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นโยบายและระเบียบวิธีการดานการป!องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการป!องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการราย
และการแพร%ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง
1. หลักการและวัตถุประสงค
ตามมาตรา 3 แห*งพระราชบัญญัติป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำหนดคำนิยามของ
“สถาบันการเงิน” ให7มีความหมายถึง (5) สหกรณตามกฎหมายว*าด7วยสหกรณ เฉพาะสหกรณที่มีทุนดำเนินการ
ซึ่งมีมูลค*าหุ7นรวมตั้งแต*สองล7านบาทขึ้นไปและมีวัตถุประสงคดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให7กู7 ให7สินเชื่อ
รับจำนองหรือรับจำนำทรัพยสิน หรือจัดให7ได7มาซึ่งเงินและทรัพยสินต*างๆ โดยวิธีใดๆ ดังนั้น สหกรณออมทรัพย
กรมราชทัณฑ จำกัด จึงถือเปDนสถาบันการเงินตามนัยของมาตรา 3 แห*งพระราชบัญญัติดังกล*าว
สหกรณฯ จะสนับสนุนและพร7อมที่จะดำเนินธุรกิจให7เปDนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑต*าง ๆ
ของสำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห*งประเทศไทย และหน*วยงานอื่น ๆ ของรัฐเพื่อ
ป-องกันมิให7สหกรณฯ ถูกใช7เปDนช*องทางหรือเปDนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก*อการร7าย หรือการ
สนั บสนุ นการแพร*ขยายอาวุธที่ มีอานุ ภาพทำลายล7างสูง โดยการปฏิบั ติต ามกฎหมายว*าด7วยการป- องกั นและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อ
การร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข7องและแนวทางปฏิบัติที่
สำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กำหนดขึ้นอย*างเคร*งครัด สหกรณฯ จึงได7
กำหนดให7มีนโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงฉบับนี้ขึ้น โดยผ*านการเห็นชอบ
และอนุมัติจ ากมติที่ป ระชุม คณะกรรมการดำเนิน การสหกรณฯ ชุด ที ่ 34 ครั้งที่ 13/2562 เมื่ อวัน ที่ 24
กันยายน 2562 ซึ่งถือว*านโยบายฉบับนี้เปDนนโยบายหลักขององคกรและมีความสำคัญเทียบเท*ากับนโยบาย
หลักในการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น ผู7บริหารและพนักงานทุกคนต7องปฏิบัติตามนโยบายนี้อย*างเคร*งครัด
2. คำจำกัดความ
“การฟอกเงิน” หมายความว*า การนำเงินหรือทรัพยสินที่ได7มาจากการกระทำความผิด หรือได7มา
โดยไม*ชอบด7วยกฎหมายมาเปลี่ยนสภาพให7เปDนเงินหรือทรัพยสินที่ได7มาอย*างถูกต7อง
“การสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการรายและการแพร%ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง”
หมายความว*า บุคคลใดจัดหา รวบรวม หรือดำเนินการทางการเงินหรือทรัพยสินหรือดำเนินการด7วยประการใดๆ
เพื่อการก*อการร7าย โดยรู7อยู*แล7วว*าผู7รับประโยชนทางการเงินหรือทรัพยสินจากการดำเนินการนั้นเปDนบุคคลที่
ถูกกำหนด โดยเจตนาให7เงินหรือทรัพยสินถูกใช7ไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบุคคลที่ถูกกำหนด
ของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกรที่เกี่ยวข7องกับการก*อการร7าย
“ธุรกรรม” หมายความว*า กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู7อื่น
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน
“ลูกคา” หมายความว*า บุคคลธรรมดา นิ ติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน ทางกฎหมาย ซึ่งมี
ความสัมพั น ธทางธุรกิ จ หรือทำธุรกรรมกั บ สหกรณ ซึ่ งสำหรับ สหกรณ หมายถึ ง สมาชิ กของสหกรณ หรื อ
สหกรณอื่นที่มาทำธุรกรรม
“ผูที่ทำธุรกรรมเป>นครั้งคราว” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีการทำธุรกรรมกับสหกรณ โดยไม*มีสถานภาพความเปDนสมาชิกกับสหกรณ เช*น ผู7รับผลประโยชน
กรณีสมาชิกถึงแก*กรรม หรือผู7ที่มาทำธุรกรรมแทนสมาชิกโดยไม*ได7มีการมอบฉันทะหรือมอบอำนาจอย*างเปDน
ลายลักษณอักษร เปDนต7น
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“ธุ รกรรมที่ มีเหตุ อัน ควรสงสัย” หมายความว*า ธุรกรรมที่มีเหตุ อัน ควรเชื่อได7ว*ากระทำขึ้น เพื่ อ
หลีกเลี่ยงมิให7ต7องตกอยู*ภายใต7บังคับแห*งพระราชบัญญัติป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หรือ
เปDนธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข7องกับการกระทำความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7าย ทั้งนี้
ไม*ว*าจะเปDนการทำธุรกรรมเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งและให7หมายความรวมถึงการพยายามกระทำธุรกรรมด7วย
“การรูจักลูกคา” หมายความว*า การจัดให7ลูกค7าแสดงตนทุกครั้งก*อนการสร7างความสัมพันธหรือทำ
ธุรกรรม หรือการจัดให7ผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวแสดงตน เมื่อมีการทำธุรกรรมถึงเกณฑที่กฎหมายกำหนด
“การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” หมายความว*า กระบวนการที่กำหนดขึ้น
เมื่อเริ่มมีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกค7าหรือมีการทำธุรกรรมกับผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวที่มีการทำธุรกรรม
ถึงเกณฑที่กฎหมายกำหนด โดยการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตน ระบุผู7รับผลประโยชนที่แท7จริงและติดตาม
ความเคลื่อนไหวทางการเงินจากการทำธุรกรรมของลูกค7าว*ามีพฤติการณผิดปกติมีเหตุอันควรสงสัยหรือไม* ทั้งนี้
เพื่อป-องกันมิให7สถาบันการเงินและผู7ประกอบอาชีพบางประเภทถูกใช7เปDนช*องทางในการฟอกเงินและสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7าย
3. หนาที่และความรับผิดชอบ
3.1 ผูบริหารสหกรณมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังต*อไปนี้
3.1.1 ต7องให7ความสำคัญในการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง โดยกำหนดให7
พนักงานต7องปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คำสั่งและวิธีปฏิบัติของสหกรณอย*างเคร*งครัด
3.1.2 พิจารณาใช7ดุลพินิจและอนุมัติขั้นตอนการดำเนินงานทั้งในกรณีปกติ และกรณีที่ต7องได7รับ
การกลั่นกรองเปDนพิเศษ ในขั้นตอนการรับลูกค7า การประเมินความเสี่ยงลูกค7า และการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข7อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค7า
3.1.3 กำหนดมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก*การก*อการร7าย และการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช7ช*องทาง
การทำธุรกรรม ผลิตภัณฑหรือบริการต*าง ๆ ของสหกรณ
3.1.4 กำหนดให7มีคำสั่งและคู*มือปฏิบัติงานที่สอดคล7องกับนโยบายด7านการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง ตามแนวปฏิบัติที่สำนักงาน ปปง. กำหนด
3.1.5 กำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน ให7เปDนไปตามคำสั่ง ระเบียบ และ
แนวปฏิบัติตามนโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงโดยเคร*งครัด
3.1.6 สนับสนุนและส*งเสริมให7พนักงานมีความรู7ความเข7าใจเกี่ยวกับการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง อย*างเพียงพอจนสามารถปฏิบัติงานในกระบวนการรับลูกค7า การบริหารความเสี่ยง
และการตรวจสอบเพื่อทราบข7อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค7าได7อย*างมีประสิทธิภาพ
3.2 พนักงานทุกระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังต*อไปนี้
พนักงานทุกระดับ มีหน7าที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่สหกรณฯ กำหนดขึ้นภายใต7
นโยบายด7านการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงโดยเคร*งครัด
4. สาระสำคัญของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการป!องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป!องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการรายและการแพร%ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายลางสูง ประกอบด7วย
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4.1 นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา
สหกรณฯ มีการกำหนดกระบวนการในการสร7างความสัมพันธทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร7าง
ความสัมพันธทางธุรกิจกับสมาชิกหรือผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑในการจัดให7ลูกค7า
แสดงตน การระบุตัวตนของลูกค7า การพิสูจนทราบตัวตนของลูกค7า รวมถึงจัดให7มีแนวปฏิบัติ เพื่อให7บุคลากร
ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดให7ลูกค7าแสดงตน ขั้นตอนการระบุตัวตนของลูกค7า ขั้นตอนการตรวจสอบข7อมูล
ของลูกค7า ขั้นตอนการพิสูจนทราบลูกค7า และขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร7างความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ลูกค7า ซึ่งขั้นตอนดังกล*าวข7างต7นสหกรณกำหนดให7ดำเนินการกับผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวด7วย ทั้งนี้ ลูกค7า
หมายถึง สมาชิกของสหกรณ หรือสหกรณอื่นที่มาทำธุรกรรม และผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว หมายถึง ผู7รับ
ผลประโยชนกรณีสมาชิกเสียชีวิต
4.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง
สหกรณกำหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง ซึ่งสามารถแบ*งออกได7 ดังนี้
4.2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการสำหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงดานการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการรายและการแพร%ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูงภายใน
องคกร โดยสหกรณฯ กำหนดให7มีหลักเกณฑและวิธีการ โดยพิจารณาหลักการและปMจ จัย ในการประเมิ น
ความเสี่ยงฯ ให7สอดคล7องตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงกำหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี่ยง
ที่เหมาะสม
4.2.2 นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา โดยสหกรณฯ กำหนด
หลักเกณฑและปMจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสมาชิกให7เปDนไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการ
บริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ดำเนินความสัมพันธกับสมาชิก และสิ้นสุดลงเมื่อยุติความสัมพันธทางธุรกิจ
กับสมาชิก ทั้งนี้ สหกรณได7กำหนดคู*มือปฏิบัติเพื่อให7บุคลากรปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกใน
บริการทุกประเภทและในทุกช*องทางที่ให7บริการ นอกจากนี้ สหกรณฯ กำหนดให7ดำเนินการบริหารความเสี่ยง
ด7านการฟอกเงินและและการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายสำหรับผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวที่มี
ความเสี่ยงสูง
4.2.3 นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ บริการ และ
ช%องทางการบริการ โดยสหกรณจะดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและปMจจัยความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง
สำหรับผลิตภัณฑ บริการ และช*องทางการบริการ ให7สอดคล7องกับที่กฎหมายกำหนด และในกรณีที่สหกรณ
ออกผลิตภัณฑหรือบริการใหม* หรือพัฒนาผลิตภัณฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม* หรือมีกลไกใหม*ในการให7บริการ
หรือการใช7เทคโนโลยีใหม* หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหม*และที่มีอยู*แล7ว สหกรณจะดำเนินการ
กำหนดมาตรการประเมินความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการ
แพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง อันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒ นาผลิตภัณ ฑและวิธีดำเนินธุรกิจใหม*
รวมถึงกลไกใหม*ในการให7บริการหรือการใช7เทคโนโลยีใหม*หรือที่กำลังพัฒนาสำหรับทั้งผลิตภัณฑใหม*และที่มี
อยู*แล7ว และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการบรรเทาความเสี่ยงด7านการฟอกเงินและการก*อการร7าย
และการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงที่อาจเกิดขึ้นก*อนนำเสนอผลิตภัณฑใหม* บริการใหม* หรือ
การใช7เทคโนโลยีใหม*
4.3 การรายงานการทำธุรกรรม
สหกรณกำหนดแนวทางการรายงานการทำธุรกรรม ให7เปDนไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ
และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
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4.4 การเก็บรักษาเอกสาร
สหกรณกำหนดให7มีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตน การทำธุรกรรมและบันทึก
ข7อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมที่ต7องรายงาน การตรวจสอบเพื่อทราบข7อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค7าและผู7ที่ทำธุรกรรม
เปDนครั้งคราว ให7เปDนไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ หากสำนักงาน ปปง. ขอตรวจสอบข7อมูล สหกรณมีข7อมูล
ให7ตรวจสอบได7 และสามารถจัดส*งข7อมูลตามที่สำนักงาน ปปง. ร7องขอได7ตามกำหนดเวลา
4.5 การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร
สหกรณกำหนดแนวทางในการดำเนินการให7บรรลุเป-าหมายในเรื่อง การจัดจ7างพนักงานหรือ
บุคลากร โดยก*อนที่พนักงาน/บุคลากรจะเริ่มปฏิบัติงาน พนักงาน/บุคลากรดังกล*าวจะต7องทราบและเข7าใจ
หน7าที่ตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข7องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง รวมถึงสหกรณฯ จะจัดให7พนักงานเข7ารับการฝOกอบรมเกี่ยวกับการป-องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการ
แพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงอย*างต*อเนื่อง
4.6 การตรวจสอบภายใน
สหกรณกำหนดให7มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เปDนอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดำเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว*าด7วยการป-องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว%าดวยการป!องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก%การก%อการรายและการแพร%ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายลางสูง
สหกรณฯ ได7มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป-องกันมิให7มีการสนับสนุนทางการเงิน
แก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูงให7เปDนเรื่องที่มีความสำคัญและต7องได7รับ
