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ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

ที่ 24/2565 

เรื่อง นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปราม             

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค  
ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดคำนิยามของ 

“สถาบันการเงิน” ใหมีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดำเนินการซึ่ง
มีมูลคาหุนรวมตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดำเนินกิจการเก่ียวกับการรับฝากเงิน ใหกู ใหสินเชื่อ รับ
จำนองหรือรับจำนำทรัพยสิน หรือจัดใหไดมาซึ่งเงินและทรัพยสินตางๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้น สหกรณออมทรัพย
พนักงานการไฟฟาสวนภูมภิาค จำกัด จึงถือเปนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว  

สหกรณฯ จะสนับสนุนและพรอมที่จะดำเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ 
ของสำนักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของเพ่ือ
ปองกันมิใหสหกรณฯ ถูกใชเปนชองทางหรือเปนเครื ่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการกอการราย หรือการ
สนับสนุนการแพรขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ
รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติที่สำนักงาน 
ปปง. กำหนดขึ้นอยางเครงครัด สหกรณฯ จึงไดกำหนดใหมีนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลางสูงฉบับนี้ขึ้น โดยผานการเห็นชอบและอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณฯ 
ชุดที่ 26 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่  15 มิถุนายน 2565 โดยยกเลิกมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 
21/2563 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งถือวานโยบายฉบับนี้เปนนโยบายหลัก
ขององคกรและมีความสำคัญเทียบเทากับนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผูบริหารและเจาหนาที่    
ทุกคนตองปฏิบัติตามนโยบายนี้อยางเครงครัด 

2. คำจำกัดความ 
“การฟอกเงิน” หมายความวา การนำเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทำความผิด หรือไดมาโดย

ไมชอบดวยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพใหเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอยางถูกตอง 
“การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย” หมายความวา บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการ

ทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดำเนินการดวยประการใด ๆ เพื่อการกอการราย หรือโดยรูอยูแลววาผูรับประโยชนทาง
การเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดำเนินการนั้นเปนบุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสิน หรือการ



ดำเนินการนั้นถูกนำไปใชเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล     
นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการกอการราย 

“การสนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง” หมายความวา ผูใดจัดหา 
รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพยสิน หรือดำเนินการดวยประการใด ๆ เพื ่อการแพรขยายอาวุธที ่มี
อานุภาพทำลายลางสูง หรือโดยรูอยูแลววาผูไดรับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินหรือจากการดำเนินการนั้นเปน
บุคคลที่ถูกกำหนด หรือโดยเจตนาใหเงินหรือทรัพยสินหรือการดำเนินการนั้นถูกนำไปใชเพื่อสนับสนุนการดำเนิน
กิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด หรือของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวของกับการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

 “ธุรกรรม” หมายความวา กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผูอ่ืน
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน และใหรวมถึงการสรางความสัมพันธและ รวมถึงการทำ
ธุรกรรมที่ตอเนื่องจากการสรางความสัมพันธและธุรกรรมที่กระทำในครั้งหนึ่งครั้งใดของลูกคาที่ทำธุรกรรมเปน        
ครั้งคราว 

 “ลูกค า” หมายความว า บุคคลธรรมดา นิต ิบุคคล หรือบุคคลที ่ม ีการตกลงกันทางกฎหมาย                   
ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับสหกรณฯ  ซึ่งสำหรับสหกรณฯ หมายถึง ลูกคาที่สรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจ และลูกคาที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว 

“ความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา การทำธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณฯ อีกฝายหนึ่ง 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณฯ อยางตอเนื่องหรือ
ในชวงระยะเวลาที่ตกลงกัน  

“ธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความวา การทำธุรกรรมระหวางลูกคาฝายหนึ่งกับสหกรณฯ อีกฝายหนึ่ง    
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชบริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการคา หรือทางวิชาชีพของสหกรณฯ เปนรายครั้งโดยไมได
มุงหมายที่จะสรางความสัมพันธทางธุรกิจ 

“ลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจกับสหกรณฯ ซึ่งสำหรับสหกรณฯ หมายถึง สมาชิกของสหกรณฯ 
หรือนิติบุคคลอ่ืน เชน สหกรณอ่ืน เปนตน  

 “ลูกคาที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีการทำธุรกรรมกับสหกรณฯ เชน บุคคลธรรมดาที่ไมมีสถานภาพความเปนสมาชิกกับสหกรณฯ ไดแก ผูรับ
ผลประโยชนกรณีสมาชิกถึงแกกรรม หรือผูที ่มาทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไมไดมีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจ
อยางเปนลายลักษณอักษร เปนตน 

 “ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทำขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยงมิ
ใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเปนธุรกรรมที่
เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ทั้งนี้ไมวาจะเปนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียว
หรือหลายครั้งและใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมดวย 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝายหนึ่งซึ่งตกลงกัน
ทางกฎหมายใหเปนผูครอบครอง ใช จำหนาย หรือบริหารจัดการทรัพยสินไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชนของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝายหนึ่ง 

 



 
“ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง” หมายความวา บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของที่แทจริงหรือมีอำนาจ

ควบคุมความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสหกรณฯ หรือบุคคลที่ลูกคาทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอำนาจ
ควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

“บุคคลที่ถูกกำหนด” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อซึ่งมีมติของ
หรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกำหนดใหเปนผูที่มีการกระทำอันเปนการกอการราย
หรือการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงและสำนักงาน ปปง. ไดประกาศรายชื่อนั้น หรือบุคคล คณะ
บุคคล นิติบุคคล หรือองคกรตามรายชื่อที่ศาลไดพิจารณาและมีคำสั่งใหเปนบุคคลที่ถูกกำหนดตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลาง
สูง พ.ศ. 2559 

 “การจัดใหลูกคาแสดงตน” หมายความวา การดําเนินการใหไดมาซึ่งขอมูลของลูกคา และการ
ดําเนินการเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแทจริงของขอมูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16  

“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความวา กระบวนการที่กำหนดขึ้น เมื่อเริ่มมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาหรือมีการทำธุรกรรมกับลูกคาที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราวที่มีการทำธุรกรรมถึงเกณฑ
ที่กฎหมายกำหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตน ระบุผูรับผลประโยชนที่แทจริงและติดตามความ
เคลื่อนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกคาวามีพฤติการณผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม ทั้งนี้ เพ่ือ
ปองกันมิใหสหกรณถูกใชเปนชองทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

3. หนาที่และความรับผิดชอบ 
3.1 ผูบริหารสหกรณฯ มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

                    3.1.1 ตองใหความสำคัญในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายลางสูง          
โดยกำหนดใหเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั ่ง และวิธีปฏิบัติของสหกรณฯ อยาง

เครงครัด 
                      3.1.2 พิจารณาใชดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ตองไดรับการ
กลั่นกรองเปนพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกคา การประเมินความเสี่ยงลูกคา และการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับลูกคา 

                     3.1.3 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชชองทางการทำธุรกรรม 
ผลิตภัณฑหรือบริการตาง ๆ ของสหกรณฯ 
                    3.1.4 กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองกับนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ทำลายลางสูง ตามแนวปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด 
 

                   

 



 
   3.1.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ใหเปนไปตามคำสั่ง ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติตามนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 
                    3.1.6 สนับสนุนและสงเสริมใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทำลายลางสูง อยางเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3.2 เจาหนาที่ทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

 เจาหนาที่ทุกระดับ มีหนาที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณฯ กำหนดขึ้นภายใต
นโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงโดยเครงครัด 

4. สาระสำคัญของนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลาย
ลางสูง ประกอบดวย 

4.1 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองคกร 
สหกรณฯ กำหนดใหมีแนวทางปฏิบัติ พรอมทั้งดำเนินการประเมินความเสี่ยงภายในองคกรของ

