
 
 
 
 

มาตรการปองกันปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนนุทางการเงนิแกการกอการราย 
เร่ือง นโยบายการปฏิบตัิตามหลักเกณฑการรูจักลูกคา/การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา 

(Know Your Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD)  
ของสถาบนัการเงิน (Financial Institutions) และหนวยธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพท่ีไมใชสถาบนัการเงิน 

(Designated Non-Financial Businesses and Professions, DNFBP) 
--------------------------- 

เหตุผลในการออกนโยบาย 
 การฟอกเงินเปนความผิดที่หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดใหความสําคัญในการปองกัน

และปราบปราม แมการฟอกเงินจะมิใชอาชญากรรมที่มีผลกระทบโดยตรงตอชีวิต รางกาย และเสรีภาพของ
บุคคล แตการฟอกเงินเปนอาชญากรรมที่ทําใหวงจรการประกอบอาชญากรรมบางประเภทที่มีลักษณะการ
กระทําเปนกระบวนการและมีผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศยังคงดําเนิน
ตอไปเปนวงจรไมมีที่ส้ินสุด ประกอบการฟอกเงินสวนใหญไดกระทําโดยองคกรอาชญากรรมขามชาติ       
จึงเปนผลใหองคกรหรือหนวยงานระหวางประเทศไดออกมาตรการตางๆ เพื่อเรียกรองหรือกระตุนให
ประเทศที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสมาชิก ตองดําเนินการตามพันธกรณีซ่ึงไดกําหนดเปนอนุสัญญาหรือ
ขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้ 

๑. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ (UN Convention against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances) 

๒. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
ค.ศ. ๒๐๐๐ (UN Convention against Transnational Organized Crime) 

๓. อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ค.ศ. 
๑๙๙๙(International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism) 

๔. มติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ 
๕. ขอแนะนําของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน 

(Financial Action Task Force: FATF) 
๖. มาตรฐานการปฏิบัติของคณะกรรมการบาเซิล (Basel Committee on Banking Supervision) 

เพื่อการกํากับดูแลสถาบันการเงิน 
๗. กฎบัตรแหงสหประชาชาติ 
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ดังนั้นเพื่อเปนการรองรับมาตรการตางๆ ดังกลาว ประเทศไทยจึงไดมีการตราพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ .ศ .  ๒๕๔๒  ขึ้น  เมื่อวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๔๒  โดยให
พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เปนตนมา และจากผลการดําเนินการ
ที่ผานมาของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซ่ึงเปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายดังกลาว ใน
สวนของการดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานที่ปจจุบันมีทั้งหมด ๘ มูลฐาน 
ไดแก ๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ๒) ความผิดเกี่ยวกับเพศ ๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน ๔) 
ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงตามกฎหมายการธนาคารพาณิชย ๕) ความผิดตอตําแหนงหนาที่
ราชการ ๖) ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพย ๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร และ 
๘) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา ที่เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๖ นั้น ปรากฏวา สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสามารถที่จะนํามาตรการดังกลาวมาใชในการยึดอายัดทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานเพื่อใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินไดเปนจํานวนมาก และเปนที่
ยอมรับโดยทั่วไปวา มาตรการดังกลาวมีประสิทธิภาพอยางยิ่งในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมอัน
เปนความผิดมูลฐาน  