การปฏิบัติอย*างเคร*งครัด ดังนี้
1. สหกรณมีมาตรการเกี่ยวกับขั้นตอนในการอนุมัติรับสมาชิกอย*างเคร*งครัด และมาตรการเกี่ยวกั บ
ขั้นตอนในการรับทำธุรกรรมให7แก*ผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราว (ผู7รับประโยชนกรณีสมาชิกถึงแก*กรรม) รวมถึง
ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ ในเรื่องการรับลูกค7า
2. สหกรณมีมาตรการในการดำเนินการให7ข7อมูลรายชื่อของบุคคลที่ถูกกำหนดเปDนปMจจุบันอยู*เสมอ
โดยการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดจากเว็บไซตของสำนักงาน ปปง. ทุกวัน และมีการนำมาปรับปรุงใน
ฐานข7อมูลของสมาชิก/ผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวเพื่อทำการตรวจสอบสมาชิกและผู7ที่ทำธุรกรรมครั้งคราว
ต*อไป
3. สหกรณมีมาตรการในการตรวจสอบข7อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดกับลูกค7าและผู7ที่ทำธุรกรรมเปDน
ครั้งคราว โดยตรวจสอบกับข7อมูลผู7ขอสมัครเปDนสมาชิกสหกรณทุกครั้งก*อนอนุมัติรับเปDนสมาชิกของสหกรณ
และตรวจสอบข7อมูลสมาชิกทั้งหมดของสหกรณ อย*างสม่ำเสมอจนกว*าจะยุติความสัมพันธกับสมาชิก รวมถึง
ตรวจสอบรายชื่อผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวทุกครั้งก*อนรับทำธุรกรรม
4. เมื่อสหกรณตรวจสอบพบว*าลูกค7าหรือผู7ที่ทำธุรกรรมมีความเกี่ยวข7องกับการสนับสนุนทางการเงินแก*
การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง สหกรณทำการปฏิเสธการสร7างความสัมพันธ
ทางธุรกิจ การไม*ทำธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจ
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5. ในกรณีที่ส หกรณพบว*า ธุร กรรมใดเกี่ย วข7องหรือ มีเ หตุอัน ควรเชื่อ ได7ว* า มีค วามเกี่ย วข7องกับ การ
สนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล7างสูง หรือเปDนธุรกรรมที่
กระทำกับหรือเพื่อประโยชนของบุคคลที่ถูกกำหนด สหกรณจะทำการรายงานเปDนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต*อสำนักงาน ปปง. ตามแบบรายงานการทำธุรกรรมที่กฎหมายกำหนด
6. หากพบว*าสมาชิกหรือผู7ที่ทำธุรกรรมเปDนครั้งคราวเปDนบุคคลซึ่งอยู*ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด สหกรณ
จะต7องดำเนินการ ดังนี้
6.1 ระงับการดำเนินการกับทรัพยสินของบุคคลที่ถูกกำหนด รวมทั้งของผู7กระทำการแทน หรือตาม
คำสั่งของผู7นั้น หรือของกิจการภายใต7การครอบครองหรือการควบคุมของผู7นั้น และแจ7งข7อมูลเกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่ถูกระงับการดำเนินการ ตามแบบ ปกร 03 ภายใน 10 วันทำการนับแต*วันที่ได7ระงับการดำเนินการกับทรัพยสิน
นั้น ไปยังสำนักงาน ปปง.
6.2 ดำเนินการแจ7งข7อมูลเกี่ยวกับผู7ที่เปDนหรือเคยเปDนสมาชิกซึ่งอยู*ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดหรือ
ผู7ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับผู7นั้น ตามแบบ ปกร 04 ภายใน 10 วันทำการนับแต*วันที่พบข7อมูลนั้น ทั้งนี้
ต7องตรวจสอบย7อนหลังไม*เกินสองปQก*อนวันที่มีประกาศหรือมีคำสั่งให7บุคคลใดเปDนบุคคลที่ถูกกำหนด
6.3 การแจ7งข7อมูลตามแบบ ปกร 03 หรือแบบ ปกร 04 ไปยังสำนักงาน ปปง. ดำเนินการด7วยวิธีการ
อย*างใดอย*างหนึ่ง ดังนี้
(1) ยื่นต*อเจ7าหน7าที่ ณ สำนักงานป-องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2) ส*งทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
(3) ส*งเปDนข7อมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายว*าด7วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ
สหกรณกำหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ
และคู*มือปฏิบัติที่เกี่ยวข7องกับการปฏิบัติตามกฎหมายว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมาย
ว*าด7วยการป-องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก*การก*อการร7ายและการแพร*ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทำลายล7างสูง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข7อง ให7ต7องได7รับการทบทวนเปDนระยะและปรับปรุงให7ทันสมัยอยู*เสมอ
โดยดำเนินการทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการ รวมถึงแนวปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และคู*มือปฏิบัติ ว*ายังสอดคล7อง
กับกฎหมายที่บังคับใช7อยู*หรือไม* อย*างน7อยปQละ 1 ครั้ง หรือดำเนินการทันที เมื่อสหกรณทราบว*ากฎหมายหรือ
กฎเกณฑของทางราชการมีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแนวทางปฏิบัติข7างต7นให7มีผลบังคับใช7นับแต*วันที่ลงนามประกาศใช7เปDนต7นไป
ประกาศ ณ วันที่
กันยายน พ.ศ. 2562

พันตำรวจเอก
(ณรัชต เศวตนันทน)
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จำกัด

