
 
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 
เร่ือง นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด (สอ.พบ.)  
(Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT  

  
 1. เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและ
ปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด (สอ.พบ.) เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย และด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดรับกับข้อก าหนดท่ี
เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ        
ก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT)     
อีกท้ังยังเป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบัติงานเพื่อให้ถูกต้องและสอดคล้อง ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 60 ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี  22  มีนาคม  2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ก าหนด
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายไว้ ดังนี้ 
  1.1 สอ.พบ. มีหน้าท่ีและจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและป้องกัน และการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมท้ัง
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
  1.2 สอ.พบ. ต้องมีความมุ่งมั่นในการป้องกันมิให้องค์กร เป็นแหล่งฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย โดยการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติ   
ท่ีส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก าหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 
  1.3 สอ.พบ. ต้องก าหนดนโยบายล าดับรอง และมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับนโยบายด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อันได้แก่ 
นโยบายในการรับลูกค้า นโยบายในการบริหารความเส่ียงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย แนวปฏิบัติในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและผู้ด าเนินการแทน และแนวปฏิบัติเรื่องการรายงานธุรกรรมทางการเงินและ    
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 
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  1.4 สอ.พบ. ต้องก ากับดูแลให้บุคลากรภายใน สอ.พบ. ต้องปฏิบัติตามนโยบาย มาตรการและ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม         
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. นโยบายการรับลูกค้าของ สอ.พบ. นโยบายการรับลูกค้าเป็นหลักการในการก าหนดขั้นตอน       
ในการปฏิบัติเมื่อแรกสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกระบวนการ ต่าง ๆ 
ในการรับลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยมีสาระส าคัญท่ีแสดงถึงหลักการ และมีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามขั้นตอน      
ท่ีถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปราม       
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมท้ังมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
  2.1 การจัดให้ลูกค้าแสดงตน เมื่อผู้ขอใช้บริการแจ้งความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือขอท าธุรกรรมในครั้งแรก ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในกฎกระทรวงก าหนด
ธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ.2554 และประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
  2.2 การระบุตัวตนของลูกค้า สอ.พบ. จะต้องได้รับข้อมูลอื่นของลูกค้าหรือแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับลูกค้าเพื่อท่ีจะสามารถระบุข้อเท็จจริงได้ว่า 
   2.2.1 ผู้ขอสร้างความสัมพันธ์หรือใช้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล/บุคคล       
ท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น มีความเส่ียงในระดับท่ี สอ.พบ. จะอนุมัติรับเป็นลูกค้าได้หรือไม่ 
   2.2.2 สอ.พบ. มีข้อมูลของลูกค้ามากเพียงพอท่ีจะก าหนดระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงิน  
ได้อย่างถูกต้อง 
  2.3 การพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า สอ.พบ. ต้องตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของ
ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตน และมีการตรวจสอบข้อมูลลูกค้ากับฐานข้อมูล “บุคคลท่ีถูกก าหนด” ซึ่งเป็น
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรตามรายช่ือ ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ท่ีมีการกระท าอันเป็นการก่อการร้าย หรือบุคคล คณะบุคคลนิติบุคคล หรือ
องค์กรตามรายช่ือศาลได้พิจารณาและมีค าส่ังให้เป็นบุคคลท่ีก าหนด 
  2.4 การอนุมัติหรือปฏิเสธการรับลูกค้า สอ.พบ. จะปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์/รับท าธุรกรรม 
หากพบว่า 
   2.4.1 ลูกค้า ผู้รับประโยชน์ท่ีแท้จริง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีนัยส าคัญของลูกค้า     
เป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด 
   2.4.2 ไม่ได้รับข้อมูลหรือหลักฐาน ซึ่งมีความส าคัญในการระบุตัวตนของลูกค้าและ         
จัดความเส่ียงด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน    
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   2.4.3 ลูกค้าใช้ช่ือปลอม นามแฝง หรือลูกค้าแจ้งเท็จในข้อมูล หรือแสดงหลักฐานส าคัญ  
เป็นเท็จ 
   2.4.4 การรับลูกค้ารายนั้น ๆ จะท าให้ สอ.พบ. มีความเส่ียงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างร้ายแรง 
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 3. นโยบายการบริการความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน   
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ สอ.พบ. 
  เมื่อ สอ.พบ. ด าเนินกระบวนการรับลูกค้า จนถึงขั้นตอนท่ีได้ข้อมูลลูกค้าเพื่อระบุตัวตนและ      
จะด าเนินมาตรการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้าทันที โดยการก าหนดปัจจัยความเส่ียงต่าง ๆ ส าหรับลูกค้า
แต่ละกลุ่ม และด าเนินการบริหารความเส่ียงส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ช่องทางการใช้บริการ/      
ท าธุรกรรม เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้า ดังนี้ 
  3.1 การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร สอ.พบ. บริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงิน และ     
การป้องกันและปราบปรามสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทาง  
การใช้บริการ/ท าธุรกรรม และน าความเส่ียงในการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทางการใช้บริการ/ท าธุรกรรม
แต่ละประเภทมาพิจารณาร่วมกับปัจจัยความเส่ียงอื่น ๆ ของลูกค้าเพื่อพิจารณาประกอบกับความเส่ียงส าหรับ
ลูกค้าแต่ละราย ตามแนวการพิจารณาความเส่ียงของผลิตภัณฑ์/บริการ และช่องทาง การใช้บริการ/          
ท าธุรกรรมของ สอ.พบ. 
  3.2 การบริหารความเส่ียงของลูกค้า ในการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้า สอ.พบ. ได้ก าหนดปัจจัย
พิจารณาความเส่ียงของลูกค้าในระดับต่ า และระดับสูง ตามประกาศท่ีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินก าหนด คือ ประกาศเรื่องประเภทและลักษณะของลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต่ า ประกาศเรื่อง
ประเภทลูกค้าท่ีสถาบันการเงินอาจไม่ต้องด าเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ซึ่งพิจารณาถึงความสอดคล้องกับระดับความเส่ียง   
เป็นส าคัญโดยก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียง ดังนี้ 
   3.2.1 ก าหนดให้มีมาตรการในการพิจารณาความเส่ียงท่ีอาจเกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกค้า
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และอาจสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการ
ดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการใช้ธนาคารเป็นช่องทางหรือเป็นตัวกลางในการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   3.2.2 ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน     
แก่การก่อการร้าย เพื่อให้ทราบระดับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนให้เหมาะสม
ตามระดับความเส่ียงในการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายของลูกค้าท้ังหมด 
   3.2.3 จัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมและเข้มข้นมากกว่าปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินในระดับสูง 
   3.2.4 ก าหนดให้มีการบริหารความเส่ียงและการทบทวนข้อมูล และข้อเท็จจริงท่ีใช้เพื่อ   
การบริหารความเส่ียงส าหรับลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต่อการฟอกเงินระดับสูง  
หากพบข้อเท็จจริง ท่ีเส่ียงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต้องพิจารณา
ตรวจสอบเพื่อปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือหากต้องการสร้างความสัมพันธ์ต้องพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   
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     3.2.5 ก าหนดให้มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลการใช้บริการธุรกรรมการโอนเงิน หรือ
การช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกฎหมายก าหนด ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
      ประกาศ ณ  วันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นายเทิม  มิตรจิต) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


