
ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
เรื่องเสร็จที่ ๔๐๑/๒๕๕๕ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าจะมีขอบเขต
เพียงใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและ 
การพิสูจน์ทราบลูกค้า การตรวจทานบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้า
ที่ได้รับการแจ้งจากสํานักงาน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 



ร่าง 
กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ. .... 

   
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ 
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรอีอกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปน้ี  
 
 ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้  
 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ 

หรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
 “ลูกค้าจร” หมายความว่า ลูกค้าที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองและประสงค์ 
จะสร้างความสมัพันธ์หรือทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเน่ืองกับสถาบันการเงินหรือผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลที่มีการตกลงกัน 
หรือทําสัญญากันต้ังแต่สองฝ่ายขึ้นไปเพ่ือดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งกระทําขึ้นระหว่าง 
นิติบุคคลกับนิติบุคคล นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา ภายใต้อํานาจ 
ตามกฎหมาย โดยจะมีวัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือหากําไรหรือไม่ก็ได้ 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จรงิ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของ 
ที่แท้จริงหรือมอํีานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทําธุรกรรมแทน  
รวมถึงบุคคลผูใ้ช้อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  

“บุคคลทีม่ีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญหรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐ
หรือรัฐบาล เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูง 
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง 
ของต่างประเทศ รวมท้ังสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด 

 



  
๒ 

 “ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรือ่งหน่ึงเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างเสมอภาค หรือข้อมูลเรื่องหน่ึงเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมลูที่มีการ
เผยแพร่เป็นการทั่วไป และผูเ้ข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลน้ัน ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพ่ือการได้รับ
ข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพ่ือให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหน่ึง 
กลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพ่ือตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่างๆ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

  ข้อ ๓  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนดนโยบายการรับลูกค้า 
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณทีี่
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นนิติบุคคล นโยบายดังกล่าว
จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการของผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แล้วแต่กรณี หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจในกรณีที ่
ไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว  ทั้งน้ี นโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
  ข้อ ๔  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
กําหนดมาตรการเก่ียวกับการตรวจสอบลูกคา้เพ่ือป้องกันการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการฟอกเงิน 
หรือการกระทาํความผิดมลูฐาน 
 
  ข้อ ๕  ภายหลงัจากการจัดให้ลูกค้าแสดงตน ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าดังกล่าว 
เพ่ือพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนนั้น บ่งช้ีถึงตัวตนของลูกค้าน้ัน ลูกคา้มีตัวตนอยู่จรงิ 
และข้อมูลการแสดงตนกับตัวลูกค้าที่แสดงตนมีความถูกต้องตรงกัน  
  ในการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้า 
ตามวรรคหน่ึง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ
ด้วยว่าลูกค้ามิได้เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรี 
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย 
ที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว   
  การดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตรวจสอบลูกค้าจร เฉพาะกรณีที่มีการทําธุรกรรมคร้ังเดียว
หรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเน่ืองรวมกันมีมลูค่าต้ังแต่เจ็ดแสนบาทข้ึนไป หรือกรณีที่มีการทํา
ธุรกรรมการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีมูลค่าต้ังแต่หา้หมื่นบาทขึ้นไป 
 
 



  
๓ 

ข้อ ๖  ในกรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการขอข้อมูลและหลักฐาน 
การแสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อมลูและหลกัฐานการแสดงตนของผู้ที่เก่ียวข้องกับลูกค้าที่เป็น
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังต่อไปนี้  

(๑) ผู้รับมอบอํานาจในการสรา้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
(๒) กรรมการผู้ที่มีอํานาจในการทําธุรกรรมแทนนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย  
(๓) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกนั 

ทางกฎหมาย  
วิธีการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของผู้ที่เก่ียวข้องกับนิติบุคคล 

หรือบุคคลที่มกีารตกลงกันทางกฎหมายใน (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด 
 
  ข้อ ๗  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหน่ึงอย่างใด 
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ลูกค้าปกปิดช่ือหรือนามสกุล หรือช่ือและนามสกุลทีแ่ท้จริง หรือใช้ช่ือปลอม  
ช่ือแฝง เพ่ือขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม  

(๒) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนตามข้อ ๕ ได้ 
(๓) การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าไม่เป็นไปตามประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖  

