ใหม่ สหกรณ์จะระบุและประเมินความเสียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมี
อานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนใหแ้ลว้เสร็จก่อนการดาํเนินการดงักล่าว  และจะกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียง
ทีเหมาะสมและสอดคลอ้งตามทีกฎหมายกาํหนด  

4.4.3 สหกรณ์จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสียงตามขอ้ 4.4.2 เป็นหนึงในปัจจยัการประเมินความเสียง
ภายในองคก์รตามขอ้ 4.1 ดว้ย 

4.4.4 กรณีทีสหกรณ์ไม่สามารถกาํหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสียงทีเหมาะสมตามขอ้ 4.4.2 ได ้      
สหกรณ์จะไม่ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ การให้บริการใหม่ รูปแบบใหม่ในการดาํเนินธุรกิจ ช่องทางหรือกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือ 
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่ทีเกียวขอ้งกบัการออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

4.5 การรายงานการทาํธุรกรรม 
สหกรณ์ฯ กาํหนดแนวทางการรายงานการทาํธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และขนัตอนการรายงาน

การทาํธุรกรรมใหช้ดัเจน โดยใหเ้ป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑ ์และวธีิการทีกฎหมายกาํหนด 
4.6 การควบคุมภายใน  

สหกรณ์ฯ กาํหนดใหมี้หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเกียวกบัการควบคุมภายในใหเ้หมาะสมกบัความเสียงภายในองคก์ร 
และขนาดธุรกิจของสหกรณ์ ดงันี 

                4.6.1 สหกรณ์กาํหนดโครงสร้างในการกาํกบัดูแล  โดยให้มีส่วนงานหรือพนกังานผูรั้บผิดชอบ และมีพนกังาน
ระดับผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี
อานุภาพทาํลายล้างสูง  ทังนี สหกรณ์จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพือดาํเนินการกาํกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป 
ตามทีกฎหมายกาํหนด 

4.6.2 สหกรณ์กาํหนดแนวทาง ขนัตอนและวธีิการในการคดัเลือกพนกังานก่อนการวา่จา้งทีมีมาตรฐาน เพือคดัเลือก
พนกังานทีจะมาปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง โดยจดัใหมี้ขนัตอนและวิธีการทีมีมาตรฐานในระดบัสูงในการ
คดัเลือกบุคคล เช่น การตรวจสอบประวติัอาชญากรรม หรือการตรวจสอบรายชือบุคคลทีถกูกาํหนด 

4.6.3 สหกรณ์ฯ จดัให้พนกังานทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง เขา้รับการ
อบรมเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงตงัแต่ก่อนเริมปฏิบติังานและอยา่งต่อเนืองตลอดระยะเวลาทีปฏิบติังานนนั เพือให้
ปฏิบติัหนา้ทีตามกฎหมายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

4.6.4 สหกรณ์กาํหนดให้มีส่วนงานหรือพนักงานผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบภายในทีเป็นอิสระจากการ
ปฏิบติังานดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงภายในองคก์ร เพือตรวจสอบระบบการดาํเนินงานและการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง และจดัให้มีรายงานผลการตรวจสอบภายในนนัต่อพนกังานระดบัผูบ้ริหารทีมี
หนา้ทีในการพิจารณาตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจทราบดว้ย 

4.7 การเกบ็รักษาข้อมูล 
สหกรณ์กาํหนดมาตรการเกียวกบัวิธีการ ขนัตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาขอ้มูลทีเกียวกบั 

การจดัใหล้กูคา้แสดงตน ขอ้มูลเกียวกบัการรายงานธุรกรรม และขอ้มูลเกียวกบักระบวนการตรวจสอบเพือทราบขอ้เทจ็จริงเกียวกบั
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ลูกคา้ให้เป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด ทงันี หากสํานกังาน ปปง. ขอตรวจสอบขอ้มูล สหกรณ์มีขอ้มูลให้ตรวจสอบได ้และสามารถ
จดัส่งขอ้มูลตามทีสาํนกังาน ปปง. ร้องขอไดต้ามกาํหนดเวลา 

