ประกาศ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ฉบับที่ 21 /2565
เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
-------------------------------------------------------------------------1. หลักการและวัตถุประสงค
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กําหนดคํานิยามของ
“สถาบันการเงิน”ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดําเนินการซึ่งมี
มูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดําเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อรับ
จํา นองหรือ รั บ จํ า นํา ทรัพ ย สิ น หรือ จั ด ให ไ ดมาซึ่ง เงิน และทรั พย สิ นต า งๆ โดยวิ ธีใดๆ ดัง นั้ นสหกรณอ อมทรั พ ย
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด จึงถือเปนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
สหกรณฯ จะสนับสนุนและพรอ มที่ จ ะดํ า เนิ นธุร กิจ ให เปน ไปตามกฎหมาย ระเบีย บ กฎเกณฑ ตางๆ
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) และหนวยงานอื่นๆของรัฐที่เกี่ยวของเพื่อปองกัน
มิใหสหกรณฯ ถูกใชเปนชองทางหรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการกอการรายหรือการสนับสนุนการแพร
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สํานักงาน ปปง. กําหนดขึ้นอยางเครงครัด
สหกรณฯ จึงไดกําหนดใหมีน โยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปราม
กา รสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก ก ารก อ การร าย และ การแ พร ข ย าย อาวุ ธ ที่ มี อ า นุภ า พ ทํ า ล า ย ลา ง สูง
ฉบับนี้ขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติต ามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 29 ครั้งที่
6/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ซึ่งถือวานโยบายฉบับนี้เปนนโยบายหลักขององคกรและมีความสําคัญ
เทียบเทากับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจอื่นๆ ดังนั้น ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายนี้อยาง
เครงครัด
2. คําจํากัดความ
“การฟอกเงิน” หมายความวา การนํา เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา ความผิด หรือไดม าโดย
ไมชอบดวยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง
“การสนั บสนุ นทางการเงิ นแก การก อการร าย” หมายความว า บุ คคลใดจั ดหา รวบรวม หรือดํ าเนิ นการ
ทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดําเนินการดวยประการใดๆ เพื่อการกอการราย หรือโดยรูอยูแลววาผูรับประโยชน ทาง
การเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปนบุคคลที่ถูกกําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสิน หรื อการ
ดํ าเนิ นการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกําหนด หรือของบุคคล คณะบุ คคล
นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการกอการราย
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“การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุ ภาพทําลายลางสูง” หมายความว า ผูใดจัดหา
รวบรวม หรือดําเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน หรือดําเนินการดวยประการใดๆเพื่อการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง หรือโดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดําเนินการนั้นเปนบุคคลที่ถูก
กําหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการดําเนินการนั้นถูกนําไปใชเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมใดๆ
ของบุคคลที่ถูกกําหนดหรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง
“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผูอื่นทางการเงิน
ทางธุ รกิ จ หรื อการดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บทรั พย สิ น และให รวมถึ งการสรางความสั มพั นธ และรวมถึ งการทํ าธุรกรรม
ที่ตอเนื่องจากการสรางความสัมพันธและธุรกรรมที่กระทําในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว
“ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธทาง
ธุรกิจ หรือทําธุรกรรมกับสหกรณซึ่งสําหรับสหกรณ หมายถึง ลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจและลูกคาที่ทําธุรกรรม
เปนครั้งคราว
“ความสัมพันธทางธุรกิจ”หมายความวา การทําธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณอีกฝายหนึ่ง โดยมี
วั ตถุ ประสงคเพื่อใชบริการทางการเงิ นทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณ อยางตอเนื่องหรื อในช วง
ระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความวา การทําธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณอีกฝายหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใชบริการทางการเงินทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณเปนรายครั้งโดยไมไดมุงหมายที่จะ
สรางความสัมพันธทางธุรกิจ
“ลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับสหกรณ ซึ่งสําหรับสหกรณ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ หรือนิติบุคคลอื่น
เชน สหกรณอื่น เปนตน
“ลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ที่มีการทําธุรกรรมกับสหกรณ เชน บุคคลธรรมดาที่ไมมีสถานภาพความเปนสมาชิกกับสหกรณ ไดแก ผูรับผลประโยชน
