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นโยบายและระเบียบวิธีการด�านการป!องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการป!องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการร�าย 

และการแพร%ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค�  
ตามมาตรา 3 แห*งพระราชบัญญัติป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดคำนิยามของ 

“สถาบันการเงิน” ให7มีความหมายถึง (5) สหกรณ�ตามกฎหมายว*าด7วยสหกรณ� เฉพาะสหกรณ�ท่ีมีทุนดำเนินการ
ซ่ึงมีมูลค*าหุ7นรวมต้ังแต*สองล7านบาทข้ึนไปและมีวัตถุประสงค�ดำเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ให7กู7 ให7สินเชื่อ 
รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย�สิน หรือจัดให7ได7มาซ่ึงเงินและทรัพย�สินต*างๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้น สหกรณ�ออมทรัพย�
กรมราชทัณฑ� จำกัด จึงถือเปDนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห*งพระราชบัญญัติดังกล*าว  

สหกรณ�ฯ จะสนับสนุนและพร7อมท่ีจะดำเนินธุรกิจให7เปDนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ�ต*าง ๆ 
ของสำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห*งประเทศไทย และหน*วยงานอ่ืน ๆ ของรัฐเพ่ือ
ป-องกันมิให7สหกรณ�ฯ ถูกใช7เปDนช*องทางหรือเปDนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก*อการร7าย หรือการ
สนับสนุนการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อ
การร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข7องและแนวทางปฏิบัติท่ี
สำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดข้ึนอย*างเคร*งครัด สหกรณ�ฯ จึงได7
กำหนดให7มีนโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงฉบับนี้ข้ึน โดยผ*านการเห็นชอบ
และอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดที่ 34 ครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันท่ี 24 
กันยายน 2562 ซ่ึงถือว*านโยบายฉบับนี้เปDนนโยบายหลักขององค�กรและมีความสำคัญเทียบเท*ากับนโยบาย
หลักในการดำเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ดังนั้น ผู7บริหารและพนักงานทุกคนต7องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย*างเคร*งครัด 

2. คำจำกัดความ 
“การฟอกเงิน” หมายความว*า การนำเงินหรือทรัพย�สินท่ีได7มาจากการกระทำความผิด หรือได7มา

โดยไม*ชอบด7วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให7เปDนเงินหรือทรัพย�สินท่ีได7มาอย*างถูกต7อง 
“การสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการร�ายและการแพร%ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง” 

หมายความว*า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพย�สินหรือดำเนินการด7วยประการใดๆ 
เพ่ือการก*อการร7าย โดยรู7อยู*แล7วว*าผู7รับประโยชน�ทางการเงินหรือทรัพย�สินจากการดำเนินการนั้นเปDนบุคคลท่ี
ถูกกำหนด โดยเจตนาให7เงินหรือทรัพย�สินถูกใช7ไปเพ่ือสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลท่ีถูกกำหนด
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค�กรท่ีเก่ียวข7องกับการก*อการร7าย 

“ธุรกรรม” หมายความว*า กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู7อ่ืน
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเก่ียวกับทรัพย�สิน 

“ลูกค�า” หมายความว*า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมี
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสหกรณ� ซ่ึงสำหรับสหกรณ� หมายถึง สมาชิกของสหกรณ� หรือ
สหกรณ�อ่ืนท่ีมาทำธุรกรรม  

“ผู�ท่ีทำธุรกรรมเป>นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทาง
กฎหมายท่ีมีการทำธุรกรรมกับสหกรณ� โดยไม*มีสถานภาพความเปDนสมาชิกกับสหกรณ� เช*น ผู7รับผลประโยชน�
กรณีสมาชิกถึงแก*กรรม หรือผู7ท่ีมาทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม*ได7มีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอย*างเปDน
ลายลักษณ�อักษร เปDนต7น 
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“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว*า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได7ว*ากระทำข้ึนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงมิให7ต7องตกอยู*ภายใต7บังคับแห*งพระราชบัญญัติป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือ
เปDนธุรกรรมท่ีอาจเก่ียวข7องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7าย ท้ังนี้
ไม*ว*าจะเปDนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและให7หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมด7วย 

“การรู�จักลูกค�า” หมายความว*า การจัดให7ลูกค7าแสดงตนทุกครั้งก*อนการสร7างความสัมพันธ�หรือทำ
ธุรกรรม หรือการจัดให7ผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวแสดงตน เม่ือมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ�ท่ีกฎหมายกำหนด 

