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หนาที่ขององคกร

5. การเก็บรักษาขอมูล

1. ออกนโยบายหลักและกําหนดแนวปฏิบัติ

เก็บรักษาขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้
1) KYC 5 ปF และ 2) CDD 10 ปF นับแต6วันที่
มีการปIดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ#
3) ขอมูล/เอกสารเกี่ยวกับการรายงาน
การทําธุรกรรม 5 ปF นับแต6วันที่มีการทําธุรกรรม*
โดยเก็บไวอย6างปลอดภัย สืบคนไดง6าย และ
แสดงไดทันทีเมือ่ สํานักงาน ปปง. เรียกดู
ทั้งนี้ จะเก็บเปนเอกสารหรือขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส#ตามกฎหมายว6าดวยการทําธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส#ก็ได

Step 1 กําหนดนโยบายหลักดาน AML/CTPF
ที่เปนลายลักษณ#อักษรซึ่งเห็นชอบโดยผูบริหารระดับ
สูงสุด
Step 2 จัดใหมีคู6มือ/แนวปฏิบัติเพื่อให
พนักงานสามารถปฏิบัติใหบรรลุตามนโยบายหลักได
Step 3 เจาหนาที่ระดับบริหารเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการกํากับดูแลการปฏิบัติของ
พนักงานใหสอดคลองและเปนไปตามกฎหมาย

*อาจพิจารณาเก็บขอมูลทั้งหมดเปนเวลา 10 ป เพื่อใหสอดคลองกันก็ได

“หามเปIดเผยการตรวจสอบและ
การรายงานใดๆ ใหลูกคาทราบ !!
การทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ตามกฎหมาย AML
ขอความรวมมือประชาชนแสดง
บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
Passport
เพื่อป.องกันการแอบอ/างและ
การนําไปใช/ในการกระทําความผิด

2. การฝ"กอบรม
ผูมีหนาที่รายงานตองจัดให
เจาหนาที่ไดรับการฝOกอบรมตาม
กฎหมาย AML/CTPF อย6างสม่ําเสมอ
หากมีขอสงสัย สามารถติดต'อไดที่
0 2219 3600
ตอ 5069, 5072 การปฏิบัตติ ามกฎหมาย
ตอ 5065, 5066 การรายงานธุรกรรม
ตอ 5055, 5056 ระบบ AMRAC
จัดทําโดย ส6วนพัฒนานโยบายการกํากับ
กองกํากับและตรวจสอบ
สํานักงานปVองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
www.amlo.go.th
สายด6วน 1710

กฎหมาย ปปง.
สําหรับผูมีหนาที่รายงาน
สหกรณ
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ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
และการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (AML/CTPF)

1.ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/ผูทําธุรกรรมครั้ง
คราว
ทุกราย เทียบกับฐานขอมูล ‘บุคคลที่ถูกกําหนด’
ตามประกาศใน www.amlo.go.th หรือ

3. ตรวจสอบเพือ่ ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา
Customer Due Diligent (CDD)

2. จัดใหลูกคาแสดงตน
Know your Customer (KYC)
ผูขอสมัครเปนสมาชิก ตองจัดใหแสดงตน ดังนี้
บุคคลธรรมดา 1) ชื่อ-นามสกุล 2) วัน-เดือน-ปF เกิด
3) เลขที่บัตรประชาชน 4) ที่อยู6ตามทะเบียนบานและ
ที่อยู6ปgจจุบัน 5) อาชีพและสถานที่ทํางาน
6) ขอมูลติดต6อ 7) ลายมือชื่อ
นิติบุคคล 1) ชื่อนิติบุคคล 2) เลขผูเสียภาษี
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียน 4) ที่อยู6 เบอร#โทร
5) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามทุกราย 6) ขอมูล
ผูมีอํานาจลงนามและผูรับมอบอํานาจทอดสุดทาย
7) ประเภทและวัตถุประสงค#ของกิจการ 8) ตราประทับ
9) ลายมือชือ่ ผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจ
ผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราว มูลค6า ตั้งแต6 1 แสนบาท
ขึ้นไป ไม6ว6าจะเปนเงินสดหรือโดยวิธีอนื่ ใด ตองจัดให
มีการแสดงตน โดย บุคคลธรรมดา แสดงตนตาม 1)
2) 3) 4) และ 6) นิติบุคคล แสดงตนตาม 1) 2) 3) 4) 6)
และ 8)

ตรวจเมือ่ ไหร?
ตรวจเมื
ไหร?
- กรณีลูกคา ตรวจเมื่อเริ่มมีความสัมพันธ#ทางธุรกิจ
- กรณีผูทําธุรกรรมครั้งคราว เมื่อมีการทําธุรกรรมมูลค6า
ตั้งแต6 1 แสนบาทขึ้นไป
- เมื่อมีขอสงสัยวาฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย หรือขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา
หรือระบุตัวผูไดรับผลประโยชน'ที่แทจริง
ตรวจอยางไร
ตรวจ
อยางไร??
- กรณีสมาชิก ระบุตัวตนและพิสูจน#ทราบตัวตน / ระบุ
และตรวจสอบผูไดรับผลประโยชน#ที่แทจริง / ตรวจสอบ
ขอมูลกับรายชื่อบุคคลความเสี่ยงสูง / ตรวจสอบการมอบ
อํานาจ และความสอดคลองกับวัตถุประสงค#การทํา
ธุรกรรม /ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินตลอด
ช6วงเวลาที่มีความสัมพันธ#ทางธุรกิจ และตรวจสอบ
ขอมูลลูกคาใหเปนปgจจุบัน
- กรณีผูทําธุรกรรมครั้งคราว ระบุตัวตนและพิสูจน#ทราบ
ตัวตน / ระบุและตรวจสอบผูไดรับผลประโยชน#ที่แทจริง
/ ตรวจสอบขอมูลกับรายชื่อบุคคลความเสี่ยงสูง /
ตรวจสอบการมอบอํานาจ และความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค#การทําธุรกรรม

ทั้งนี้ ตองตรวจสอบความถูกตอง/แทจริง
ของเอกสาร/หลักฐานการแสดงตนดวย

โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยงลูกคาแต6ละราย

4. การรายงานธุรกรรม
แบ6งเปน 3 กรณี ไดแก6

การรายงาน เงินสด ตัง้ แต6 2 ลานบาทขึ้นไป
(แบบ ปปง.1-01)

การรายงาน ทรัพย#สิน รวมถึง การรับ
ทรัพย#สนิ เปนประกัน และจํานํา จํานอง มูลค6า
5 ลานบาทขึ้นไป (แบบ ปปง. 1-02)
กําหนดเวลารายงานเงินสดและทรัพย#สินของธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นวันที่ 1-15 ภายในวันที่ 22 ของเดือน
และธุรกรรมที่เกิดขึ้นวันที่ 16 - สิ้นเดือน
ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย ว6ามีความเกี่ยวของกับการฟอกเงินโดยไม6มี
วงเงินขั้นต่ํา โดยใชแบบ ปปง. 1-03
ภายใน 7 วันนับแต6วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
วิธีการรายงาน 1) ยืน่ ต6อเจาหนาที่ ณ สํานักงาน ปปง.
2) ส6งไปรษณีย#ลงทะเบียนตอบรับ 3) ส6งผ6านระบบ AERS
ของสํานักงาน ปปง.

QR Code
แบบรายงานการทําธุรกรรม

