
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 65/2563  

เรื่อง นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

………………………………………………… 
 

1. หลักการและวัตถุประสงค์  
                      ตามมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดค านิยามของ 
“สถาบันการเงิน” ให้มีความหมายถึง (5) สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนด าเนินการซ่ึงมีมูลค่าหุ้น 
รวมตั้งแตส่องล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ด าเนินกิจการเกีย่วกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อรับจ านอง หรอืรับจ าน า 
ทรัพย์สิน หรือจัดให้ไดม้าซ่ึงเงิน และทรัพย์สินตา่ง ๆ โดยวิธีใด ๆ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   
ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” จึงถือเปน็สถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แหง่พระราชบัญญตัิดังกล่าว  
                      สหกรณ์จะสนับสนุนและพร้อมที่จะด าเนินธุรกจิให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
ส านักงานป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ เพือ่ป้องกันมิให้สหกรณ์ 
ถูกใชเ้ปน็ช่องทาง หรือเป็นเครือ่งมือในการฟอกเงิน หรือสนบัสนนุการก่อการรา้ย หรอืการสนับสนุนการแพรข่ยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วย     
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอานภุาพท าลายลา้งสูง รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรียนว่า “ส านักงาน 
ปปง.” ก าหนดขึ้นอย่างเครง่ครัด  
                      เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศฯ เรื่อง 
นโยบายด้านการปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย       
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ฉบับประกาศ ณ วันที่    
1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และไดก้ าหนดให้มีนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงฉบับนี้ขึ้นใหม ่     
โดยผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ชุดที ่24 ครัง้ที่ 11/2563 เม่ือวันที่    
28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซ่ึงถือว่า นโยบายฉบับนี้เปน็นนโยบายหลักขององค์กร และมีความส าคญัเทียบเท่ากบันโยบายหลกั
ในการด าเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด  
 

2. หน้าที่และความรับผิดชอบ  
                      2.1 ผูบ้ริหารสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
                           2.1.1 ต้องให้ความส าคัญในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกนัและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง โดยก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสั่งและวธิีปฏิบัติของสหกรณ์อย่างเครง่ครัด 
                           2.1.2 พิจารณาใช้ดุลพินิจ และอนุมัติขั้นตอนการด าเนินงาน ทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต้องไดร้ับ    
การกลั่นกรองเป็นพิเศษ ในขั้นตอนการรับสมาชิก การประเมินความเสี่ยงสมาชิก และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกบัสมาชิก 
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                           2.1.3 ก าหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน   
แก่การกอ่การรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้จากการใช้ช่องทางการท าธุรกรรม ผลิตภัณฑ์
หรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ ์
                           2.1.4 ก าหนดให้มีค าสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายดา้นการป้องกันและปราบปราม  
การฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูง ตามแนวปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด  
                           2.1.5 ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามค าสั่ง ระเบียบ และ       
แนวปฏิบัติ ตามนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงนิ
แก่การกอ่การรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเครง่ครัด  
                           2.1.6 สนบัสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกนัและปราบปราม   
การฟอกเงินและการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายลา้งสูงอยา่งเพียงพอ จนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับสมาชิก การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบเพือ่
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
                      2.2 เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
                           เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณ์ก าหนดขึน้ภายใต้
นโยบายดา้นการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การกอ่   
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงโดยเคร่งครัด  
 