“การตรวจสอบเพื่อทราบข�อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค�า” หมายความว*า กระบวนการที่กำหนดข้ึน 
เม่ือเริ่มมีความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับลูกค7าหรือมีการทำธุรกรรมกับผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวท่ีมีการทำธุรกรรม
ถึงเกณฑ�ท่ีกฎหมายกำหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจน�ทราบตัวตน ระบุผู7รับผลประโยชน�ท่ีแท7จริงและติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกค7าว*ามีพฤติการณ�ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม* ท้ังนี้ 
เพ่ือป-องกันมิให7สถาบันการเงินและผู7ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช7เปDนช*องทางในการฟอกเงินและสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7าย 

3. หน�าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1 ผู�บริหารสหกรณ�มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต*อไปนี้ 

3.1.1 ต7องให7ความสำคัญในการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง โดยกำหนดให7
พนักงานต7องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณ�อย*างเคร*งครัด 

3.1.2 พิจารณาใช7ดุลพินิจและอนุมัติข้ันตอนการดำเนินงานท้ังในกรณีปกติ และกรณีท่ีต7องได7รับ
การกลั่นกรองเปDนพิเศษ ในข้ันตอนการรับลูกค7า การประเมินความเสี่ยงลูกค7า และการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข7อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค7า 

3.1.3 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก*การก*อการร7าย และการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช7ช*องทาง
การทำธุรกรรม ผลิตภัณฑ�หรือบริการต*าง ๆ ของสหกรณ� 

3.1.4 กำหนดให7มีคำสั่งและคู*มือปฏิบัติงานท่ีสอดคล7องกับนโยบายด7านการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง ตามแนวปฏิบัติท่ีสำนักงาน ปปง. กำหนด 

3.1.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให7เปDนไปตามคำสั่ง ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติตามนโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงโดยเคร*งครัด 

3.1.6 สนับสนุนและส*งเสริมให7พนักงานมีความรู7ความเข7าใจเก่ียวกับการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง อย*างเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค7า การบริหารความเสี่ยง 
และการตรวจสอบเพ่ือทราบข7อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค7าได7อย*างมีประสิทธิภาพ 

3.2 พนักงานทุกระดับมีหน�าท่ีและความรับผิดชอบ ดังต*อไปนี้ 
พนักงานทุกระดับ มีหน7าท่ีปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีสหกรณ�ฯ กำหนดข้ึนภายใต7

นโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงโดยเคร*งครัด 

4. สาระสำคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด�านการป!องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป!องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการร�ายและการแพร%ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายล�างสูง ประกอบด7วย 
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4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค�า  
 สหกรณ�ฯ มีการกำหนดกระบวนการในการสร7างความสัมพันธ�ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร7าง
ความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับสมาชิกหรือผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ในการจัดให7ลูกค7า
แสดงตน การระบุตัวตนของลูกค7า การพิสูจน�ทราบตัวตนของลูกค7า รวมถึงจัดให7มีแนวปฏิบัติ เพ่ือให7บุคลากร
ดำเนินการตามข้ันตอนการจัดให7ลูกค7าแสดงตน ข้ันตอนการระบุตัวตนของลูกค7า ข้ันตอนการตรวจสอบข7อมูล
ของลูกค7า ข้ันตอนการพิสูจน�ทราบลูกค7า และข้ันตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร7างความสัมพันธ�ทางธุรกิจกับ
ลูกค7า ซ่ึงข้ันตอนดังกล*าวข7างต7นสหกรณ�กำหนดให7ดำเนินการกับผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวด7วย ท้ังนี้ ลูกค7า 
หมายถึง สมาชิกของสหกรณ� หรือสหกรณ�อ่ืนท่ีมาทำธุรกรรม และผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว หมายถึง ผู7รับ
ผลประโยชน�กรณีสมาชิกเสียชีวิต 

4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียง  
สหกรณ�กำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง ซ่ึงสามารถแบ*งออกได7 ดังนี้ 
4.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด�านการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการร�ายและการแพร%ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูงภายใน
องค�กร โดยสหกรณ�ฯ กำหนดให7มีหลักเกณฑ�และวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปMจจัยในการประเมิน
ความเสี่ยงฯ ให7สอดคล7องตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยง
ท่ีเหมาะสม 

