ข่ าวประชาสั มพันธ์
AUSTRAC ลงมือรณรงค์ ต่อต้ านผู้ให้ บริการโอนเงินทีผC ดิ กฎหมาย
AUSTRAC ได้ลงมือรณรงค์โดยมุ่งเป้าหมายไปที7ผใู ้ ห้บริ การโอนเงินที7ผดิ กฎหมาย
ผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียนกับ AUSTRAC
และดําเนินงานอย่างผิดกฎหมายมีความเสี7 ยงสู งต่อการที7บริ การของพวกเขาจะถูกกลุ่มอาชญากรนําไปใช้ในทางที7ผดิ และพวกเขาไม่มีการป้องกันความเสี7 ยงในระดับเดียวกับ
ธุรกิจโอนเงินที7จดทะเบียน
ธุรกิจโอนเงินที7ไม่ใช่สถาบันการเงินเช่นธนาคารหรื อเครดิตยูเนียนให้บริ การที7มีค่าแก่ชุมชนโดยทําให้คนในชุมชนสามารถส่ งเงินไปยังครอบครัวและมิตรสหายในต่างประเ
ทศซึ7 งอาจไม่มีบริ การธนาคารแบบที7ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั
ในปี 2018/19 มีรายงานว่าคําสัง7 โอนเงินระหว่างประเทศของเอกชนและธุรกิจที7คนในออสเตรเลียส่ งและรับผ่านทางบริ การโอนเงินที7จดทะเบียนมีมูลค่าถึง 60
พันล้านเหรี ยญ อนึ7ง ในปี เดียวกันนัQนมีรายงานว่ามีธุรกรรมประมาณ 17.3 ล้านธุรกรรมที7กระทําผ่านทางภาคธุรกิจการส่ งเงินที7จดทะเบียนของออสเตรเลีย
นิโคล โรส ประธานเจ้าหน้าที7บริ หารของ AUSTRAC กล่าวว่าผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นภัยคุกคามที7แท้จริ งต่อชุมชนออสเตรเลีย
เนื7องจากพวกเขาถูกเหล่ามิจฉาชีพใช้เป็ นเครื7 องมือในการเคลื7อนย้ายเงินเพื7อนําไปใช้ในอาชญากรรมต่าง ๆ
“การฟอกเงินส่ งเสริ มอาชญากรรมซึ7งก่อให้เกิดอันตรายที7แท้จริ งต่อพลเมืองออสเตรเลีย อาชญากรรมเหล่านีQได้แก่ การค้ามนุษย์ การแสวงประโยชน์จากเด็ก
การจําหน่ายอาวุธปื นที7ผดิ กฎหมาย และการค้ายาเสพติด
ธุรกิจโอนเงินที7จดทะเบียนมีบทบาทสําคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลียให้พน้ จากการถูกนําไปใช้ในทางที7ผดิ กฎหมาย
ผูด้ าํ เนินธุรกิจเหล่านีQจะต้องวางมาตรการป้องกันที7เหมาะสมเพื7อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งและปกป้องธุรกิจของพวกเขาจากเหล่าอาชญากรที7พยายามใช้ธุรกิจเหล่านีQฟอกเงิน
สกปรก การสนับสนุนผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียนอาจดึงดูดอาชญากรเข้าสู่ ชุมชนได้” คุณโรสกล่าว
เพื7อที7จะทําให้สาธารณชนตระหนักถึงการเสี7 ยงต่ออันตรายที7เกิดจากผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ผดิ กฎหมาย AUSTRAC จีงกําลังจัดให้มีการรณรงค์ในชุมชน เจ้าหน้าที7ของ
AUSTRAC
จะไปเยีย7 มชุมชนและธุรกิจที7จดทะเบียนทัว7 ออสเตรเลียเพื7อหารื อเกี7ยวกับภัยคุกคามของผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียนและวิธีการที7ประชาชนสามารถรายงานให้ทาง
การทราบเกี7ยวกับผูใ้ ห้บริ การที7น่าสงสัยว่าไม่ได้จดทะเบียน สมาชิกชุมชนกําลังได้รับการสนับสนุนให้ใช้ธุรกิจโอนเงินที7จดทะเบียนที7มีรายชื7ออยูใ่ นเว็บไซต์ของ
AUSTRAC
ในการรณรงค์ดงั กล่าว จะมีการจัดประชุมที7ศาลากลางในนครซิดนีย ์ เมลเบิร์น เพิร์ธ และบริ สเบน ตลอดเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน
เพื7อเตือนประชาชนให้ตระหนักถึงการเสี7 ยงต่ออันตรายต่อการใช้ผใู ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียน
“ผูใ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียนต้องหยุดให้บริ การในทันที และติดต่อ AUSTRAC เพื7อเริ7 มดําเนินขัQนตอนการจดทะเบียน” คุณโรสกล่าว
มีบทลงโทษหนักสําหรับธุรกิจที7ไม่จดทะเบียนกับ AUSTRAC ซึ7งรวมถึงค่าปรับสู งสุ ด 420,000 เหรี ยญ หรื อการจําคุกสู งสุ ดเจ็ดปี หรื อทัQงจําทัQงปรับ
สําหรับข้อมูลเพิ7มเติมเกี7ยวกับปั ญหาของการใช้ผใู ้ ห้บริ การโอนเงินที7ไม่ได้จดทะเบียน โปรดไปที7 www.austrac.gov.au/moneytransfer
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ตัวอย่ าง
ผลที+ตามมาสําหรั บผู้ให้ บริการโอนเงินที+ไม่ ได้ จดทะเบียน
ตัวอย่างที, 1:
นางสมิธดําเนินธุรกิจในซิดนีย์ที,รับเงินจากคนในชุมชนซึง, รวมถึงเพื,อนฝูงและครอบครัว เพื,อส่งไปให้ ญาติพี,น้องของพวกเขาในต่างประเทศ
ในขณะเดียวกันธุรกิจของเธอก็รับเงินจากต่างประเทศเพื,อส่งต่อให้ เพื,อนฝูงและครอบครัวของเธอในออสเตรเลีย ธุรกิจที,ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจําเป็ นต้ องจดทะเบียนกับ
AUSTRAC การไม่ปฏิบตั ติ ามเงื,อนไขดังกล่าวอาจส่งผลให้ เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000 เหรี ยญ หรื ออาจถูกจําคุก หรื อทังจํ
S าทังปรั
S บ
ตัวอย่างที, 2:
นางกรี นให้ บริ การโอนเงินสําหรับคนในชุมชนของเธอจากที,บ้านของเธอเป็ นครังS คราว
คําสัง, โอนเงินที,เธอได้ รับจากชุมชนของเธอมักจะเกี,ยวข้ องกับสมาชิกในครอบครัวที,อยูใ่ นต่างประเทศของลูกค้ าของเธอ
นางกรี นไม่มีหมายเลขธุรกิจออสเตรเลียและคิดค่าธรรมเนียมตํ,าสําหรับบริ การโอนเงินของเธอ
นางกรี นใช้ บริ การผู้ให้ บริ การโอนเงินที,จดทะเบียนในการส่งและรับเงินที,เธอได้ รับมาและแจกจ่ายให้ กบั ชุมชนของเธอ นางกรี นต้ องจดทะเบียนกับ AUSTRAC
แม้ วา่ เธอจะได้ รับเงินตอบแทนเพียงเล็กน้ อยจากกิจกรรมของเธอ
หรื อรับดําเนินธุรกรรมการโอนเงินเพียงไม่กี,ครังS ต่อปี และใช้ บริ การของผู้ให้ บริ การโอนเงินที,จดทะเบียนก็ตาม การไม่จดทะเบียนอาจส่งผลให้ เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000
เหรี ยญ หรื ออาจถูกจําคุก หรื อทังจํ
S าทังปรั
S บ
ตัวอย่างที, 3:
นายโจนส์ดําเนินธุรกิจในเมลเบิร์นที,ให้ บริ การโอนเงินแก่ลกู ค้ าภายใต้ การจัดการทางธุรกิจที,แตกต่างกันสองแบบ
คือให้ บริ การโอนเงินในฐานะสมาชิกในเครื อที,จดทะเบียนของผู้ให้ บริ การเครื อข่ายการโอนเงิน และให้ บริ การโอนเงินภายใต้ ชื,อธุรกิจ “บริ การโอนเงินของนายโจนส์”
ของเขาเอง โดยใช้ ระบบและแพลตฟอร์ มการโอนเงินของตัวเอง ในสถานการณ์เช่นนี S นายโจนส์จะต้ องจดทะเบียนธุรกิจ "บริ การโอนเงินของนายโจนส์" กับ
AUSTRAC ในฐานะผู้ให้ บริ การโอนเงินอิสระ การไม่จดทะเบียนอาจส่งผลให้ เกิดค่าปรับสูงถึง 420,000 เหรี ยญ หรื ออาจถูกจําคุก หรื อทังจํ
S าทังปรั
S บ
สําหรับข้ อมูลเพิ,มเติม โปรดไปที, austrac.gov.au/moneytransfer

Media release - AUSTRAC launches campaign against illegal money transfer dealers (Thai)