กรณีสมาชิกถึงแกกรรม หรือผูที่มาทําธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไมไดมีการมอบฉันทะหรือมอบอํานาจอยางเปนลายลักษณ
อักษร เปนตน
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหตอง
ตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตปิ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนธุรกรรมที่เกี่ยวของหรือ
อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุน ทางการเงินแกการกอการรา ยหรือการสนับสนุ นทาง
การเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดวย
“บุ คคลที่ มี การตกลงกั นทางกฎหมาย” หมายความว า บุ คคลธรรมดาหรือนิ ติ บุ คคลฝายหนึ่ งซึ่งตกลงกั น
ทางกฎหมายใหเปนผูครอบครอง ใช จําหนาย หรือบริหารจัดการทรัพยสินไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชนของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝายหนึ่ง
“ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง” หมายความวา บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของที่แทจริงหรือมีอํานาจควบคุม
ความสั มพัน ธท างธุรกิจของลูกคากับ สหกรณห รือบุคคลที่ลูกคาทํา ธุรกรรมแทน รวมถึง บุคคลผูใชอํานาจควบคุม
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
“บุคคลที่ถูกกําหนด” หมายความวาบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลหรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของหรือ
ประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายหรือการ
แพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและสํานักงาน ปปง. ไดประกาศรายชื่อนั้นหรือบุคคลคณะบุคคลนิติบุคคล
หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดพิจ ารณาและมีคําสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
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ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง พ.ศ. 2559
“การจัดใหลูกคาแสดงตน” หมายความวา การดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลของลูกคาและการดําเนินการเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองแทจริงของขอมูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16
“การตรวจสอบเพื่ อทราบข อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บลู กค า” หมายความวา กระบวนการที่กํ าหนดขึ้ น เมื่ อเริ่ ม
มีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาหรือมีการทําธุรกรรมกับลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวที่มีการทําธุรกรรมถึงเกณฑ
ที่กฎหมายกํา หนด โดยการระบุตั ว ตนและพิสูจ นทราบตัวตน ระบุผู รับ ผลประโยชน ที่แท จ ริง และติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเงินจากการทําธุรกรรมของลูกคาวามีพฤติการณผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม ทั้งนี้เพื่อปองกัน
มิ ให สหกรณถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับ สนุนทางการเงินแกการกอ การรา ยหรือการสนับสนุ น
ทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
3. หนาที่และความรับผิดชอบ
3.1 ผูบริหารสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบดังตอไปนี้
3.1.1 ต อ งให ค วามสํา คั ญ ในการป อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงินและการป อ งกัน และ
ปราบปรามการสนับ สนุน ทางการเงินแกก ารกอการร า ยและการแพรขยายอาวุธ ที่มีอ านุภ าพทํ าลายลา งสู งโดย
กําหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณอยางเครงครัด
3.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดําเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ตองไดรับการกลั่นกรองเปนพิเศษ
ในขั้นตอนการรับลูกคา การประเมินความเสี่ยงลูกคา และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
3.1.3 กําหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก การก อการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชชองทางการทําธุรกรรม
ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ของสหกรณ
3.1.4 กําหนดใหมีคําสั่งและคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิ นและการป องกันและปราบปรามการสนั บสนุ นทางการเงิ นแกการก อการรายและการแพรขยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติที่สํานักงาน ปปง. กําหนด
3.1.5 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหเปนไปตามคําสั่ง ระเบียบ และ
แนวปฏิบั ติตามนโยบายดานการป องกั นและปราบปรามการฟอกเงินและการป องกั นและปราบปรามการสนับสนุ น
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด
3.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง อยางเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.7 ในกรณีที่มีสาขา สหกรณกําหนดใหสาขาปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับ
การประเมิน บริหารและบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกรของสหกรณ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน อยางเครงครัด
3.2 พนักงานทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
พนักงานทุกระดับ มีหนาที่ปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณฯ กําหนดขึ้นภายใตนโยบาย
ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธทีม่ ีอานุภาพทําลายลางสูงโดยเครงครัด
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4. สาระสําคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
ประกอบดวย
4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกร
สหกรณฯ กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการ พรอมทั้งดําเนินการประเมินความเสี่ยงภายในองคกร
ของสหกรณ โดยนําปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคา พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑหรือบริการ ธุรกรรมหรือชองทาง
ในการใหบริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และนําผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวมากําหนด
มาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงนั้น และนําผล
การประเมินและบริหารความเสี่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สํานักงาน ปปง. จัดทํามาพิจารณา
ประกอบด ว ย โดยจัด ทํา รายงานการประเมิ นความเสี่ย งภายในองคก รอยา งน อยป ล ะ 1 ครั้ ง และปรับ ปรุง ผล
การประเมินความเสี่ยงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา
สหกรณฯ มีการกําหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม หรือ
ปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมกับลูกคาโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดใหลูกคาแสดงตน
การระบุตัวตนของลูกคา และการพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการตรวจสอบข อมูลของลู กคาและผูได รั บผลประโยชน ที่ แทจริ งของลูกค ากั บข อมู ลรายชื่ อบุ คคลที่ ถู กกํ าหนด
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุ ธ
ที่มีอานุภาพทําลายลางสูงรวมถึงสหกรณจัดใหมีแนวปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนการรับลูกคา โดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการขอหรือแสวงหาขอมูลการแสดงตนของลูกคา และการระบุตัวตนของลูกคา การตรวจสอบขอมูลของ
ลูกคา การพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การหาผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา การตรวจสอบรายชื่อบุคคล
ที่ถูกกําหนด และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม นับแตเมื่อไดรับแจงความ
ประสงคจากลูกคา
4.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงของลูกคา
สหกรณฯ มีการกําหนดหลักการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาทั้งหมด โดยพิจารณาปจจัยในการ
กําหนดความเสี่ยงไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดและจะดําเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดําเนิน
ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาโดยการบริหารความเสี่ยง เริ่มตั้งแต
ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การกําหนดระดับความเสี่ยงสําหรับลูกคาแตละราย
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุ รกรรมซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทานข อมู ล
การพิสูจนทราบลูกคาซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทานขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาซึ่งสอดคลอง
กั บ ร ะ ดั บ ค วา ม เ สี่ ย ง ขอ ง ลู ก ค า กา ร ท บ ทว นกา ร ป ร ะเ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง จ นถึ ง ก า ร ยุ ติ คว า ม สั ม พั น ธ
ทางธุ ร กิ จกั บลู ก ค าแต ละรายและจะดํ าเนิ นการประเมิ นความเสี่ ย งของลูก ค า ตามหลั กเกณฑ ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
ทั้งนี้ สหกรณไดกําหนดแนวปฏิบัติ เพื่อให บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกคาในบริการทุกประเภท
และในทุกชองทางที่ใหบริการ
4.4 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการ
ใหบริการ
4.4.1 สหกรณจะตองกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ
บริการ และชองทางการบริการ โดยจะตองดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและปจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง
สําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการใหบริการ ใหสอดคลองกับที่กฎหมายกําหนด
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4.4.2 กรณีที่สหกรณจะออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดําเนินธุรกิจ หรือชองทางหรือ
กลไกใหมในการใหบริการ หรือนําเทคโนโลยีใหมหรือเทคโนโลยีที่กําลังพัฒนามาใชกับผลิตภัณฑและบริการ ที่มีอยูเดิม
และที่จะมีขึ้นใหม สหกรณจะระบุและประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นใหแลวเสร็จกอนการดําเนินการดังกลาว และจะ
กําหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด
4.4.3 สหกรณจะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยงตามขอ 4.4.2เปนหนึ่งในปจจัยการ
ประเมินความเสี่ยงภายในองคกรตามขอ 4.1 ดวย
4.4.4 กรณีที่สหกรณไมสามารถกําหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม
ตามขอ 4.4.2ได สหกรณจะไมออกผลิตภัณฑใหมการใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดําเนินธุรกิจ ชองทางหรือกลไก
ใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหมทเี่ กี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑและบริการ
4.5 การรายงานการทําธุรกรรม
สหกรณฯ กําหนดแนวทางการรายงานการทําธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรมวิธีการและขั้นตอน
การรายงานการทําธุรกรรมใหชัดเจน โดยใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
4.6 การควบคุมภายใน
สหกรณฯ กําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความเสี่ยง
ภายในองคกรและขนาดธุรกิจของสหกรณ ดังนี้
4.6.1 สหกรณ กํ า หนดโครงสร า งในการกํ า กั บ ดู แ ลโดยให มี ส ว นงานหรื อ พนั ก งาน
ผูรับผิดชอบและมีพนักงานระดับผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย
ว า ด ว ยการปอ งกั น และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา ดว ยการป องกั นและปราบปรามการสนับ สนุ น
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ทั้งนี้ สหกรณจะจัดสรรทรัพยากร
อยางเหมาะสมเพื่อดําเนินการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
4.6.2 สหกรณกําหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกพนักงานกอนการวาจางที่มี
มาตรฐาน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงโดยจัดใหมี
ขั้นตอน และวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เชน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด
4.6.3 สหกรณ ฯ จั ด ให พ นั ก งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านด า นการป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพร
ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทําลายลางสูงเขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงตั้งแต
กอนเริ่มปฏิบัติงานและอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยางถูกตอง
4.6.4 สหกรณกําหนดใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เปน
อิสระจากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงภายในองคกรเพื่อตรวจสอบระบบการ
ดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและจัด
ใหมีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นตอพนักงานระดับผูบริหารที่มีหนาที่ในการพิจารณาตัดสินใจในการดําเนิน
ธุรกิจทราบดวย
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4.7 การเก็บรักษาขอมูล
สหกรณกําหนดมาตรการเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนและรายละเอียดในการเก็บรักษาขอมูลที่เกี่ยวกับ
การจัดใหลูกคา แสดงตนขอ มูลเกี่ยวกับ การรายงานธุรกรรมและขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดทั้งนี้ หากสํานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล สหกรณมีขอมูล
ใหตรวจสอบได และสามารถจัดสงขอมูลตามที่สํานักงาน ปปง. รองขอไดตามกําหนดเวลา
4.8 การรวมใชขอมูล ระหวา งสหกรณกับสาขาหรือบริษัท ในเครือทั้ง ในประเทศและตา งประเทศ
และอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
ในกรณีที่สหกรณมีสํานักงานสาขาในตางประเทศหรือมีบริษัทในเครือทั้งในประเทศและตางประเทศ
และอยูในกลุมธุรกิจเดียวกันสหกรณจะดําเนินการดังนี้
4.8.1 สหกรณกํากับดูแลใหสํานักงานสาขาที่ตั้งอยูในตางประเทศและบริษัทในเครือ ซึ่งไม
วาจะตั้งอยูในตางประเทศหรือในประเทศไทยปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงภายในองคกรของสหกรณ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสหกรณ
4.8.2 สหกรณกําหนดใหมีมาตรการในการดําเนินการเกี่ยวกับการรวมใชขอมูลระหวาง
สหกรณกับ สาขาหรือบริษัทในเครือทั้งในประเทศและตางประเทศ และอยูในกลุมธุรกิจเดียวกันและกําหนดใหมี
มาตรการในการรักษาความลับจากการรวมใชขอมูล และหามเปดเผยขอเท็จจริงหรือการกระทําดวยประการใดๆ อัน
อาจทําใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการรวมใชขอมูลดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกําหนด
5. สาระสําคัญของนโยบายในการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
สหกรณฯ กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ
การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงใหเปนเรื่องที่มีความสําคัญและตองไดรับการปฏิบัติอยาง
เครงครัด ดังนี้
5.1 สหกรณมีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกคาหรืออนุมัติสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ลูกคาอยางเครงครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทําธุรกรรมกับลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว รวมถึงปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกคา
5.2 สหกรณมีมาตรการในการดําเนินการใหขอมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดเปนปจจุบันอยูเสมอ
โดยตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดจากเว็บไซตของสํานักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด (AMLO Person Screening System: APS) และนํา
รายชื่อของบุคคลที่ถูกกําหนดดังกลาวมาปรับปรุงในฐานขอมูลของลูกคาเพื่อทําการตรวจสอบลูกคาตอไป
5.3 สหกรณมีมาตรการในการตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดกับลูกคา โดยตรวจสอบกั บ
ขอมูลลูกคาของสหกรณทุกครั้งกอนอนุมัติสรางความสัมพันธรับเปนลูกคาและตรวจสอบขอมูลลูกคาทั้งหมดของสหกรณ
อยางสม่ําเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวทุกครั้งกอนรับ
ทําธุรกรรม
5.4 เมื่อสหกรณตรวจสอบพบวาลูกคาที่ประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปนครั้ง
คราวมีความเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง
สหกรณทําการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ปฏิเสธการทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ
5.5 ในกรณีที่สหกรณพบวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีความเกี่ยวของกับการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่กระทํา
กับหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณจะทําการรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน
ปปง. ตามแบบรายงานการทําธุรกรรม ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
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5.6 สหกรณกําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและ
ขอมู ลต างๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ และการทําธุรกรรมของลูกคา ตลอดระยะเวลาที่ยัง
ดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจหรือไมทําธุรกรรมกับลูกคาดังกลาว
5.7 หากพบวาลูกคาเปนบุคคลซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด สหกรณจะตองดําเนินการ ดังนี้
5.7.1 ระงับการดําเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกําหนด รวมทั้งของผูกระทําการ
แทน หรือตามคําสั่งของผูนั้น หรือของกิจการภายใตการครอบครองหรือการควบคุมของผูนั้น และแจงขอมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่ถูกระงับการดําเนินการ ตามแบบ ปกร. 03 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดระงับการดําเนินการกับ
ทรัพยสินนั้น ไปยังสํานักงาน ปปง.
5.7.2 ดําเนินการแจงขอมูลเกี่ยวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคาซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก
กําหนดหรือผูที่มีหรือเคยมีการทําธุรกรรมกับผูนั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่พบขอมูลนั้น
ทั้งนี้ ตองตรวจสอบยอนหลังไมเกินสองปกอนวันที่มีประกาศหรือมีคําสั่งใหบุคคลใดเปนบุคคลที่ถูกกําหนด
5.7.3 การแจงขอมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสํานักงาน ปปง. ดําเนินการ
ดวยวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นตอเจาหนาที่ ณ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(3) สงเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
5.8 สหกรณกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบลูกคาที่มี
สัญชาติ ภูมิลําเนา หรือที่อยูปจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ
การแพร ขยายอาวุ ธที่ มีอานุ ภาพทํ าลายล างสู งและกํ าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการสร าง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับลูกคาทั้งหมดอยางเครงครัด
5.9 สหกรณกําหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑหรือ
บริ การที่มีอยูในปจจุ บั นและที่ จะไดจั ดทําหรื อพั ฒนาขึ้นใหมหรื อใหบริ การในอนาคตจะไม ถูกใชเปนช องทางในการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและหากเกิดกรณีดังกลาวขึ้นผูมี
หนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการที่จะทําใหตรวจพบไดอยางรวดเร็วและกําหนดมาตรการในการดําเนินการเพื่อบรรเทา
ความเสียหายใหไดมากที่สุด
5.10 สหกรณกําหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรืออุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการใชเปนชองทางบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีลักษณะเปนขอมูลเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส
ที่ผูมีหนาที่รายงานใชเพื่อเชื่อมโยงติดตอ เขาถึง การสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการดําเนินความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับลูกคา
5.11 สหกรณจะกําหนดปจจัยความเสี่ยงอื่นที่อาจเกี่ยวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง ไวในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน
6. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณกําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอโดยดําเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบ
วิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติวายังสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยูหรือไม อยางนอยปละ 1 ครั้ง
/หรือดําเนินการทันที ...
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หรือดําเนินการทันที เมื่อสหกรณทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและระเบียบวิธีการขางตนใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ลงนามประกาศใชเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2565

(นายสาคร รอดขันเมือง)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