5. สาระสําคัญของนโยบายในการประเมินความเสียงเกียวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธทมีอีานุภาพทาํลายล้างสูง 

สหกรณ์ฯ กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเกียวกบัการป้องกนัมิให้มีการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงใหเ้ป็นเรืองทีมีความสาํคญัและตอ้งไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ดงันี 
                  5.1 สหกรณ์มีมาตรการเกียวกบัขนัตอนในการอนุมติัรับลูกคา้หรืออนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 
และมาตรการเกียวกบัขนัตอนในการรับทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราว รวมถึงปฏิบติัตามแนวปฏิบติั ในเรืองการรับลกูคา้ 

5.2 สหกรณ์มีมาตรการในการดาํเนินการให้ขอ้มูลรายชือของบุคคลทีถูกกาํหนดเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ โดยตรวจสอบรายชือ
บุคคลทีถูกกําหนดจากเว็บไซต์ของสํานักงาน ปปง. ทุกวนั หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชือบุคคลทีมีความเสียงสูง 
ดา้นการฟอกเงินและรายชือบุคคลทีถูกกาํหนด (AMLO Person Screening System: APS) และนาํรายชือของบุคคลทีถูกกาํหนดดงักล่าว 
มาปรับปรุงในฐานขอ้มูลของลกูคา้เพือทาํการตรวจสอบลกูคา้ต่อไป 

5.3 สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบขอ้มูลรายชือบุคคลทีถูกกาํหนดกบัลูกคา้ โดยตรวจสอบกบัขอ้มูลลูกคา้ของสหกรณ์ 
ทุกครังก่อนอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์รับเป็นลูกคา้ และตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้ทงัหมดของสหกรณ์อย่างสมาํเสมอจนกว่าจะยุติ
ความสัมพนัธ์กบัลกูคา้ รวมถึงตรวจสอบรายชือลกูคา้ทีทาํธุรกรรมเป็นครังคราวทุกครังก่อนรับทาํธุรกรรม 

5.4 เมือสหกรณ์ตรวจสอบพบวา่ลูกคา้ทีประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมเป็นครังคราวมีความเกียวขอ้ง
กบัการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง สหกรณ์ทาํการปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ปฏิเสธการทาํธุรกรรม หรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

5.5 ในกรณีทีสหกรณ์พบวา่ธุรกรรมใดเกียวขอ้งหรือมีเหตุอนัควรเชือไดว้า่มีความเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือเป็นธุรกรรมทีกระทาํกบัหรือเพือประโยชน์ของบุคคลทีถูก
กาํหนด สหกรณ์จะทาํการรายงานเป็นธุรกรรมทีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ปปง. ตามแบบรายงานการทาํธุรกรรม ระยะเวลา 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการทีกฎหมายกาํหนด 

5.6 สหกรณ์กาํหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมและขอ้มูลต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ และการทาํธุรกรรมของลูกคา้ ตลอดระยะเวลาทียงัดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
จนกวา่จะยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ดงักล่าว 

5.7 หากพบวา่ลกูคา้เป็นบุคคลซึงอยูใ่นรายชือบุคคลทีถกูกาํหนด สหกรณ์จะตอ้งดาํเนินการ ดงันี 
  5.7.1 ระงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นของบุคคลทีถูกกาํหนด รวมทงัของผูก้ระทาํการแทน หรือตามคาํสังของผูน้นั หรือ

ของกิจการภายใตก้ารครอบครองหรือการควบคุมของผูน้นั และแจง้ขอ้มูลเกียวกบัทรัพยสิ์นทีถูกระงบัการดาํเนินการ ตามแบบ ปกร 03 
 ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทีไดร้ะงบัการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นนนั ไปยงัสาํนกังาน ปปง. 