3. สาระส าคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกัน และ   
   ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ประกอบด้วย  
                      3.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า  
                            สหกรณ์มีการก าหนดกระบวนการในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรอืปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลกูค้า หรือผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน      
การระบุตัวตนของลูกค้า การพิสจูน์ทราบตัวตนของลกูค้า รวมถึงจัดให้มีแนวปฏิบัติ เพื่อให้บคุลากรด าเนินการตามขั้นตอน 
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน ขัน้ตอนการระบุตัวตนของลูกค้า ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า ขัน้ตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า 
และขั้นตอนการอนุมัต ิหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ซ่ึงขั้นตอนดังกล่าวขา้งต้น สหกรณก์ าหนดให้
ด าเนินการกับผู้ท่ีท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย  
                            ทั้งนี้ ลูกค้า หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์ หรือสหกรณ์อื่นที่มาท าธุรกรรม และผูท้ีท่ าธุรกรรมเป็น    
ครั้งคราว หมายถึง ผู้รับผลประโยชนก์รณีสมาชิกเสียชีวิต 
                      3.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียง  
                           สหกรณ์ก าหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่   
การก่อการรา้ย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง ซ่ึงสามารถแบ่งออกได ้ดังนี้  
                           3.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการส าหรบัการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ    
การสนับสนุนทางการเงินแกก่ารก่อการร้ายและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงภายในองค์กร โดยสหกรณ์ 
ก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และวธิีการ โดยพิจารณาหลักการและปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงฯ ให้สอดคล้องตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถงึก าหนดมาตรการและวิธกีารในการบรรเทาความเสี่ยงที่เหมาะสม  
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                           3.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียงของลูกค้า โดยสหกรณ์ ก าหนดหลักเกณฑ์
และปัจจัยความเสี่ยง เพื่อประเมนิความเสี่ยงสมาชิกใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และจะด าเนินการบรหิารความเสี่ยงตลอด
ระยะเวลาท่ีด าเนินความสมัพันธก์ับสมาชิก และสิ้นสุดลงเม่ือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณ์ไดก้ าหนดคู่มือ
ปฏิบัติเพื่อให้บคุลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ใหบ้ริการ นอกจากนี้ 
สหกรณก์ าหนดให้ด าเนินการบรหิารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่การรา้ยส าหรับผู้ท่ี
ท าธุรกรรมเปน็ครัง้คราวที่มีความเสี่ยงสูง 
                           3.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภัณฑ์ บริการ และชอ่งทาง
การบริการ โดยสหกรณ์จะด าเนนิการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ์ 
บริการ และชอ่งทางการบริการ ให้สอดคล้องกับทีก่ฎหมายก าหนด และในกรณีที่สหกรณ์ออกผลิตภัณฑ์หรือบรกิารใหม่ หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และวิธีด าเนินธรุกิจใหม่ หรือมีกลไกใหม่ในการให้บริการ หรอืการใช้เทคโนโลยีใหม่ หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรบั
ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และที่มีอยูแ่ล้ว สหกรณ์จะด าเนินการก าหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธี
ด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถงึกลไกใหม่ ในการให้บริการหรือการใชเ้ทคโนโลยีใหม่ หรอืที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม ่และ 
ที่มีอยูแ่ล้ว และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการก่อการรา้ยและการแพร่ 
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงที่อาจเกิดขึน้ก่อนน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม ่บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 
                      3.3 การรายงานการท าธุรกรรม  
                           สหกรณ์ก าหนดแนวทางการรายงานการท าธุรกรรม ให้เปน็ไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และ
วิธีการ ทีก่ฎหมายก าหนด  
                      3.4 การเก็บรักษาเอกสาร  
                           สหกรณ์ก าหนดให้มีการเก็บรกัษารายละเอยีดเกี่ยวกับการแสดงตน การท าธุรกรรมและบนัทึก
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัธุรกรรมที่ต้องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าและผู้ท่ีท าธุรกรรมเปน็ครัง้คราว  
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้ หากส านกังาน ปปง. ขอตรวจสอบข้อมูล สหกรณ์มีข้อมูลใหต้รวจสอบได้ และสามารถ
จัดส่ง ข้อมูลตามทีส่ านักงาน ปปง. ร้องขอไดต้ามก าหนดเวลา 
                      3.5 การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร  
                           สหกรณ์ก าหนดแนวทางในการด าเนนิการให้บรรลุเป้าหมายในเรื่อง การจัดจ้างเจ้าหน้าที่หรือบคุลากร 
โดยก่อนที่เจ้าหน้าที่/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่/บุคลากรดังกล่าวจะตอ้งทราบและเข้าใจหน้าที่ตามนโยบายและ
ระเบียบวธิีการ ที่เกี่ยวข้องกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงสหกรณ์     
จะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม       
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูงอยา่งต่อเนื่อง  
                      3.6 การตรวจสอบภายใน  
                           สหกรณ์ก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ เพื่อตรวจสอบระบบการด าเนนิงานและ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปราม      
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 
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                      3.7 การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ  
                           สหกรณ์ก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวธิีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ 
และคู่มือปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย    
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย และการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   
ให้ต้องไดร้ับการทบทวนเปน็ระยะ และปรับปรงุให้ทันสมัยอยูเ่สมอ โดยด าเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวธิีการ รวมถงึ
แนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติว่า ยังสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยูห่รือไม่ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง หรือด าเนินการ
ทันที เม่ือสหกรณ์ทราบว่า กฎหมายหรือกฎเกณฑข์องทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง 
 

                      ประกาศ ณ วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

                      

                                                                                (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์  
                                                                                             ประธานกรรมการ 
                                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


