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นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
1. หลักการและวัตถุประสงค์
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กาหนดคานิยามของ
“สถาบันการเงิน”ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดาเนินการซึ่งมี
มูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงค์ดาเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับ
จานองหรื อ รั บ จ าน าทรั พย์ สิ น หรื อ จั ดให้ ได้มาซึ่งเงิ น และทรัพย์ สิ นต่า งๆ โดยวิธี ใดๆ ดังนั้น สหกรณ์ ออมทรัพ ย์
ข้าราชการสรรพากร จากัด (สหกรณ์ฯ) จึงถือเป็นสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
สหกรณ์ฯ จะสนับสนุนและพร้อมที่จะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆของรัฐ เพื่อป้องกันมิให้
สหกรณ์ฯ ถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนการแพร่ขยาย
อาวุธ ที่มีอานุภ าพทาลายล้างสู ง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติที่สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(สานักงาน ปปง.) กาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด สหกรณ์ฯ จึงได้กาหนดให้มีนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการป้ องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภ าพทาลายล้า งสูง ฉบับ นี้ขึ้น โดยผ่า นการเห็น ชอบและอนุมัติจ ากมติที่ป ระชุม คณะกรรมการดาเนิน การ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 39 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึง่ ถือว่านโยบายฉบับนี้เป็นนโยบายหลักของ
องค์กรและมีความสาคัญเทียบเท่ากั บนโยบายหลักในการดาเนินธุรกิจอื่ นๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายนี้ อย่างเคร่งครัด
2. คาจากัดความ
“การฟอกเงิน” หมายความว่า การนาเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทาความผิ ด หรือได้มาโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาอย่างถูกต้อง
“การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอ านุภาพทาลายล้างสูง ”
หมายความว่า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดาเนินการทางการเงินหรือทรั พย์สินหรือดาเนินการด้ว ยประการใด ๆ
เพื่อการก่อการร้าย โดยรู้อยู่แล้วว่ าผู้รับประโยชน์ทางการเงินหรือทรัพย์สินจากการดาเนินการนั้นเป็นบุคคลที่ถูก
กาหนด โดยเจตนาให้เงินหรือทรัพย์สินถูกใช้ไปเพื่อสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกาหนดของบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย
“ธุ รกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทานิติกรรม สั ญญาหรือการดาเนินการใด ๆ กับผู้ อื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดาเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับสหกรณ์ ซึ่งสาหรับสหกรณ์ หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นที่มาทาธุรกรรม
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“ผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่
มีการทาธุรกรรมกับสหกรณ์ โดยไม่มีสถานภาพความเป็ นสมาชิกกับสหกรณ์ เช่น ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่
กรรม หรือผู้ที่มาทาธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม่ได้มีการมอบฉันทะหรือมอบอานาจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นต้น
“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ากระทาขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงมิ ให้
ต้องตกอยู่ ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือเป็นธุรกรรมที่อาจ
เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการทา
ธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและให้หมายความรวมถึงการพยายามกระทาธุรกรรมด้วย
“การรู้จักลูกค้า” หมายความว่า การจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการสร้างความสัมพันธ์หรือทาธุรกรรม
หรือการจัดให้ผู้ทที่ าธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทาธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด
“การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้า” หมายความว่า กระบวนการที่กาหนดขึ้น เมื่อเริ่มมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือมีการทาธุรกรรมกับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีการทาธุรกรรมถึงเกณฑ์ที่
กฎหมายกาหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตน ระบุผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและติดตามความเคลื่อนไหว
ทางการเงินจากการทาธุรกรรมของลูกค้าว่ามีพฤติการณ์ ผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ผู้บริหารสหกรณ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
3.1.1 ต้องให้ความสาคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยกาหนดให้พนักงานต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คาสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิ จและอนุมัติขั้นตอนการดาเนินงานทั้งในกรณีปกติและกรณีที่ต้องได้รับการ
กลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกค้า การประเมินความเสี่ยงลูกค้า และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า
3.1.3 กาหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ ายและการแพร่ ขยายอาวุธที่มี อานุ ภาพท าลายล้ างสู งที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากการใช้ช่องทางการท าธุ รกรรม
ผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์
3.1.4 กาหนดให้มีคาสั่งและคู่มือปฏิบัติงานที่ส อดคล้องกับนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพทาลายล้างสูง ตามแนวปฏิบัติที่สานักงาน ปปง. กาหนด
3.1.5 กากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้เป็นไปตามคาสั่ ง ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
3.1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง อย่างเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค้า การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 พนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
พนักงานทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามคาสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นภายใต้นโยบาย
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่ อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงโดยเคร่งครัด
4. สาระสาคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ก ารก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ที่มีอานุภาพทาลาย
ล้างสูง ประกอบด้วย
4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า
สหกรณ์ ฯ มี ก ารก าหนดกระบวนการในการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ปฏิ เ สธการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสมาชิกหรือผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน
การระบุตัวตนของลูกค้าการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรดาเนินการตามขั้นตอน
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค้าขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบ
ลูกค้า และขั้นตอนการอนุ มัติหรื อปฏิเสธการสร้ างความสั มพันธ์ทางธุรกิจกับลู กค้ าซึ่งขั้นตอนดังกล่ าวข้างต้นสหกรณ์
กาหนดให้ดาเนินการกับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย ทั้งนี้ ลูกค้า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่น
ที่มาทาธุรกรรม และผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชน์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สหกรณ์กาหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
