นโยบายและระเบียบวิธีด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด
1. หลักการและวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 3 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
กาหนดนิยามของ “สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะ
สหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดาเนินการกิจการ
เกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจานองหรือรับจานาทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สิน
ต่างๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จากัด จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัย
ของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
สหกรณ์ ฯ จะสนับ สนุนและพร้อมที่ จ ะด าเนินธุ ร กิ จ ให้เ ป็น ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
อื่นๆ ของรัฐ เพื่อป้องกันมิให้สหกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทาง หรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการ
ก่อการร้าย หรือการสนับสนุนการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่ การร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึง กฎหมายที่เ กี่ยวข้องและแ นวทาง
ปฏิบัติที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สานักงาน ปปง.) กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด สหกรณ์ฯ
จึงได้กาหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพทาลายล้ างสูงฉบับนี้ขึ้น โดยผ่าน
การเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม
จากัด ชุดที่ 41 ครั้งที่ 1/2564 (วาระพิเศษ) วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือว่านโนบายฉบับนี้เป็นนโยบาย
หลักขององค์กรและมีความสาคัญเทียบเท่ากับนโยบายหลักในการดาเนินการธุ รกิจอื่นๆ ดังนั้น ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. หน้าที่และความรับผิดชอบ
2.1 ผู้บริหารสหกรณ์มีหน้าที่และความผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ต้องให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
โดยก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ทุ กคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายระเบียบ คาสั่ง และวิธีป ฏิบัติของ
สหกรณ์อย่างเคร่งครัด

2.1.2 พิจารณา...

-22.1.2 พิจารณาใช้ดุลยพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดาเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณี
ที่ต้องได้รับการกลั่นกลองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงลูกค้า และการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
2.1.3 กาหนดมาตรการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใช้ช่องทางการทาธุรกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของสหกรณ์
2.1.4 กาหนดให้มีคาสั่งและคู่มือปฏิบัติง านที่สอดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกั น
และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ตามแนวปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. กาหนด
2.1.5 กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ ให้เป็นไปตาม
คาสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูงโดย
เคร่งครัด
2.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ มี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง อย่างเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูก ค้า
การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
เจ้า หน้า ที่ ส หกรณ์ ทุ ก ระดั บ มี ห น้า ที่ ป ฏิ บัติ ตามคาสั่ ง ระเบี ยบ และแนวปฏิ บัติ ที่
สหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้น ภายใต้น โยบายด้า นการป้อ งกั นและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้ องกั นและ
ปราบปรามการสนับ สนุนทางการเงินแก่ การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอนุภาพท าลายล้างสูง
โดยเคร่งครัด
3. สาระสาคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้าง
สูง ประกอบด้วย
3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า
สหกรณ์ฯ มีการกาหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ ปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิกหรือผูท้ ี่ทาธุรกรรมเป็นครัง้ คราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัด
ให้ลูกค้าแสดงตน การระบุตัวตนของลูกค้า การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้
บุคลากรดาเนิน การตามขั้นตอนการจัด ให้ลูก ค้า แสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูก ค้า ขั้น ตอนก าร
ตรวจสอบข้อ มู ล ของลูก ค้ า ขั้ นตอนการพิ สูจ น์ ท ราบลู ก ค้า และขั้น ตอนการอนุ มั ติห รือ ปฏิเ สธการสร้า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นสหกรณ์กาหนดให้ดาเนินการกับผู้มีธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวด้วย ทั้งนี้ ลูกค้า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นที่มาทาธุรกรรม และผู้ที่ทาธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต

3.2 นโยบาย...

-33.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์กาหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาทาลายล้างสูง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้าง
สูงภายในองค์กร โดยสหกรณ์ฯ กาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปัจจัยในการ
ประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงกาหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทา
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า โดยสหกรณ์ฯ
กาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และ
จะด าเนิ น การบริห ารความเสี่ ย งตลอดระยะเวลาที่ ด าเนิ น ความสั ม พั น ธ์ กั บ สมาชิ ก และสิ้ น สุ ด เมื่ อ ยุ ติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์ได้กาหนดคู่มือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความ
เสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ กาหนดให้ดาเนิ นการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง
3.2.3 นโยบายและระเบีย บวิธีการในการประเมินความเสี่ย งส าหรับผลิตภัณ ฑ์
บริการ และช่ องทางบริการ โดยสหกรณ์จ ะดาเนิ นการก าหนดหลัก เกณฑ์ และปัจ จัยความเสี่ยงส าหรั บ
ผลิตภัณฑ์ บริก าร และช่อ งทางการบริก ารให้ส อคล้องกั บ ที่ ก ฎหมายก าหนด และในกรณีที่ ส หกรณ์ออก
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือผลิตภัณฑ์และวิธีดาเนินธุรกิจใหม่ หรือมีกลไกลใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้
เทคโนโลยีใหม่ หรือที่ ก าลัง พัฒ นาส าหรับ ทั้ง ผลิตภัณ ฑ์ ใหม่ และที่มี อยู่แล้ว สหกรณ์จ ะดาเนินการก าหนด
มาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทาลายล้างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดาเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกล
ไกลใหม่ในการให้บริการหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กาลังพัฒนาสาหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว
และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มี อนุภาพท าลายล้างสูงที่ อาจเกิดขึ้นก่ อนนาเสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ บริการใหม่ หรือการใ ช้
เทคโนโลยีใหม่
3.3 การรายงานการทาธุรกรรม
สหกรณ์กาหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรม ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
3.4 การเก็บรักษาเอกสาร
สหกรณ์กาหนดให้มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรม
และบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่
ทาธุรกรรมเป็นครั้ง คราว ให้เป็นไปตามที่ก ฎหมายก าหนด ทั้ง นี้ หากสานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมู ล
สหกรณ์มีข้อมูลให้ตรวจสอบได้ และสามารถจัดส่งข้อมูลตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกาหนดเวลา

3.5 การจัดจ้าง...

-43.5 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือบุคลากร
สหกรณ์ก าหนดแนวทางในการดาเนินการให้บ รรลุเ ป้า หมายในเรื่อง การจั ดจ้า ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือบุคลากร โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์/
บุคลากรดัง กล่าวจะต้องทราบและเข้าใจหน้าที่ตามนโยบายและระเบียบวิธีก ารที่เกี่ ยวข้องการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่ การก่ อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์ ฯ จะจัดให้
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่าง
ต่อเนื่อง
3.6 การตรวจสอบภายใน
สหกรณ์กาหนดให้มีกลไกลในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการ
ดาเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณ์กาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนว
ปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้าง
สูง หรือกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง ให้ต้อ งได้รับ การทบทวนเป็นระยะและปรับ ปรุง ในทั นสมัยอยู่เ สมอ โดย
ดาเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ ว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับ
ใช้อยู่หรือไม่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือดาเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทาง
ราชการมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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