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หลักการ “กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา” สําหรับผูมีหนาที่รายงานประเภท
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๑) –(๘) และ (๑๐) (เรียงตามขั้นตอน)
กําหนดนโยบาย
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดนโยบายหลัก ดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่ง
หมายถึงการใหความรวมมือในการปฏิบัติเรื่องนโยบายการรับลูกคา ซึ่งตองจัดทําแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการ
จัดใหลูกคาแสดงตน ดําเนินการระบุตัวตน บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง
การเงินหรือการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ การตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การเก็บรักษาขอมูล
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดวิธีปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัติสําหรับเรื่องตอไปนี้ เพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติตามนโยบายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒.๑) นโยบายรองหรือวิธีปฏิบัติเรื่อง การรับลูกคา ซึ่งเริ่มตั้งแตขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดง
ตน จนถึงขั้นตอนการอนุมัติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา
(๒.๒) นโยบายรองหรือวิธีปฏิบัติเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน ซึ่งตองกําหนด
แนวทางการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินสําหรับผลิตภัณฑ บริการ และชองทางบริการ และความเสี่ยง
ดานการฟอกเงินสําหรับลูกคา เพื่อกําหนดแนวทางหรือวิธีการบรรเทาความเสี่ยงดังกลาวอยางเหมาะสม ซึ่งตอง
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาที่ยังใหบริการและที่ยังดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา
(๒.๓) นโยบายรองหรือวิธีปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการ
ดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ ซึ่งตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ จนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา
(๒.๔) นโยบายรองหรือวิธีปฏิบัติเรื่อง การตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งตอง
กําหนดกระบวนการในการตรวจสอบธุรกรรมและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ จนถึงการอนุมัติการรายงานธุรกรรม
ตอสํานักงาน
(๒.๕) นโยบายรองหรือวิธีปฏิบัติเรื่อง การเก็บรักษาขอมูลการแสดงตน การบริหารความเสี่ยง
การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดําเนินความสัมพันธของลูกคา และรายงานธุรกรรมที่ไดสง
ตอสํานักงาน เปนระยะเวลาอยางนอย ๑๐ ป นับแตวันที่ไดยุติความสัมพันธกับลูกคาแตละราย
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ขั้นตอนที่ ๑ จัดใหลูกคาแสดงตนตามประกาศสํานักนายกเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาฯ พ.ศ.๒๕๕๙
(๑) กรณีลูกคา เริ่มแสดงตนเมื่อขอสรางความสัมพันธ
(๒) กรณีผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราว เริ่มแสดงตนเมือ่ ทําธุรกรรม ๕๐,๐๐๐ บาทหรือมากกวาขึ้นไป และ
กรณีเปนธุรกรรมเกี่ยวกับเงินอิเล็กทรอนิกส เริ่มแสดงตนเมื่อ ทําธุรกรรม๕๐,๐๐๐ บาท หรือมากกวาขึ้นไป

ขั้นตอนที่ ๒ การระบุตัวตนของลูกคา
กรณีลูกคา(ที่มีความสัมพันธตอเนื่อง) ลูกคาของกลุมผูประกอบอาชีพนี้ มักเปนกลุมลูกคาความเสี่ยงต่ํา
(เชน ลูกคาทีผ่ อนชําระคาซื้อ/เชาซื้อ รถยนต, ผอนชําระคาซื้อทอง, ผอนชําระสินเชื่อสวนบุคคล, ผอนชําระบัตร
เครดิต) ในกรณีที่อาจมีกลุมลูกคาที่เสี่ยงสูง ผูประกอบอาชีพจะสามารถตรวจสอบไดชัดเจน เชนพฤติกรรมการ
นําเงินกอนใหญมาชําระแทนที่จะผอนชําระตอเนื่อง เปนตน ทําใหเห็นวา กลุมลูกคาของผูประกอบอาชีพ มี