สหกรณฯ โดยนำปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกคา พ้ืนที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑหรือบริการ ธุรกรรมหรือชองทางใน
การใหบริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง และนำผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวมากำหนด
มาตรการและวิธีการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงนั้น และนำผล
การประเมินและบริหารความเสี ่ยงตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที ่สำนักงาน ปปง. จัดทำมา
พิจารณาประกอบดวย โดยจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงภายในองคกรอยางนอยปละ 1 ครั้ง และปรับปรุง

ผลการประเมินความเสี่ยงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 

4.2 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรับลูกคา  
สหกรณฯ มีการกำหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม 

หรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรมกับลูกคาโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑการจัดใหลูกคาแสดง
ตน การระบุตัวตนของลูกคา และการพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และการตรวจสอบขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคากับขอมูลรายชื่อบุคคลที ่ถูก
กำหนด ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง รวมถึงสหกรณน จัดใหมีแนวทางปฏิบัติ เพ่ือใหบุคลากรดำเนินการตามขั้นตอนการรับ

ลูกคา โดยเริ่มตั้งแตขั้นตอนการขอหรือแสวงหาขอมูลการแสดงตนของลูกคา และการระบุตัวตนของลูกคา การ
ตรวจสอบขอมูลของลูกคา การพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การหาผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา การ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และการอนุมัติหรือปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทำธุรกรรม 
นับแตเมื่อไดรับแจงความประสงคจากลูกคา 

 



 

4.3 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงของลูกคา  
สหกรณฯ มีการกำหนดหลักการบริหารความเสี่ยงสำหรับลูกคาทั้งหมด โดยพิจารณาปจจัยในการ

กำหนดความเสี่ยงไมนอยกวาที่กฎหมายกำหนดและจะดำเนินการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่
ดำเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา โดยการบริหารความเสี่ยง 
เริ่มตั้งแตขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา การกำหนดระดับความเสี่ยงสำหรับลูกคาแต
ละราย การตรวจสอบความคลื่อนไหวในการทำธุรกรรมซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทาน
ขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาซึ่งสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การตรวจทานขอมูลการพิสูจนทราบลูกคาซึ่ง

สอดคลองกับระดับความเสี่ยงของลูกคา การทบทวนการประเมินความเสี่ยง จนถึงการยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ลูกคาแตละราย และจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกคาตามหลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สหกรณฯ    
ไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของลูกคาในบริการทุกประเภทและในทุก
ชองทางที่ใหบริการ  

 

4.4 นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเส่ียงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทาง

การใหบริการ 

4.4.1 สหกรณฯ จะตองกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประเมินความเสี ่ยงสำหรับ

ผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการบริการ โดยจะตองดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและปจจัยความเสี่ยงในการประเมิน

ความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางการใหบริการ ใหสอดคลองกับที่กฎหมายกำหนด 

4.4.2 กรณีที่สหกรณฯ จะออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดำเนินธุรกิจ 

หรือชองทางหรือกลไกใหมในการใหบริการ หรือนำเทคโนโลยีใหม หรือเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนามาใชกับผลิตภัณฑและ

บริการที่มีอยูเดิมและที่จะมีขึ้นใหม สหกรณฯ จะระบุและประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ ้นใหแลวเสร็จกอนการ

ดำเนินการดังกลาว  และจะกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคลองตามที่

กฎหมายกำหนด  

4.4.3 สหกรณฯ จะถือเอาผลการระบุและประเมินความเสี่ยงตามขอ 4.4.2 เปนหนึ่งในปจจัยการ

ประเมินความเสี่ยงภายในองคกรตามขอ 4.1 ดวย 

4.4.4 กรณีที่สหกรณฯ ไมสามารถกำหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม

ตามขอ 4.4.2 ไดสหกรณฯ จะไมออกผลิตภัณฑใหม การใหบริการใหม รูปแบบใหมในการดำเนินธุรกิจ ชองทางหรือ

กลไกใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหมที่เกี่ยวของกับการออกผลิตภัณฑและบริการ 
 

4.5 การรายงานการทำธุรกรรม 

สหกรณฯ กำหนดแนวทางการรายงานการทำธุรกรรมตามประเภทของธุรกรรม วิธีการ และ

ขั้นตอนการรายงานการทำธุรกรรมใหชัดเจน โดยใหเปนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมาย

กำหนด 

 



 

4.6 การควบคุมภายใน  

สหกรณฯ กำหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการควบคุมภายในใหเหมาะสมกับความ 

เสี่ยงภายในองคกรและขนาดธุรกิจของสหกรณฯ ดังนี้ 

   4.6.1 สหกรณฯ กำหนดโครงสรางในการกำกับดูแล โดยใหมีสวนงานหรือพนักงานผูรับผิดชอบ 

และมีพนักงานระดับผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ทั้งนี้ สหกรณฯ จะจัดสรรทรัพยากรอยาง

เหมาะสมเพ่ือดำเนินการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด 

4.6.2 สหกรณฯ กำหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการในการคัดเลือกเจาหนาที่กอนการวาจางที่มี 

มาตรฐาน เพื่อคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง โดยจัด

ใหมีขั้นตอนและวิธีการที่มีมาตรฐานในระดับสูงในการคัดเลือกบุคคล เชน การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือ

การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด 

4.6.3 สหกรณฯ จัดใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายลางสูง เขารับการอบรมเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงตั้งแต

กอนเริ่มปฏิบัติงานและอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานนั้น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายไดอยาง

ถูกตอง 

4.6.4 สหกรณฯ กำหนดใหมีสวนงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบภายในที่เปน

อิสระจากการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที ่มีอานุภาพทำลายลางสูงภายในองคกร เพื่อ

ตรวจสอบระบบการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มี

อานุภาพทำลายลางสูง และจัดใหมีรายงานผลการตรวจสอบภายในนั้นตอเจาหนาท่ีระดับผูบริหารที่มีหนาที่ในการ

พิจารณาตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจทราบดวย 
 

4.7 การเก็บรักษาขอมูล 

สหกรณฯ กำหนดมาตรการเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดในการเก็บรักษาขอมูลที่

เก่ียวกับการจัดใหลูกคาแสดงตน ขอมูลเก่ียวกับการรายงานธุรกรรม และขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบขอมูล 

สหกรณฯ มีขอมูลใหตรวจสอบได และสามารถจัดสงขอมูลตามท่ีสำนักงาน ปปง. รองขอไดตามกำหนดเวลา 



 
 

4.8 การรวมใชขอมูลระหวางสหกรณกับสาขาหรือบริษัทในเครือท้ังในประเทศและตางประเทศ 

และอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน 

     สหกรณฯ ไมมีสำนักงานสาขาหรือบริษัทฯ ในเครือในประเทศและในตางประเทศ  

5. สาระสำคัญของนโยบายในการประเมินความเสี ่ยงเกี่ยวกับการปองกันมิใหมีการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง 

                สหกรณฯ กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการปองกันมใิหมีการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงใหเปนเรื่องที่มีความสำคัญและตองไดรับการ

ปฏิบัติอยางเครงครัด ดังนี้ 

                  5.1 สหกรณฯ มีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับลูกคาหรืออนุมัติสรางความสัมพันธทางธุรกิจ

กับลูกคาอยางเครงครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการรับทำธุรกรรมกับลูกคาที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว รวมถึง

ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกคา 

       5.2 สหกรณฯ มีมาตรการในการดำเนินการใหขอมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดเปนปจจุบันอยูเสมอ 

โดยตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซตของสำนักงาน ปปง. ทุกวัน หรือตรวจสอบจากระบบตรวจสอบ

รายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด (AMLO Person Screening System: 

APS) และนำรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดดังกลาว มาปรับปรุงในฐานขอมูลของลูกคาเพ่ือทำการตรวจสอบลูกคาตอไป 

      5.3 สหกรณฯ มีมาตรการในการตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับลูกคา โดยตรวจสอบกับ

ขอมูลลูกคาของสหกรณฯ ทุกครั้งกอนอนุมัติสรางความสัมพันธรับเปนลูกคา และตรวจสอบขอมูลลูกคาทั้งหมดของ

สหกรณฯ อยางสม่ำเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงตรวจสอบรายชื่อลูกคาที่ทำธุรกรรมเปนครั้งคราว

ทุกครั้งกอนรับทำธุรกรรม 

      5.4 เมื่อสหกรณฯ ตรวจสอบพบวาลูกคาที่ประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมเปน

ครั้งคราวมีความเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลาง

สูง สหกรณฯ ทำการปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ปฏิเสธการทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ 

      5.5 ในกรณีที่สหกรณฯ พบวาธุรกรรมใดเกี่ยวของหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีความเก่ียวของกับการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง หรือเปนธุรกรรมที่

กระทำกับหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกำหนด สหกรณฯ จะทำการรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย

ตอสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรม ระยะเวลา หลักเกณฑ และวิธีการที่กฎหมายกำหนด 

       5.6 สหกรณฯ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทำธุรกรรม

และขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการดำเนินความสัมพันธทางธุรกิจ และการทำธุรกรรมของลูกคา ตลอดระยะเวลาท่ี

ยังดำเนินความสัมพันธทางธุรกิจจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจหรือไมทำธุรกรรมกับลูกคาดังกลาว 

 

 



 

        5.7  หากพบวาลูกคาเปนบุคคลซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สหกรณฯ จะตองดำเนินการ ดังนี้ 

         5.7.1 ระงบัการดำเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผูกระทำการแทน 

หรือตามคำสั่งของผูนั ้น หรือของกิจการภายใตการครอบครองหรือการควบคุมของผูนั ้น และแจงขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยสินที่ถูกระงับการดำเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทำการนับแตวันที่ไดระงับการดำเนินการกับ

ทรัพยสินนั้น ไปยังสำนักงาน ปปง. 

         5.7.2 ดำเนินการแจงขอมูลเก่ียวกับผูที่เปนหรือเคยเปนลูกคา ซึ่งอยูในรายชื่อบุคคลที่ถูก

กำหนดหรือผูที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผูนั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทำการนับแตวันที่พบขอมูลนั้น 

ทัง้นี้ 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 สหกรณฯ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี่ยงหรือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบลูกคาที่

มีสัญชาติ ภูมิลำเนา หรือที่อยูปจจุบันในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงและกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ

สรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับลูกคาทั้งหมดอยางเครงครัด 

                  5.9 สหกรณฯ กำหนดนโยบายในการประเมินความเสี ่ยงหรือแนวทางปฏิบัติ เพื ่อใหมั ่นใจวา

ผลิตภัณฑหรือบริการที่มีอยูในปจจุบันและที่จะไดจัดทำหรือพัฒนาขึ้นใหมหรือใหบริการในอนาคตจะไมถูกใชเปน

ชองทางในการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงและหากเกิด

กรณีดังกลาวขึ้นผูมีหนาที่รายงานตองกำหนดมาตรการที่จะทำใหตรวจพบไดอยางรวดเร็วและกำหนดมาตรการในการ

ดำเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหไดมากที่สุด 

                  5.10 สหกรณฯ กำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงดานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใชระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศหรือ

อุปกรณที่เกี่ยวของกับการใชเปนชองทางบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีลักษณะเปนขอมูลเกี่ยวกับระบบ

อิเล็กทรอนิกสที่ผูมีหนาที่รายงานใชเพื่อเชื่อมโยง ติดตอ เขาถึง การสรางความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการดำเนิน

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 

               5.11 สหกรณฯ จะกำหนดปจจัยความเสี่ยงอ่ืนที่อาจเก่ียวของกับการสนับสนุนทางการเงนิแกการกอ

การรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง ไวในแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงาน 

 

 



 

         6. การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ 

สหกรณฯ กำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ วิธี

ปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลาง

สูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ โดยดำเนินการ

ทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติวายังสอดคลองกับกฎหมายที่บังคับใช

อยูหรือไม อยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือดำเนินการทันที เมื่อสหกรณฯ ทราบวากฎหมายหรือกฎเกณฑของทาง

ราชการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบวิธีการขางตนใหมีผลบังคับใชนับแตวันที ่ลงนามประกาศใช       

เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

                   

(นายเสรี  ปรัชญกุล) 

                       ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จำกัด 

 


