
นโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

และการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค  
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดคำนิยามของ “สถาบันการเงิน” 

ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดำเนินการซ่ึงมีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป
และมีวัตถุประสงคดำเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเช่ือรับจำนองหรือรับจำนำทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซ่ึงเงิน 
และทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ ดังน้ันสหกรณออมทรพัยพนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สหกรณฯ) จึงถือเปนสถาบันการเงิน
ตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

สหกรณฯ จะสนับสนุนและพรอมที่จะดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ของสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐเพื่อปองกันมิใหสหกรณฯ ถูกใชเปนชองทาง 
หรือเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนการกอการราย หรือการสนับสนุนการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการการรายและแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวของและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงานปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดขึ้นอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงไดกำหนดใหมีนโยบายดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูงฉบับน้ีขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ ชุดที่ 50 
ครั้งที่ 11/2565 เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซ่ึงถือวานโยบายฉบับน้ีเปนนโยบายหลักขององคกรและมีความสำคัญเทียบเทากับ
นโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจอ่ืน ๆ ดังน้ัน ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายน้ีอยางเครงครัด 

2. คำจำกัดความ 
“การฟอกเงิน” หมายความวา การนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทำความผิด หรือไดมาโดยไมชอบดวย

กฎหมายมาเปล่ียนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง 
“การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอนุภาพทำลายลางสูง” หมายความวา บุคคล

ใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดำเนินการดวยประการใดๆ เพื่อการกอการราย โดยรูอยูแลววา 
ผูรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินจากการดำเนินการน้ันเปนบุคคลที่ถูกกำหนด โดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินถูกใชไป 
เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนดของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เก่ียวของกับการกอการราย 

“ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เก่ียวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผูอ่ืนทางการเงิน ทางธุรกิจ 
หรือการดำเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 

“ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพันธทางธุรกิจ 
หรือทำธุรกรรมกับสหกรณ ซ่ึงสำหรับสหกรณ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ หรือสหกรณอ่ืนที่มาทำธุรกรรม  

“ผูท่ีทำธุรกรรมเปนคร้ังคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิตบิุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีการทำธุรกรรม
กับสหกรณ โดยไมมีสถานภาพความเปนสมาชิกกับสหกรณ เชน ผูรับผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกกรรม หรือผูที่มาทำธุรกรรมแทน
สมาชิกโดยไมไดมีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอยางเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

“ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเช่ือไดวากระทำขึ้นเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยูภายใต
บังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนธุรกรรมที่อาจเก่ียวของกับการกระทำความผิดมูลฐาน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งน้ีไมวาจะเปนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและใหหมายความรวมถึง
การพยายามกระทำธุรกรรมดวย 

“การรูจักลูกคา” หมายความวา การจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการสรางความสัมพันธหรือทำธุรกรรม หรือการจัดให
ผูทำธุรกรรมเปนครั้งคราวแสดงตน เม่ือมีการทำธุรกรรมถงึเกณฑที่กฎหมายกำหนด 

“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความวา กระบวนการที่กำหนดขึ้น เม่ือเริ่มมีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับลูกคาหรือมีการทำธุรกรรมกับผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราวที่มีการทำธุรกรรมถึงเกณฑที่กฎหมายกำหนด โดยการระบุตัวตนและ
พิสูจนทราบตัวตน ระบุผูรับผลประโยชนที่แทจริงและติดตามความเคล่ือนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกคาวามีพฤติการณ
ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม ทั้งน้ี เพื่อปองกันมิใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพบางประเภทถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงิน
และสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
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3. หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
3.1 ผูบริหารสหกรณมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 

3.1.1 ตองใหความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยกำหนดใหพนักงานตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 
ระเบียบ คำส่ังและวิธีปฏิบัติของสหกรณอยางเครงครัด 

3.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ตองไดรับการกล่ันกรองเปนพิเศษ 
ในขั้นตอนการรับลูกคา การประเมินความเส่ียงลูกคา และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

3.1.3 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชชองทางการทำธุรกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ของสหกรณ 

3.1.4 กำหนดใหมีคำส่ังและคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติ 
ที่สำนักงาน ปปง. กำหนด 

3.1.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ใหเปนไปตามคำส่ัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติ 
ตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ 
การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 