ความเสี่ยงต่ําเปนสวนใหญ และหากมีพฤติกรรมที่เสี่ยงสูงในภายหลัง ผูมีหนาที่รายงานก็มีระยะเวลาที่จะ
ตรวจสอบและทราบไดเนื่องจากลูกคาเปนกลุมที่มีความสัมพันธระยะเวลายาวกวาผูททํี่ าธุรกรรมเปนครั้งคราว
กรณีผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ปจจัยความเสี่ยงของกลุมผูประกอบอาชีพนี้ คือ การทําธุรกรรมซื้อ
สินคาหรือทรัพยสินดวยมูลคาเงินจํานวนมากในคราวเดียว เชน ซื้อทอง วัตถุโบราณ บาน/ที่ดิน รถยนตราคาสูง
ดวยการจาย(ไมวาจะจายดวยเงินสดหรือเช็ค)ในคราวเดียวไมมีการขอผอนชําระระยะยาว หรือ หรือจายเปนเงิน
กอน (ในกรณีที่ไมไดกูยืมหรือจํานองกับสถาบันการเงิน) ดังนั้น ความเขมขนในการระบุตัวตนจึงแตกตางกัน
การระบุตัวตนของลูกคาของผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๒)-(๘) และ (๑๐) ใหนําหลักการบริหาร
ความเสี่ยงมาปรับใชในขั้นตอนนี้ได กลาวคือ
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(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองระบุตัวตน (ก) ลูกคา) (ข) ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคา (ค) ผูรับมอบ
อํานาจกระทําแทนลูกคา (แนวทางการหาผูรับประโยชนที่แทจริง ใหดูประกาศประกอบกฎกระทรวงตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ…..)
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด(ตาม พรบ.ปกร.) กับ บุคคลหรือ
นิติบุคคลในขอ (๑) ในกรณีที่พบวา บุคคลหรือนิติบุคคลในขอ (๑) เปนบุคคลที่ถูกกําหนด ผูมีหนาที่รายงาน
ตองปฏิเสธความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา และรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน
(๓) ผูมีหนาที่รายงาน ตองประเมินความเสี่ยงลูกคาโดยใชปจจัยที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๙ (บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง, ภูมิศาสตร/พื้นที่
เสี่ยง, อาชีพเสี่ยง) เพื่อจัดความเสี่ยงของลูกคาอยางนอย๓ ระดับ และในกรณีที่พบวา ลูกคามีระดับความเสี่ยงสูง
ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการตอไปนี้
(๓.๑) กรณีลูกคานิติบุคคล ใหตรวจสอบและเก็บขอมูล (ก)โครงสรางการบริหารจัดการภายใน
องคกรของลูกคา หรือโครงสรางการถือหุน (ข) ผูบริหารระดับสูงสุด (ค) วัตถุประสงคในการดําเนินกิจการที่
แทจริง (ง) แหลงเงินทุนของลูกคา
(๓.๒) กรณีลูกคาบุคคลธรรมดา ใหตรวจสอบและเก็บขอมูล ผูรับมอบอํานาจกระทําการแทน
(ถามี) แหลงเงินหรือรายไดที่แทจริงของลูกคา
ทั้งนี้ การเก็บขอมูลขางตน เพื่อใชประกอบการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการ
ดําเนินความสัมพันธ และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงกรณีที่อาจพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวของ
กับลูกคา
(๓.๓) กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานพบวา ลูกคามีความเสี่ยงสูง ใหผูมีหนาที่รายงาน ตรวจสอบ
อยางเครงครัดวา การสรางความสัมพันธที่ลูกคาขอดําเนินการนั้น มีขอเท็จจริงที่อาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม หากพบขอเท็จจริงที่สงสัยวา อาจเกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือฟอกเงิน ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณา ปฏิเสธการสรางความสัมพันธก็ได ทั้งนี้ ผูมีหนาที่
รายงานตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน(ไมวาจะอนุมัติสรางความสัมพันธหรือปฏิเสธ
การสรางความสัมพันธนั้นก็ตาม)
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การระบุตัวตนของผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราวของผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๒)-(๘) และ (๑๐)
โดยการระบุตัวตน คือการพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาโดยใชขอมูลจากการแสดงตน ขอมูลที่
ขอเพิ่มจากลูกคา หรือขอมูลและขาวสารจากแหลงขอมูลสาธารณะที่นาเชื่อถือก็ได เชน
กรณีบุคคลธรรมดา ไดแก บัตรประจําตัวประชนชนตัวจริง ทะเบียนบา น หรือ เอกสารยืนยัน
ตัวตนที่ราชการเปนผูออกให และขอมูลจากแหลงขอมูลสาธารณะที่นาเชื่อถือเปนตน
กรณีนิติบุคคล ไดแก ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอมูลที่สามารถพิสูจนไดถึง
สถานะทางกฎหมายและการมีอยูจริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ขอมูลเกี่ยวกับ
อํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพันนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งใหระบุ
บุคคลที่เกี่ยวของซึ่งมีตําแหนงบริหารระดับสูง สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ
รวมถึง เอกสารแสดงที่มาของรายได เอกสารใบเสร็จคาสาธารณูปโภค
ทั้งนี้อาจพิจารณาดําเนินการดังนี้
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตอ งระบุตัวตนของ (ก) ผูที่ทํา ธุรกรรมเปน ครั้งคราว (ข) ผูกระทํา การแทนผูทํา
ธุรกรรมเปนครั้งคราว(ถามี) (ค) ผูรับประโยชนที่แทจริงของผูทํา ธุรกรรมเปนครั้งคราว(กรณีที่ส งสัยวา มีผูรับ
ประโยชนที่แทจริงอื่นนอกจากตัวลูกคา) โดยใชมาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจนทราบผูไดรับผลประโยชนที่
แทจริง กรณีผูรับผลประโยชนที่แ ทจริงของลูกคาบุคคลธรรมดา อาจสันนิษ ฐานเบื้องตนไดวา ลูกคาบุค คล
ธรรมดารายนั้นๆ มาสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรมเพื่อประโยชนของตนเอง แตหากเปน ลูกคา นิติบุคคล
ตองหาบุคคลธรรมดาผูมีอํานาจควบคุมกิจการของนิติบุคคลนั้นๆ(เชน เจาของกิจการ หรือผูถือหุนใหญ )
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองตรวจสอบขอมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด(ตาม พรบ.ปกร.) กับบุคคลหรือนิติ
บุคคลในขอ (๑) ในกรณีที่พบวา บุคคลหรือนิติบุคคลในขอ (๑) เปนบุคคลที่ถูกกําหนด ผูมีหนาที่รายงานตอง
ปฏิเสธการทําธุรกรรมกับลูกคา และรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน
(๓) ผูมีหนาที่รายงาน ตองประเมินความเสี่ยงของลูกคา โดยใชปจจัยที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๙ (บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง, ภูมิศาสตร/พื้นที่
เสี่ยง, อาชีพเสี่ยง(ถามีขอมูล)) (ขอนี้ ไมจําเปนตองจัดระดับความเสี่ยง เพราะไมตองมีการดําเนินการตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวซึ่งตองมีระดับความเขมขนที่สอดคลองกับระดับความเสียง
่ แตใหดูวา ถาลูกคามีความเสี่ยงสูง
ควรตรวจสอบใหแนใจวา ธุรกรรมที่ทําขึ้น ไมมีเหตุอันควรสงสัย)
(๔) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ
ทําธุรกรรมดังกลาว
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(๕) กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานพบวา ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงตามปจจัยที่กฎหมาย
กําหนด ใหผูมีหนาที่รายงาน ตรวจสอบอยางเครงครัดวา ธุรกรรมทีผู่ ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวขอดําเนินการ
นั้น มีขอเท็จจริงที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม
(๕.๑) หากไมพบขอเท็จจริงฯ ก็ดําเนินธุรกรรมจนเสร็จสิ้นได
(๕.๒) หากพบขอเท็จจริงที่สงสัยวา ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวหรือการทําธุรกรรมดังกลาว
อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือฟอกเงิน ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณา ปฏิเสธการทําธุรกรรมก็
ได ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงานตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน(ไมวาจะรับทําธุรกรรมหรือ
ปฏิเสธการทําธุรกรรมนั้นก็ตาม)

ขั้นตอนที่ ๓ การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและบรรเทาความเสี่ยงดังกลาว สําหรับ
ผลิตภัณฑ บริการ และชองทางบริการ และอาจนําความเสี่ยงดานผลิตภัณฑ บริการและชองทางบริการ มาใช
เปนปจจัยในการประมินความเสี่ยงลูกคาดวยก็ได (ในกรณีที่มีผลิตภัณฑ บริการและชองทางบริการที่
หลากหลาย แตหากมีจํานวนนอย ก็ไมจําเปนตองใช)
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองประเมินความเสี่ยงลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยใชปจจัยความ
เสี่ยงอยางนอย ดังนี้
(ก) ปจจัยความเสี่ยงดานภูมิศาสตร/พื้นที่เสี่ยง
(ข) ปจจัยความเสี่ยงดานอาชีพเสี่ยง
(ค) ปจจัยความเสี่ยงดานบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
(ในเรื่องปจจัยความเสี่ยงนี้ ใหใชถอยคําเดียวกับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖และประกาศที่เกี่ยวของ)
(๒.๑) การประเมินความเสี่ยงนี้ ตองดําเนินการเสร็จสิ้นครั้งแรก กอนอนุมัติความสัมพันธ
(กรณีลูกคา) และกอนทําธุรกรรมเสร็จสิ้น(กรณีผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว)
(๒.๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและทบทวนการประเมิน
ความเสี่ยงดังกลาว ตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา
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(๓) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือการดําเนินความสัมพันธของลูกคา โดยการตรวจสอบความเคลื่อนไหวนี้ ตองมีความเขมขนสอดคลองกับ
ระดับความเสี่ยง (ลูกคามีความเสี่ยงสูง ผูมีหนาที่รายงานตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวอยางเขมขน และลูกคา
ความเสี่ยงต่ํากวา ผูมีหนาที่รายงานสามารถลดความเขมขนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวลงไดตามลําดับ)
(๔) ผูมีหนาที่รายงาน อาจพิจารณาปฏิเสธความสัมพันธ หรือยุติความสัมพันธ เมื่อพบวา ลูกคาใด มี
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินที่สูงและอาจทําใหผูมีหนาที่รายงานถูกใชเปนแหลงฟอกเงินหรือเพื่อประโยชนใน
การฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือ ผูมีหนาที่รายงานอาจปฏิเสธการทําธุรกรรมกรณี
ที่พบวา ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว มีความเสี่ยงสูงและอาจทําใหผูมีหนาที่รายงานถูกใชเปนแหลงฟอกเงินหรือ
เพื่อประโยชนในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
(๕) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดแนวทางหรือวิธีการให ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง หรือ ผูที่ทําธุรกรรม
เปนครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง ตองไดรับการอนุมัติสรางความสัมพันธ หรืออนุมัติใหรับทําธุรกรรม โดย
ผูบริหารระดับสูงของผูมีหนาที่รายงาน

ขั้นตอนที่ ๔ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกคา
(๑) ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน
หรือความเคลื่อนไหวในการดําเนินความสัมพันธกับลูกคา โดยแนวทางหรือวิธีการดังกลาว ตองบรรลุ
วัตถุประสงคดังนี้
(ก) ทําใหผูมีหนาที่รายงานทราบวา ลูกคามีแนวทางการใชบริการที่เปนปกติสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่แจงไวเมื่อสรางความสัมพันธ
(ข) ทําใหผูมีหนาที่รายงานทราบวา ลูกคามีการทําธุรกรรมในมูลคาหรือปริมาณเงินที่
สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจของลูกคา
(ค) ทําใหผูมีหนาที่รายงานทราบวา ลูกคาไดรับการประเมินความเสี่ยงที่สอดคลองกับขอมูลใน
ขอ (ก) และ (ข) และขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา
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(ง) ทําใหผูมีหนาที่รายงานทราบวา จากผลการตรวจสอบในขอ (ก) (ข) และ (ค) ผูมีหนาที่
รายงานยังควรพิจารณาดําเนินความสัมพันธกับลูกคาตอไปหรือไม
(๒) ผูมีหนาทีร่ ายงานตองกําหนดให ผูบริหารระดับสูง เปนผูอนุมัติผลการตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ตามขอ (๑) สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง
(๓) ผูมีหนาที่รายงานตองตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือความเคลื่อนไหวในการดําเนิน
ความสัมพันธกับลูกคา อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ จนกวาจะยุติความสัมพันธกับลูกคา

ขั้นตอนที่ ๕ การตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองตรวจสอบการทําธุรกรรมของลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวทุกรายวา
มีการทําธุรกรรมที่มีความผิดปกติ และอาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือไม
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดให ผูบริหารระดับสูงเปนผูอนุมัติรายงานการตรวจสอบขอเท็จจริง
ของธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย กอนสงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน

ขั้นตอนที่ ๖ การเก็บรักษาขอมูล
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองเก็บรักษาขอมูลดังตอไปนี้ เปนระยะเวลา ๑๐ ป นับแตวันที่ยุติความสัมพันธ
กับลูกคา หรือ วันที่ทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว แลวแตกรณี
ขอมูลการแสดงตน กับ ขอมูลการระบุตัวตนของลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว
ขอมูลการประเมินความเสี่ยงของลูกคา
ขอมูลการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกคา
ขอมูลการรายงานธุรกรรมตอสํานักงานของลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว
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(๒) ผูมีหนาที่รายงาน อาจเก็บรักษาขอมูลในขอ (๑) ในรูปแบบใดก็ได โดยตองคํานึงถึงเรื่องตอไปนี้
(๒.๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองสืบคน ตรวจสอบและสงขอมูลที่เก็บรักษาไว ใหสํานักงาน เมื่อ
สํานักงานแจงใหสง โดยเฉพาะในกรณีเรงดวน
(๒.๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองสืบคนและตรวจสอบขอมูลที่เก็บรักษา ไดอยางรวดเร็วเมื่อ
ตองการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาหรือธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
(๒.๓) ผูมีหนาที่รายงานตองเก็บรักษาขอมูล และนํามาใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลได ใน
กรณีที่ตองใชขอมูลประกอบการดําเนินกระบวนการยุติธรรม

ขั้นตอนที่ ๗ การตรวจสอบภายในและการฝกอบรม
(๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดใหมี พนักงานหรือเจาหนาทีท่ ี่มีความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนผูประสานงาน ตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(๒) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดใหมี พนักงานหรือสวนงานภายในองคกร ในการกํากับดูแลใหผูมี
หนาที่รายงาน สามารถปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ
(๓) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดใหมี การตรวจสอบภายในดานการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน โดยผูตรวจสอบภายใน ตองมีความเชี่ยวชาญ มีความเปนอิสระและเปนกลาง
(๔) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดใหมีแนวทางหรือมาตรการที่มั่นใจไดวา เมื่อรับพนักงานหรือลูกจาง
ใหม จะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายนี้ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(๕) ผูมีหนาที่รายงาน ตองจัดใหมีการฝกอบรม ใหความรูดานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือดานอื่นๆที่เปนประโยชนในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ กับพนักงาน
หรือลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับการรับลูกคา การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวของ
ลูกคา การเก็บรักษาขอมูลตามกฎหมายนี้ โดยดําเนินการอยางสม่ําเสมอ และเหมาะสมกับหนาที่หรือการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรหรือลูกจาง.

