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หน้าที่ขององค์กร

5. การเก็บรักษาข้อมูล

1. ออกนโยบายหลักและกาหนดแนวปฏิบัติ

เก็บรักษำข้อมูล มีรำยละเอียด ดังนี้
1) KYC 5 ปี และ 2) CDD 10 ปี นับแต่วันที่
มีกำรปิดบัญชีหรือยุติควำมสัมพันธ์
3) ข้อมูล/เอกสำรเกี่ยวกับกำรรำยงำน
กำรทำธุรกรรม 5 ปี นับแต่วันที่มีกำรทำธุรกรรม*
โดยเก็บไว้อย่ำงปลอดภัย สืบค้นได้ง่ำย และ
แสดงได้ทันทีเมื่อ สำนักงำน ปปง. เรียกดู
ทั้งนี้ จะเก็บเป็นเอกสำรหรือข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำธุรกรรม
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

Step 1 กำหนดนโยบำยหลักด้ำน AML/CTPF
ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งเห็นชอบโดยผู้บริหำรระดับ
สูงสุด
Step 2 จัดให้มีคู่มือ/แนวปฏิบัติเพื่อให้
พนักงำนสำมำรถปฏิบัติให้บรรลุตำมนโยบำยหลักได้
Step 3 เจ้ำหน้ำที่ระดับบริหำรเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติของ
พนักงำนให้สอดคล้องและเป็นไปตำมกฎหมำย

*อาจพิจารณาเก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นเวลา 10 ปี เพื่อให้สอดคล้องกันก็ได้

“ห้ำมเปิดเผยกำรตรวจสอบและ
กำรรำยงำนใดๆ ให้ลูกค้ำทรำบ !!
การทาธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ตามกฎหมาย AML
ขอความร่วมมือประชาชนแสดง
บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
Passport
เพื่อป้องกันการแอบอ้างและ
การนาไปใช้ในการกระทาความผิด

2. การฝึกอบรม
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนต้องจัดให้
เจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรฝึกอบรมตำม
กฎหมำย AML/CTPF อย่ำงสม่ำเสมอ
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่
0 2219 3600
ต่อ 5069, 5072 การปฏิบัติตามกฎหมาย
ต่อ 5065, 5066 การรายงานธุรกรรม
ต่อ 5055, 5056 ระบบ AMRAC

จัดทำโดย ส่วนพัฒนำนโยบำยกำรกำกับ
กองกำกับและตรวจสอบ
สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
www.amlo.go.th
สำยด่วน 1710

กฎหมาย ปปง.
สาหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
สหกรณ์
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ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง (AML/CTPF)

1.ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก/ผู้ทาธุรกรรมครั้ง
คราว
ทุกรำย เทียบกับฐำนข้อมูล ‘บุคคลที่ถูกกำหนด’
ตำมประกำศใน www.amlo.go.th หรือ

3. ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า
Customer Due Diligent (CDD)
ตรวจเมื่อไหร่?

2. จัดให้ลูกค้าแสดงตน
Know your Customer (KYC)
 ผู้ขอสมัครเป็นสมำชิก ต้องจัดให้แสดงตน ดังนี้
บุคคลธรรมดำ 1) ชื่อ-นำมสกุล 2) วัน-เดือน-ปี เกิด
3) เลขที่บัตรประชำชน 4) ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนและ
ที่อยู่ปัจจุบัน 5) อำชีพและสถำนที่ทำงำน
6) ข้อมูลติดต่อ 7) ลำยมือชื่อ
นิติบุคคล 1) ชื่อนิติบุคคล 2) เลขผู้เสียภำษี
3) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 4) ที่อยู่ เบอร์โทร
5) ชื่อเต็มของผูม้ ีอำนำจลงนำมทุกรำย 6) ข้อมูล
ผู้มีอำนำจลงนำมและผู้รับมอบอำนำจทอดสุดท้ำย
7) ประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกำร 8) ตรำประทับ
9) ลำยมือชื่อผู้มีอำนำจหรือผู้รับมอบอำนำจ
 ผู้ทำธุรกรรมเป็นครั้งครำว มูลค่ำ ตั้งแต่ 1 แสนบำท
ขึ้นไป ไม่ว่ำจะเป็นเงินสดหรือโดยวิธีอื่นใด ต้องจัดให้
มีกำรแสดงตน โดย บุคคลธรรมดำ แสดงตนตำม 1)
2) 3) 4) และ 6) นิติบุคคล แสดงตนตำม 1) 2) 3) 4) 6)
และ 8)

- กรณีลูกค้ำ ตรวจเมื่อเริ่มมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ
- กรณีผู้ทำธุรกรรมครั้งครำว เมื่อมีกำรทำธุรกรรมมูลค่ำ
ตั้งแต่ 1 แสนบำทขึ้นไป
- เมื่อมีข้อสงสัยว่าฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย หรือข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้า
หรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ตรวจอย่างไร?
- กรณีสมำชิก ระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบตัวตน / ระบุ
และตรวจสอบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง / ตรวจสอบ
ข้อมูลกับรำยชื่อบุคคลควำมเสี่ยงสูง / ตรวจสอบกำรมอบ
อำนำจ และควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรทำ
ธุรกรรม /ตรวจสอบควำมเคลื่อนไหวทำงกำรเงินตลอด
ช่วงเวลำที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ และตรวจสอบ
ข้อมูลลูกค้ำให้เป็นปัจจุบัน
- กรณีผู้ทำธุรกรรมครั้งครำว ระบุตัวตนและพิสูจน์ทรำบ
ตัวตน / ระบุและตรวจสอบผู้ได้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง
/ ตรวจสอบข้อมูลกับรำยชื่อบุคคลควำมเสี่ยงสูง /
ตรวจสอบกำรมอบอำนำจ และควำมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์กำรทำธุรกรรม

ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบความถูกต้อง/แท้จริง
ของเอกสาร/หลักฐานการแสดงตนด้วย

โดยต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับกำรประเมิน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงลูกค้ำแต่ละรำย

4. การรายงานธุรกรรม
แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่

 กำรรำยงำน เงินสด ตั้งแต่ 2 ล้ำนบำทขึ้นไป
(แบบ ปปง.1-01)

 กำรรำยงำน ทรัพย์สิน รวมถึง กำรรับ
ทรัพย์สินเป็นประกัน และจำนำ จำนอง มูลค่ำ
5 ล้ำนบำทขึ้นไป (แบบ ปปง. 1-02)
กำหนดเวลำรำยงำนเงินสดและทรัพย์สินของธุรกรรม
ที่เกิดขึ้นวันที่ 1-15 ภำยในวันที่ 22 ของเดือน
และธุรกรรมที่เกิดขึ้นวันที่ 16 - สิ้นเดือน
ภำยในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับกำรฟอกเงินโดยไม่มี
วงเงินขั้นต่ำ โดยใช้แบบ ปปง. 1-03
ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรสงสัย
วิธีกำรรำยงำน 1) ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ สำนักงำน ปปง.
2) ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 3) ส่งผ่ำนระบบ AERS
ของสำนักงำน ปปง.

QR Code
แบบรำยงำนกำรทำธุรกรรม