3.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง อยางเพียงพอจนสามารถ
ปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 พนักงานทุกระดับมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังตอไปน้ี 
 พนักงานทุกระดับ มีหนาที่ปฏิบัติตามคำส่ัง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณฯ กำหนดขึ้นภายใตนโยบายดานการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 

4. สาระสำคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูง ประกอบดวย 

4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา  
สหกรณฯ มีการกำหนดกระบวนการในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

กับสมาชิกหรือผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดใหลูกคาแสดงตน การระบุตัวตนของลูกคา การพิสูจนทราบ
ตวัตนของลูกคา รวมถึงจัดใหมีแนวปฏิบัติ เพื่อใหบุคลากรดำเนินการตามขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกคา 
ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลของลูกคา ขั้นตอนการพิสูจนทราบลูกคา และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวขางตนสหกรณกำหนดใหดำเนินการกับผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราวดวย ทั้งน้ี ลูกคา หมายถึง สมาชิกของสหกรณ 
หรือสหกรณอ่ืนที่มาทำธุรกรรม และผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว หมายถึง ผูรับผลประโยชนกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียง  
สหกรณกำหนดหลักการในการบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ซ่ึงสามารถแบงออกได ดังน้ี 
4.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทำลายลางสูงภายในองคกร โดยสหกรณฯ กำหนดใหมี
หลักเกณฑและวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปจจัยในการประเมินความเส่ียงฯ ใหสอดคลองตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนด
มาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเส่ียงที่เหมาะสม 

 4.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียงของลูกคา โดยสหกรณฯ กำหนดหลักเกณฑ
และปจจัยความเส่ียงเพื่อประเมินความเส่ียงสมาชิกใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการบริหารความเส่ียงตลอดระยะเวลา 
ที่ดำเนินความสัมพันธกับสมาชิก และส้ินสุดลงเม่ือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งน้ี สหกรณไดกำหนดคูมือปฏิบัติเพื่อใหบุคลากร
ปฏิบัติในการบริหารความเส่ียงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกชองทางที่ใหบริการ นอกจากน้ี สหกรณฯ กำหนดใหดำเนินการ
บริหารความเส่ียงดานการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสำหรับผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราวที่มีความเส่ียงสูง 

4.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการ  

โดยสหกรณจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยความเส่ียงในการประเมินความเส่ียงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการ 
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ใหสอดคลองกับที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่สหกรณออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม หรือพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม 

หรือมีกลไกใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหม หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว สหกรณจะดำเนินการ

กำหนดมาตรการประเมินความเส่ียงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายลางสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการใหบริการหรือการใชเทคโนโลยีใหม

หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการบรรเทาความเส่ียงดานการฟอกเงิน

และการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นกอนนำเสนอผลิตภัณฑใหม บริการใหม หรือการใช

เทคโนโลยีใหม 

4.3 การรายงานการทำธุรกรรม 

สหกรณกำหนดแนวทางการรายงานการทำธุรกรรม ใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการ 

ที่กฎหมายกำหนด 

4.4 การเก็บรักษาเอกสาร 

สหกรณกำหนดใหมีการเก็บรักษารายละเอียดเก่ียวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึกขอเท็จจริงเก่ียวกับ

ธุรกรรมที่ตองรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาและผูที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งน้ี หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล สหกรณมีขอมูลใหตรวจสอบได และสามารถจัดสงขอมูลตามที่สำนักงาน ปปง. รองขอ 

ไดตามกำหนดเวลา 

4.5 การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร 

สหกรณกำหนดแนวทางในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายในเรื่อง การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร โดยกอนที่

พนักงาน/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงาน/บุคลากรดังกลาวจะตองทราบและเขาใจหนาที่ตามนโยบายและระเบียบวิธีการ 

ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง รวมถึงสหกรณฯ จะจัดใหพนักงานเขารับการฝกอบรม

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและ 

การแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงอยางตอเน่ือง 

4.6 การตรวจสอบภายใน 

สหกรณกำหนดใหมีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

4.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 

สหกรณกำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติ

ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 

โดยดำเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติ วายังสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใชอยูหรือไม 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือดำเนินการทันที เม่ือสหกรณทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทางราชการมีการเปล่ียนแปลง 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 
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