 
 นอกจากการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในฐานะ
เปนหนวยงานบังคับใชกฎหมายดังกลาวแลวสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินยังไดรับ 
การมอบหมายจากคณะอนุกรรมการยกระดับ Corporate Governance ดานธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน 
และบริษัทประกันภัย ใหเปนหนวยงานหลักในคณะทํางานเตรียมความพรอมโครงการประเมินการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากล (Report on the Observance of Standards and Codes: ROSCs) ดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (Anti – Money 
Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) และจากการดําเนินการของคณะทาํงาน
ดังกลาวพบวา ปจจุบันพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไมมีหลักการที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการรูจักลูกคา/การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your 
Customer/Customer Due Diligence: KYC/CDD) ของสถาบันการเงิน (Financial Institutions) และหนวย
ธุรกิจ หรือผูประกอบวิชาชีพที่ไมใชสถาบันการเงิน (Designated Non-Financial Businesses and Professions, 
DNFBP) ซ่ึงหลักการดังกลาวจะชวยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทําผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ดวยการชวยช้ีใหเห็นถึงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย อีกทั้ง
หลักการดังกลาวยังเปนหลักเกณฑตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทยจะตองเขารับการประเมินตามโครงการ 
ROSCs แตเนื่องจากการที่จะบัญญัติหลักการดังกลาวไวในกฎหมายโดยการแกไขพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น จะตองใชระยะเวลาพอสมควร ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียม
ความพรอมในการที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาวซึ่งเปนหลักเกณฑตามมาตรฐานสากลที่ประเทศไทย
จะตองเขารับการประเมินตามโครงการ ROSCs ในระยะเวลาอันใกลนี้ จึงจําเปนตองออกนโยบายนี้ 
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หนวยงานที่ควรถือปฏิบัติ 
 

 สถาบันการเงินท่ีดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการเงิน ดังนี้ 
๑. ธนาคารพาณิชยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณิชย และธนาคารตามที่ไดมีกฎหมายจัดตั้ง

ขึ้นโดยเฉพาะ 
๒. บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอรตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 

ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร และบริษัทหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

๓. บริษัทประกันชีวิตตามกฎหมายวาดวยการประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย 
ตามกฎหมายวาดวยการประกันวินาศภัย 

๔. สหกรณออมทรัพยตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
๕. นิติบุคคลที่ดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวของกับการเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๖. นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายวาดวยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปน

หลักทรัพย 
๗. นิติบุคคลที่ ได รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ เกี่ ยวกับปจจัย ชําระเงินตางประเทศ  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 
๘. บริษัทบริหารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย 
๙. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาตามกฎหมายวาดวยสัญญาซื้อขายลวงหนา 
๑๐. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนาตามพระราชบัญญัติการซื้อ

ขายสินคาเกษตรลวงหนา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 ผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน ดังนี้  
๑. ผูประกอบอาชีพคาอัญมณี เครื่องประดับ หรือโลหะมีคา เชน ทองคํา 
๒. ผูประกอบอาชีพคา หรือใหเชาซื้อรถยนต หรือรถจักรยานยนต 
๓. ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผูประกอบธุรกิจที่มิใช

สถาบันการเงินตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 
๔. ผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย 

 

คํานิยาม 
สําหรับสถาบันการเงิน 

“ลูกคา” หมายความวา บุคคล หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธหรือทําธุรกรรมกับสถาบัน
การเงิน หรือเปนผูไดรับประโยชนในทอดสุดทายจากการมีความสัมพันธหรือทําธุรกรรม หรือเปนผูที่มี
อํานาจควบคุมหรือตัดสินใจในทอดสุดทาย เกี่ยวกับการมีความสัมพันธ หรือทําธุรกรรมดังกลาวดวย 
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 “ลูกคาที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ” หมายความวาลูกคาที่มีสถานะหรือมีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการเมือง หรือมีถ่ินที่อยูหรือมีแหลงเงินมาจากประเทศที่ไมมีการใช หรือประยุกตใชขอแนะนํา
ของคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force 
on Money Laundering; FATF) และไมมีมาตรการในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือลูกคาที่ทํา 
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือลูกคาที่มีรายชื่อหรือมีความเกี่ยวของสัมพันธกับบุคคลที่อาจกระทําการ  
ฝาฝนหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน หรือลูกคาตามรายชื่อ 
ที่สํานักงานแจงใหสถาบันการเงินดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือลูกคาที่มีอาชีพในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง เชน 
ธุรกิจคาอัญมณีหรือโลหะมีคา ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ หรือธุรกิจเงินกูนอกระบบ เปนตน 
 การรูจักตัวตนของลูกคา (Know Your Customer: KYC) หมายความรวมถึง การเก็บหลักฐาน
การแสดงตนของลูกคา ที่อยูอาศัย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความเสี่ยงของลูกคา รวมถึงอาจมีการขยายขอบขาย
ของขอมูลเพิ่มมากขึ้นและลงลึกอยางละเอียดในเชิงการการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
(Customer Due Diligence: CDD) ดวย 
 
สําหรับผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 
 “ลูกคา” หมายความวา ผูซ้ือ หรือผูขาย ตามนัยแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
เนื้อหา 
 
 สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะตอง 

- ถือวาความผิดฐานฟอกเงินและความผิดมูลฐานเปนอาชญากรรมรายแรง และจะใหความรับ
ผิดขยายไปถึงนิติบุคคลดวย 

- ดําเนินการกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการฟอกเงินและความผิดมูลฐาน โดยไมทําใหบุคคลผู
สุจริตเสียประโยชน 

 
 สถาบันการเงินควร 

๑. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบระดับความตองการขอมูลการรูจักตัวตนของ
ลูกคา และมีการจัดเก็บขอมูลที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ ขอมูลที่จะจัดเก็บจะตองไดรับการ
ตรวจสอบความถูกตองอยางเหมาะสมเพียงพอและตองจัดใหมีการวิเคราะห และตรวจทานอยางเหมาะสม
ตามชวงเวลา 

๒. ไมใหบุคคลหรือนิติบุคคลเปดบัญชีโดยปกปดชื่อเจาของบัญชี ใชช่ือแฝง หรือช่ือปลอม 



 ๕

๓. มีมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา และจําแนก
ประเภทลูกคาตามความเสี่ยงตอการที่จะกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ใหรวมถึงสถาบันการเงินในตางประเทศดวย 

๔. มีมาตรการที่เหมาะสมและเขมขนมากกวาปกติในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคาที่ตองใหความสนใจเปนพิเศษ 

๕. ในกรณีที่มีผูดําเนินการแทนในการติดตอกับลูกคา ใหผูดําเนินการแทนนั้นใชหลักการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเชนเดียวกับสถาบันการเงินดําเนินการเอง 

๖. ใหความสนใจเปนพิเศษกับธุรกรรมขนาดใหญที่ผิดปกติ หรือ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยซ่ึงไมมีวัตถุประสงคทางธุรกิจที่เห็นไดโดยชอบดวยกฎหมายอยางชัดแจง โดยตองดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมดังกลาวใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําไดและบันทึกผลการตรวจสอบไวเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อใชแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจสอบบัญชี 

๗. รายงานใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบในทันที หากปรากฏเหตุ
อันควรสงสัยวาเงินหรือทรัพยสินที่นํามาทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินนั้น เปนเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของ
กับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

๘. จัดใหมีมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการใชระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในอนาคต 

๙. เก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่ เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมใหเพียงพอกับการสืบคน
ธุรกรรมเฉพาะเรื่องไดเปนระยะเวลา ๕ ป นับแตวันที่ปดบัญชีหรือส้ินสุดความสัมพันธกับลูกคา 

๑๐. เก็บรักษาเอกสารการแสดงตนของลูกคาไวเปนระยะเวลา ๕ ป นับแตวันที่ปดบัญชีหรือ
ส้ินสุดความสัมพันธกับลูกคา และสามารถสงมอบใหเจาพนักงานเจาหนาที่ไดเมื่อมีการรองขอ 

๑๑. มีนโยบายที่เหมาะสมและตอเนื่องในการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาบุคลากร และ
การตรวจสอบระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบการดําเนินการตามนโยบาย 

๑๒. ดําเนินการวางระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ หรือแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 
 
ผูประกอบอาชีพท่ีไมใชสถาบันการเงิน 
 ใหนํานโยบายสําหรับสถาบันการเงินขางตน มาปรับใชกับผูประกอบอาชีพที่ไมใชสถาบัน

การเงินเทาที่ไมขัดกับการดําเนินธุรกิจตามปกติ แตทั้งนี้จะตองมีการจัดใหลูกคาแสดงตนทุกครั้งกอนการทํา
ธุรกรรมที่ใชเงินสดตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป เวนแตไดมีการแสดงตนไวกอนแลว และรายงานธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแมไมใชการทําธุรกรรมที่ใชเงินสด 