4.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงภายในองค์กรโดย
สหกรณ์ฯกาหนดให้มีหลักเกณฑ์และวิธีการโดยพิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้ สอดคล้อง
ตามที่กฎหมายกาหนดรวมถึงกาหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม
4.2.2 นโยบายและระเบียบวิธี การในการบริ หารความเสี่ยงของลูกค้า โดยสหกรณ์ฯ กาหนด
หลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิกให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด และจะดาเนินการ
บริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดาเนินความสัมพันธ์กับสมาชิกและสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก
ทั้งนี้ สหกรณ์ได้กาหนดคู่มือปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและใน
ทุกช่ องทางที่ ให้ บริ การนอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ก าหนดให้ ดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงด้ านการฟอกเงินและและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาหรับผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง
4.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และช่องทางการ
บริการ โดยสหกรณ์จะดาเนินการกาหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์
บริการ และช่องทางการบริการ ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายกาหนด และในกรณีที่สหกรณ์ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดาเนินธุรกิจใหม่ หรือมีกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่กาลัง
พัฒนาสาหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว สหกรณ์จะดาเนินการกาหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี อานุภาพทาลายล้างสูงอันอาจเกิดขึ้นจาก
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดาเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้ บริการหรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่กาลัง
พัฒนาสาหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงที่อาจเกิดขึ้นก่อนนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
4.3 การรายงานการทาธุรกรรม
สหกรณ์กาหนดแนวทางการรายงานการทาธุรกรรม ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด
4.4 การเก็บรักษาเอกสาร
สหกรณ์กาหนดให้มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทาธุรกรรมและบันทึก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้ง
คราว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดทั้งนี้ หากสานักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์มีข้อมูลให้ตรวจสอบได้ และ
สามารถจัดส่งข้อมูลตามที่สานักงาน ปปง. ร้องขอได้ตามกาหนดเวลา
4.5 การจัดจ้างพนักงานหรือบุคลากร
สหกรณ์ กาหนดแนวทางในการดาเนินการให้ บรรลุ เป้า หมายในเรื่อง การจัดจ้ างพนั กงานหรื อ
บุคลากร โดยก่อนที่พนักงาน/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงาน/บุคลากรดังกล่าวจะต้องทราบและเข้าใจหน้าที่ตาม
นโยบายและระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้าง
สูง รวมถึงสหกรณ์ฯ จะจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
อย่างต่อเนื่อง
4.6 การตรวจสอบภายใน
สหกรณ์กาหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดาเนินงาน
และการปฏิบั ติ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
สหกรณ์ฯ ได้มีการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. สหกรณ์มีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย่างเคร่งครัด และมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการ
รับทาธุรกรรมให้แก่ผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว (ผู้รับประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม) รวมถึงปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ในเรื่องการรับลูกค้า
2. สหกรณ์มีมาตรการในการดาเนินการให้ข้อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกาหนดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยการ
ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดจากเว็บไซต์ของสานักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนามาปรับปรุงในฐานข้อมูลของ
สมาชิก/ผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวเพื่อทาการตรวจสอบสมาชิกและผู้ที่ทาธุรกรรมครั้งคราวต่อไป
3. สหกรณ์มีมาตรการในการตรวจสอบข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดกับลูกค้าและผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
โดยตรวจสอบกับข้อมูลผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกครั้งก่อนอนุมัติรับเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ์ อย่างสม่าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์กับสมาชิก รวมถึงตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ทา
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวทุกครั้งก่อนรับทาธุรกรรม
4. เมื่อสหกรณ์ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ที่ทาธุรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง สหกรณ์ทาการปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
การไม่ทาธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
5. ในกรณีที่สหกรณ์พบว่าธุรกรรมใดเกี่ยวข้องหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือเป็นธุรกรรมที่กระทากับหรือเพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลที่ถูกกาหนด สหกรณ์จะทาการรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน ปปง. ตาม
แบบรายงานการทาธุรกรรมที่กฎหมายกาหนด
6. หากพบว่าสมาชิกหรือผู้ที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนด สหกรณ์จะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
6.1 ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกกาหนด รวมทั้งของผู้กระทาการแทน หรือตามคาสั่งของผู้
นั้น หรื อของกิจการภายใต้การครอบครองหรื อ การควบคุ มของผู้ นั้น และแจ้ งข้อมูลเกี่ ยวกับทรั พย์สิ นที่ถูกระงับการ
ดาเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ได้ระงับการดาเนินการกับทรัพย์สินนั้น ไปยังสานักงาน
ปปง.
6.2 ดาเนินการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดหรือผู้ที่มี
หรื อ เคยมี การทาธุ ร กรรมกับ ผู้ นั้ น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วัน ท าการนับ แต่ วัน ที่ พบข้ อ มูล นั้ น ทั้ ง นี้ ต้ อ ง
ตรวจสอบย้อนหลังไม่เกินสองปีก่อนวันที่มีประกาศหรือมีคาสั่งให้บุคคลใดเป็นบุคคลที่ถูกกาหนด
6.3 การแจ้งข้อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสานักงาน ปปง. ดาเนินการด้วยวิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(3) ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
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การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณ์กาหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ
และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอโดยดาเนินการทบทวนนโยบายและ
ระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ ว่ายังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่หรือไม่ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง หรือดาเนินการทันที เมื่อสหกรณ์ทราบว่ากฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติข้างต้นให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนามประกาศใช้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

(นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด

