แผ่ นข้ อเท็จจริง
การจดทะเบียนกับ AUSTRAC สํ าหรับธุรกิจทีใ< ห้ บริการโอนเงิน
หากคุณดําเนินธุรกิจทีช1 ่ วยลูกค้ าส่ งเงินให้ ใครบางคนในสถานทีอ1 ื1น เช่ น การส่ งเงินให้ ครอบครั วและเพือ1 น ๆ ในต่ างประเทศ คุณอาจกําลังให้ บริ การโอนเงิน
หรื อทีเ1 ป็ นทีร1 ้ ูจกั ในอีกชื1อหนึ1งว่ าบริ การส่ งเงิน
ใครจําเป็ นต้ องจดทะเบียน
ธุรกิจที)ให้บริ การส่ งเงินต้ องจดทะเบียนกับ AUSTRAC ซึ)งเป็ นหน่วยงานรัฐบาลออสเตรเลีย AUSTRAC
ช่วยปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลียจากการถูกนําไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมและมีบทบาทสําคัญในการทําให้ชุมชนปลอดจากภัยคุกคามต่อความมัน) คงของปร
ะเทศรวมถึงการก่อการร้าย
ผูท้ ี)ให้บริ การส่ งเงินโดยไม่จดทะเบียนอาจต้องโทษหนัก ซึ)งอาจรวมถึงโทษจําคุก
แม้วา่ คุณจะให้บริ การนีQเป็ นบางครัQงในฐานะเป็ นส่ วนหนึ)งของธุรกิจของคุณ คุณก็ยงั จําเป็ นต้องจดทะเบียน
หากคุณไม่แน่ใจว่าต้องจดทะเบียนหรื อไม่ คุณสามารถตรวจสอบได้โดยไปที) austrac.gov.au/start
สถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารหรื อสหภาพเครดิต ไม่จาํ เป็ นต้องจดทะเบียน

ทําไมคุณต้ องจดทะเบียน
ผูใ้ ห้บริ การส่ งเงินอาจตกเป็ นเป้าหมายของอาชญากรเพื)อปกปิ ดและย้ายเงินสกปรกผ่านระบบการเงินเพื)อให้ดูเหมือนว่าเป็ นเงินถูกกฎหมาย
เงินสกปรกมักจะเป็ นรายได้ที)มาจากอาชญากรรมร้ายแรง เช่น การค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน การแสวงประโยชน์จากเด็ก การจําหน่ายอาวุธปื นที)ผดิ กฎหมาย
การค้ายาเสพติด การหลีกเลี)ยงภาษี การหลอกลวงทางอีเมลและโทรศัพท์ และการฉ้อโกงประเภทอื)น ๆ
ผูใ้ ห้บริ การส่ งเงินที)ไม่จดทะเบียนมีความเสี) ยงสู งต่อการถูกใช้เป็ นเครื) องมือแสวงหาประโยชน์ดา้ นอาชญากรรม
ทัQงนีQเพราะพวกเขาขาดระบบการจัดการความเสี) ยงและระบบการรายงานที)แข็งแกร่ ง นอกจากนัQนพวกเขายังมีความเสี) ยงสู งที)จะถูกใช้เพื)อการส่ งเงินให้กบั ผูก้ ่อการร้ายอีกด้วย
การจดทะเบียนจะทําให้ AUSTRAC สามารถแบ่งปันข้อมูลกับคุณเพื)อช่วยให้คุณปฏิบตั ิตามพันธะทางกฎหมายของคุณ
ข้อมูลนีQจะช่วยคุณลดความเสี) ยงต่อการถูกอาชญากรและผูก้ ่อการร้ายใช้เป็ นเครื) องมือหาประโยชน์ การจดทะเบียนยังช่วยให้ AUSTRAC
สามารถเพ่งความสนใจไปยังธุรกิจที)ไม่จดทะเบียนที)กระทําผิดได้ดีขQ ึนอีกด้วย อนึ)ง คุณยังช่วยรักษาชื)อเสี ยงของธุรกิจของคุณและภาคธุรกิจการส่ งเงิน
และลดความเสี) ยงของการถูกยกเลิกการให้บริ การทางการเงินจากธนาคารสําหรับธุรกิจที)ให้บริ การส่ งเงิน

สิ< งทีค< ุณควรทําต่ อไป
หากคุณกําลังให้บริ การส่ งเงินโดยคุณไม่ได้จดทะเบียน โปรดหยุดการให้บริ การนีQโดยทันที และติดต่อ AUSTRAC เพื)อจดทะเบียน

ข้ อสําคัญ
เป็ นการดีกว่าถ้ าคุณติดต่อ AUSTRAC เพื7อขอจดทะเบียนด้ วยความสมัครใจ แทนที7จะรอให้ AUSTRAC ค้ นพบว่าคุณให้ บริ การส่งเงินโดยไม่ได้ จดทะเบียน

Registering with AUSTRAC – businesses providing money transfer services (Thai)

เมื)อคุณจดทะเบียนกับ AUSTRAC ในฐานะผูใ้ ห้บริ การส่ งเงินแล้ว คุณจะมีชื)ออยูใ่ นทะเบียนภาคธุรกิจการส่ งเงิน (Remittance Sector Register) ของ
AUSTRAC
คุณสามารถตรวจสอบได้วา่ ใครบ้างที)จดทะเบียนโดยค้นหาได้จากทะเบียนภาคธุรกิจการส่ งเงิน (Remittance Sector Register) –
austrac.gov.au/remittanceregister

วิธีการจดทะเบียน
ในการที)จะเป็ นผูใ้ ห้บริ การส่ งเงินที)จดทะเบียน คุณต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัครที)เรี ยกว่า แบบฟอร์ มโปรไฟล์ ธุรกิจ AUSTRAC (AUSTRAC Business
Profile Form) ที) www.austrac.gov.au/registernow หลังจากนัQนเราจะประเมินข้อมูลนีQเพื)อพิจารณาว่าคุณสามารถสมัครและจดทะเบียนกับ
AUSTRAC ได้หรื อไม่

คู่มือคําอธิ บายแบบฟอร์ มโปรไฟล์ธรุ กิ จ AUSTRAC (AUSTRAC Business Profile Form (ABPF) Explanatory Guide (ABPF))
บนเว็บไซต์ของเราให้ คําแนะนําทีละขันตอนเป็
K
นภาษาอังกฤษเกี7ยวกับวิธีกรอกแบบฟอร์ ม
คุณสามารถเริ) มให้บริ การส่ งเงินได้ต่อเมื)อ AUSTRAC
ได้อนุมตั ิใบสมัครและการจดทะเบียนของคุณแล้วและคุณได้ดาํ เนินการนําใช้โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินสนับสนุนการก่อการร้ายแล้ว

เมื<อคุณจดทะเบียนแล้ วคุณจะต้ อง
1.

รายงานธุรกรรมบางอย่างและเรื) องที)น่าสงสัยต่อ AUSTRAC

2.

พัฒนาแผนที)ระบุวธิ ีการที)ธุรกิจการส่ งเงินของคุณจะปฏิบตั ิตามภาระผูกพันการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ รวมถึงการระบุ
การบรรเทาและการจัดการความเสี) ยงที)เกี)ยวข้องกับการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย

3.

ทําบันทึกและส่ งรายงานการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่อ AUSTRAC เกี)ยวกับวิธีที)คุณปฏิบตั ิตามภาระผูกพันการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ

4.

แจ้งให้ AUSTRAC ทราบถึงการเปลี)ยนแปลงที)สาํ คัญในธุรกิจการส่ งเงินของคุณ

สําหรับข้อมูลเพิ)มเติมเกี)ยวกับสิ) งที)คุณต้องทํา โปรดไปที) austrac.gov.au/obligations

ข้ อสําคัญ
คุณสามารถช่วยให้ ชมุ ชนปลอดภัยโดยการรายงานให้ AUSTRAC ทราบเกี7ยวกับผู้ที7คณ
ุ สงสัยว่าทําธุรกิจส่งเงินโดยไม่จดทะเบียน
หากต้ องการรายงานโดยไม่แสดงตัวโปรดไปที7 austrac.gov.au/report
บุคคลและธุรกิจที7ให้ บริ การส่งเงินโดยไม่จดทะเบียนอาจถูกลงโทษจําคุกสูงสุดเจ็ดปี หรื อปรับสูงสุด 420,000 เหรี ยญหรื อทังจํ
K าทังปรั
K บ

ข้ อมูลเพิ0มเติม
หากคุณต้ องการข้ อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับการจดทะเบียนกับ AUSTRAC คุณสามารถ
•
•
•

ไปที7 www.austrac.gov.au/registernow สําหรับข้ อมูลรายละเอียดเพิ7มเติมเป็ นภาษาอังกฤษ
โทรศัพท์ 1300 021 037 (ค่าโทรศัพท์ภายในประเทศออสเตรเลีย)
อีเมล contact@austrac.gov.au

หากคุณต้ องการล่าม โปรดโทรไปที7 TIS National ที7 131 450 และขอให้ ผ้ รู ับต่อสายไปที7 AUSTRAC ที7หมายเลข 1300 021 037
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