4.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียงของลูกค�า โดยสหกรณ�ฯ กำหนด
หลักเกณฑ�และปMจจัยความเสี่ยงเพ่ือประเมินความเสี่ยงสมาชิกให7เปDนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด และจะดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินความสัมพันธ�กับสมาชิก และสิ้นสุดลงเม่ือยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจ
กับสมาชิก ท้ังนี้ สหกรณ�ได7กำหนดคู*มือปฏิบัติเพ่ือให7บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกใน
บริการทุกประเภทและในทุกช*องทางท่ีให7บริการ นอกจากนี้ สหกรณ�ฯ กำหนดให7ดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ด7านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายสำหรับผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวท่ีมี
ความเสี่ยงสูง 

4.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงสำหรับผลิตภัณฑ� บริการ และ
ช%องทางการบริการ โดยสหกรณ�จะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ�และปMจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง
สำหรับผลิตภัณฑ� บริการ และช*องทางการบริการ ให7สอดคล7องกับท่ีกฎหมายกำหนด และในกรณีท่ีสหกรณ�
ออกผลิตภัณฑ�หรือบริการใหม* หรือพัฒนาผลิตภัณฑ�และวิธีดำเนินธุรกิจใหม* หรือมีกลไกใหม*ในการให7บริการ 
หรือการใช7เทคโนโลยีใหม* หรือท่ีกำลังพัฒนาสำหรับท้ังผลิตภัณฑ�ใหม*และท่ีมีอยู*แล7ว สหกรณ�จะดำเนินการ
กำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการ
แพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง อันอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ�และวิธีดำเนินธุรกิจใหม* 
รวมถึงกลไกใหม*ในการให7บริการหรือการใช7เทคโนโลยีใหม*หรือท่ีกำลังพัฒนาสำหรับท้ังผลิตภัณฑ�ใหม*และท่ีมี
อยู*แล7ว และกำหนดมาตรการท่ีเหมาะสมสำหรับการบรรเทาความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการก*อการร7าย
และการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงท่ีอาจเกิดข้ึนก*อนนำเสนอผลิตภัณฑ�ใหม* บริการใหม* หรือ
การใช7เทคโนโลยีใหม* 

4.3 การรายงานการทำธุรกรรม 
สหกรณ�กำหนดแนวทางการรายงานการทำธุรกรรม ให7เปDนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ� 

และวิธีการท่ีกฎหมายกำหนด 
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4.4 การเก็บรักษาเอกสาร 
สหกรณ�กำหนดให7มีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึก

ข7อเท็จจริงเก่ียวกับธุรกรรมท่ีต7องรายงาน การตรวจสอบเพ่ือทราบข7อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค7าและผู7ท่ีทำธุรกรรม
เปDนครั้งคราว ให7เปDนไปตามท่ีกฎหมายกำหนดท้ังนี้ หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข7อมูล สหกรณ�มีข7อมูล
ให7ตรวจสอบได7 และสามารถจัดส*งข7อมูลตามท่ีสำนักงาน ปปง. ร7องขอได7ตามกำหนดเวลา 

4.5 การจัดจ�างพนักงานหรือบุคลากร 
สหกรณ�กำหนดแนวทางในการดำเนินการให7บรรลุเป-าหมายในเรื่อง การจัดจ7างพนักงานหรือ

บุคลากร โดยก*อนท่ีพนักงาน/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงาน/บุคลากรดังกล*าวจะต7องทราบและเข7าใจ
หน7าท่ีตามนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีเก่ียวข7องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยาย
อาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง รวมถึงสหกรณ�ฯ จะจัดให7พนักงานเข7ารับการฝOกอบรมเก่ียวกับการป-องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการ
แพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงอย*างต*อเนื่อง 

4.6 การตรวจสอบภายใน 
สหกรณ�กำหนดให7มีกลไกในการตรวจสอบภายในท่ีเปDนอิสระเพ่ือตรวจสอบระบบการดำเนินงาน

และการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว*าด7วยการป-องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง 
 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว%าด�วยการป!องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการร�ายและการแพร%ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล�างสูง 

 
สหกรณ�ฯ ได7มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป-องกันมิให7มีการสนับสนุนทางการเงิน

แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูงให7เปDนเรื่องท่ีมีความสำคัญและต7องได7รับ
การปฏิบัติอย*างเคร*งครัด ดังนี้ 

1. สหกรณ�มีมาตรการเก่ียวกับข้ันตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย*างเคร*งครัด และมาตรการเก่ียวกับ
ข้ันตอนในการรับทำธุรกรรมให7แก*ผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว (ผู7รับประโยชน�กรณีสมาชิกถึงแก*กรรม) รวมถึง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค7า 

2. สหกรณ�มีมาตรการในการดำเนินการให7ข7อมูลรายชื่อของบุคคลท่ีถูกกำหนดเปDนปMจจุบันอยู*เสมอ 
โดยการตรวจสอบรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนดจากเว็บไซต�ของสำนักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนำมาปรับปรุงใน
ฐานข7อมูลของสมาชิก/ผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวเพ่ือทำการตรวจสอบสมาชิกและผู7ท่ีทำธุรกรรมครั้งคราว
ต*อไป 

3. สหกรณ�มีมาตรการในการตรวจสอบข7อมูลรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนดกับลูกค7าและผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDน
ครั้งคราว โดยตรวจสอบกับข7อมูลผู7ขอสมัครเปDนสมาชิกสหกรณ�ทุกครั้งก*อนอนุมัติรับเปDนสมาชิกของสหกรณ� 
และตรวจสอบข7อมูลสมาชิกท้ังหมดของสหกรณ� อย*างสม่ำเสมอจนกว*าจะยุติความสัมพันธ�กับสมาชิก รวมถึง
ตรวจสอบรายชื่อผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวทุกครั้งก*อนรับทำธุรกรรม 

4. เม่ือสหกรณ�ตรวจสอบพบว*าลูกค7าหรือผู7ท่ีทำธุรกรรมมีความเก่ียวข7องกับการสนับสนุนทางการเงินแก*
การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง สหกรณ�ทำการปฏิเสธการสร7างความสัมพันธ�
ทางธุรกิจ การไม*ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ�ทางธุรกิจ 
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5. ในกรณีที่สหกรณ�พบว*าธุรกรรมใดเกี่ยวข7องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได7ว*ามีความเกี่ยวข7องกับการ
สนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายล7างสูง หรือเปDนธุรกรรมท่ี
กระทำกับหรือเพ่ือประโยชน�ของบุคคลท่ีถูกกำหนด สหกรณ�จะทำการรายงานเปDนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย
ต*อสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรมท่ีกฎหมายกำหนด 

6. หากพบว*าสมาชิกหรือผู7ท่ีทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวเปDนบุคคลซ่ึงอยู*ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนด สหกรณ�
จะต7องดำเนินการ ดังนี้ 

6.1 ระงับการดำเนินการกับทรัพย�สินของบุคคลท่ีถูกกำหนด รวมท้ังของผู7กระทำการแทน หรือตาม
คำสั่งของผู7นั้น หรือของกิจการภายใต7การครอบครองหรือการควบคุมของผู7นั้น และแจ7งข7อมูลเก่ียวกับทรัพย�สิน
ท่ีถูกระงับการดำเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทำการนับแต*วันท่ีได7ระงับการดำเนินการกับทรัพย�สิน
นั้น ไปยังสำนักงาน ปปง. 

6.2 ดำเนินการแจ7งข7อมูลเก่ียวกับผู7ท่ีเปDนหรือเคยเปDนสมาชิกซึ่งอยู*ในรายชื่อบุคคลท่ีถูกกำหนดหรือ
ผู7ท่ีมีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู7นั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทำการนับแต*วันท่ีพบข7อมูลนั้น ท้ังนี้ 
ต7องตรวจสอบย7อนหลังไม*เกินสองปQก*อนวันท่ีมีประกาศหรือมีคำสั่งให7บุคคลใดเปDนบุคคลท่ีถูกกำหนด 

6.3 การแจ7งข7อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสำนักงาน ปปง. ดำเนินการด7วยวิธีการ
อย*างใดอย*างหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ยื่นต*อเจ7าหน7าท่ี ณ สำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(2) ส*งทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ 
(3) ส*งเปDนข7อมูลอิเล็กทรอนิกส�ตามกฎหมายว*าด7วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส� 

 
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 
สหกรณ�กำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 

และคู*มือปฏิบัติท่ีเก่ียวข7องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ทำลายล7างสูง หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข7อง ให7ต7องได7รับการทบทวนเปDนระยะและปรับปรุงให7ทันสมัยอยู*เสมอ 
โดยดำเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู*มือปฏิบัติ ว*ายังสอดคล7อง
กับกฎหมายท่ีบังคับใช7อยู*หรือไม* อย*างน7อยปQละ 1 ครั้ง หรือดำเนินการทันที เม่ือสหกรณ�ทราบว*ากฎหมายหรือ
กฎเกณฑ�ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง  

นโยบายและแนวทางปฏิบัติข7างต7นให7มีผลบังคับใช7นับแต*วันท่ีลงนามประกาศใช7เปDนต7นไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี           กันยายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

พันตำรวจเอก 
(ณรัชต�  เศวตนันทน�) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ�ออมทรัพย�กรมราชทัณฑ� จำกัด 