  5.7.2 ดาํเนินการแจง้ขอ้มูลเกียวกบัผูที้เป็นหรือเคยเป็นลกูคา้ ซึงอยูใ่นรายชือบุคคลทีถกูกาํหนดหรือผูที้มีหรือเคยมีการ
ทาํธุรกรรมกบัผูน้นั ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วนัทาํการนบัแต่วนัทีพบขอ้มูลนนั ทงันี ตอ้งตรวจสอบยอ้นหลงัไม่เกินสองปีก่อน
วนัทีมีประกาศหรือมีคาํสังใหบุ้คคลใดเป็นบุคคลทีถกูกาํหนด 

  5.7.3 การแจง้ขอ้มูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยงัสาํนกังาน ปปง. ดาํเนินการดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหนึง ดงันี 
(1) ยนืต่อเจา้หนา้ที ณ สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(2) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ 
(3) ส่งเป็นขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                      5.8 สหกรณ์กาํหนดนโยบายในการประเมินความเสียงหรือแนวทางปฏิบติัในการตรวจสอบลูกคา้ทีมีสัญชาติ ภูมิลาํเนา หรือ 
ทีอยู่ปัจจุบันในพืนทีหรือประเทศทีมีความเสียงด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมี 
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อานุภาพทาํลายลา้งสูงและกาํหนดมาตรการบรรเทาความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมกบัลูกคา้
ทงัหมดอยา่งเคร่งครัด 
                      5.9 สหกรณ์กาํหนดนโยบายในการประเมินความเสียงหรือแนวทางปฏิบัติ เพือให้มันใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการทีมี 
อยูใ่นปัจจุบนัและทีจะไดจ้ดัทาํหรือพฒันาขึนใหม่หรือให้บริการในอนาคตจะไม่ถูกใชเ้ป็นช่องทางในการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงและหากเกิดกรณีดังกล่าวขึนผูมี้หน้าทีรายงานตอ้งกาํหนดมาตรการ 
ทีจะทาํใหต้รวจพบไดอ้ยา่งรวดเร็วและกาํหนดมาตรการในการดาํเนินการเพือบรรเทาความเสียหายใหไ้ดม้ากทีสุด 
                    5.10 สหกรณ์กาํหนดมาตรการบรรเทาความเสียงดา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ 
ทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูงทีอาจเกิดขึนจากการใชร้ะบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ์ทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ป็นช่องทาง
บริการหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินทีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลเกียวกบัระบบอิเล็กทรอนิกส์ทีผูมี้หน้าทีรายงานใชเ้พือเชือมโยง ติดต่อ 
เขา้ถึง การสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลกูคา้ 
                5.11 สหกรณ์จะกาํหนดปัจจยัความเสียงอืนทีอาจเกียวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวธุทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง ไวใ้นแนวปฏิบติั วธีิปฏิบติั และคู่มือปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน 
 

         6. การพฒันาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวธีิการ 
สหกรณ์กาํหนดแผนในการพฒันาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบติั วิธีปฏิบติั และคู่มือปฏิบติัที

เกียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีมีอานุภาพทาํลายลา้งสูง หรือกฎหมายอืนทีเกียวขอ้ง ให้ตอ้งไดรั้บการทบทวนเป็นระยะ 
และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยดาํเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบติั และคู่มือปฏิบัติ  
วา่ยงัสอดคลอ้งกบักฎหมายทีบงัคบัใชอ้ยูห่รือไม่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง หรือดาํเนินการทนัที เมือสหกรณ์ทราบวา่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ของทางราชการมีการเปลียนแปลง  

 

นโยบายและระเบียบวธีิการขา้งตน้ใหมี้ผลบงัคบัใชน้บัแต่วนัทีลงนามประกาศใชเ้ป็นตน้ไป 
 

ประกาศ ณ วนัที  27 มกราคม พ.ศ. 2566 
 
 
 

                          ลงชือ 
(นายวชิิต สนธิวณิช) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จาํกดั 
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