(๔) ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 
เป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคง 
แห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลท่ีมีการกระทาํอันเป็นการก่อการร้ายที่รัฐบาล 
แห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว  

(๕) ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ 
  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รายงาน 
การตรวจพบข้อเท็จจริงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
  กรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ
พบข้อเท็จจริงตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) ในภายหลังจากที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับ
ลูกค้าแล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 
  ข้อ ๘  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า 
หรือที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้า เพ่ือพิสูจน์ทราบตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ใหแ้ล้วเสร็จ ในโอกาสแรก 
ที่สามารถทําได้ ภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์หรือมีการทําธุรกรรมกับลูกคา้ เว้นแต่ได้มีการ
พิสูจน์ทราบตามข้อ ๕ และขอ้ ๖ ไว้ก่อนแล้ว 
 



  
๔ 

  ข้อ ๙  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
กําหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์
ต่อหน้าหรือที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้า 
  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
มาตรการในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่ไม่ได้ทาํธุรกรรม 
ต่อหน้าด้วย 

มาตรการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด 
 
  ข้อ ๑๐  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
กําหนดมาตรการสําหรับตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความเสี่ยงใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจาก
ความสัมพันธ์ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงน้ัน   

(๒) นําแนวปฏิบัติใน (๑) มาใช้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัดให้มาตรการ

ตามข้อน้ีเป็นสว่นหน่ึงของนโยบายตามข้อ ๓ ด้วย 
 

หมวด ๒  
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

   
 

ส่วนที่ ๑  
บททั่วไป 

   
 

 ข้อ ๑๑  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในหมวดน้ี เมื่อ 

(๑) เริม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรอืทําธุรกรรมกับลูกค้าครั้งแรก เว้นแต่
ลูกค้าจรต้องดําเนินการ เมื่อ 

(ก) มกีารทําธุรกรรมครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเน่ืองรวมกัน 
มีมูลค่าต้ังแต่เจ็ดแสนบาทข้ึนไป 

(ข) มีการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในแต่ละคร้ังมมีูลค่าต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 

(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

(๓) มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของลูกค้าทีไ่ด้รับไม่เพียงพอ  
 
 
 



  
๕ 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการในหมวดนี้ เมื่อ 

(๑) มีการทําธุรกรรมกับลูกคา้ที่เป็นการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมลูค่าต้ังแต่ 
ห้าหมื่นบาทขึน้ไปในครั้งแรก  

(๒) มีการทําธุรกรรมกับลูกคา้ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีมูลค่าต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึน้ไปในครั้งแรก เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้
ลูกค้าแสดงตน   

(๓) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเก่ียวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 

(๔) มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของลูกค้าทีไ่ด้รับไม่เพียงพอ  
 
ข้อ ๑๓  ในกรณีลูกค้าที่มคีวามเสี่ยงตํ่า สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจลดระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทาน
บัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าตามส่วนที่ ๓ ได้   
ทั้งน้ี โดยคํานึงถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ประเภทและลกัษณะของลูกค้าที่มีความเสีย่งตํ่าตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตาม 
ที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
ส่วนที่ ๒  

การระบุตัวตนของลูกค้า 
   

 
ข้อ ๑๔  สถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  

อาจไม่ต้องดําเนินการระบุตัวตนสําหรับประเภทลูกค้าที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ 

 
ข้อ ๑๕  ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐาน 

การแสดงตนตามข้อ ๕ และขอ้ ๖ แล้ว ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ดําเนินการให้ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า  

 (๑) ในกรณทีี่ลกูค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
(ก) แหล่งที่มาของรายได้หรือเงินของลูกค้า 
(ข) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

(๒) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
(ก) สถานะทางกฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย 
(ข) โครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของ 
(ค) ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหารจัดการ 



  
๖ 

(ง) วัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย  

(จ) แหล่งทีม่าของรายได้  
(ฉ) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
(ช) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลหรือบุคคลทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย  

อันแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจเบ้ืองต้น หรือความน่าเช่ือถือ หรือโครงสร้างการบริหารจัดการ  
หรือขนาดขององค์กร อันเป็นข้อมูลทีส่ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) สามารถนํามาพิจารณาเป็นเง่ือนไขประกอบการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าได้ 

(๓) วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และประเภท 
ของการใช้บริการหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าประสงค์จะดําเนินความสัมพันธ์ 

ในการดําเนินการเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าตามวรรคหน่ึง สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ
หรือฐานข้อมูลในทางพาณิชย์ นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้  ทั้งน้ี ข้อมูลในทาง
พาณิชย์ที่ใช้เพ่ือระบุตัวตนของลูกค้าต้องมีคุณสมบัติตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด 

ข้อมูลในทางพาณิชย์ตามวรรคสอง หมายความถึง ข้อมูลที่นิติบุคคลหรอืองค์กรใดๆ 
จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูเก่ียวกับกลุ่มรายช่ือของบุคคล นิติบุคคล องค์กร ประเทศ เขตพ้ืนที่  
หรือปัจจัยอ่ืนๆ ทีม่ีความเสีย่งต่อการกระทําความผิด การฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่มีประโยชน์ในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า บริหารความเสี่ยง
ของลูกค้า และตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า  
ซึ่งอาจเป็นการให้บริการใช้ข้อมูลโดยคิดค่าตอบแทนหรือไมค่ิดค่าตอบแทนก็ได้ 

 
 ข้อ ๑๖  การระบุตัวตนของลูกค้าจร สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 

ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจลดระดับในการดําเนินการดังกล่าวได้ แต่อย่างน้อย 
ต้องทราบถึงข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(๑) ช่ือและนามสกุล กรณีลกูค้าจรที่เป็นบุคคลธรรมดา หรอืช่ือที่กฎหมายรับรอง  
กรณลีูกค้าจรที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(๒) เลขประจําตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทาง กรณีลกูค้าจรที่เป็นบุคคลธรรมดา 
หรือเลขประจาํตัวผู้เสียภาษี หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล หรือเลขอ้างอิงแสดงความเป็นนิติบุคคล  
กรณีลูกค้าจรที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(๓) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ กรณีลูกค้าจรที่เป็นบุคคลธรรมดา หรอืที่ต้ังสถานประกอบการ 
ที่ติดต่อได้ กรณีลูกค้าจรที่เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(๔) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
(๕) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
 
 
 
 
 



  
๗ 

ส่วนที่ ๓ 
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหว 

ในทางบัญชีของลูกค้า 
   

 
  ข้อ ๑๗  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
กําหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสําหรับลูกค้า และปฏิบัติตาม
กระบวนการดังกล่าวทันทีที่การระบุตัวตนของลูกค้าแล้วเสร็จ 

ในกรณีที่เป็นลกูค้าที่มีความเสีย่งตํ่าตามข้อ ๑๓ และลูกค้าที่ไม่ต้องดําเนินการ 
ระบุตัวตนตามข้อ ๑๔ สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
สามารถปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเส่ียงได้ทันที หลังจากดําเนินการตรวจสอบ 
และพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนแล้วเสร็จ 
 
  ข้อ ๑๘  ในการบริหารความเสี่ยงตามข้อ ๑๗ ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสําหรับลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องพิจารณา
จากผลของการระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ผลที่ได้จากการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่างๆ  
ประเทศหรือพ้ืนที่ที่ลูกค้ามถีิน่ที่อยู่ แหล่งรายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็นบุคคลทีม่ีสถานภาพ
ทางการเมืองในต่างประเทศ  

(๒) กําหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ให้สอดคล้องกับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 

ในการบริหารความเส่ียงต่อการฟอกเงินสําหรับลูกค้าจร สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจกําหนดกระบวนการที่แตกต่างจากการบริหาร
ความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒) โดยดําเนินการตรวจสอบเท่าที่ทําได้สําหรับข้อมูลการระบุตัวตน 
ของลูกค้าจร เพ่ือให้ทราบว่าลูกค้าจรนั้นมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูงหรือไม่  
 

ข้อ ๑๙  สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องกําหนดให้ลูกค้าที่มลีักษณะอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี เป็นลูกค้าทีม่ีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ในระดับสูง หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า  

(๑) ลูกค้ามีความเก่ียวข้องกับสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมมีติหรือประกาศภายใต้ 
มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการ 
ก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว  
หรือเป็นบุคคลหรือสมาชิกของคณะบุคคลทีถู่กระบุว่าเก่ียวข้องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้าย
ตามกฎหมายของประเทศอ่ืน  

(๒) ลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่ถูกยับย้ังการทําธุรกรรม ถูกยึดหรืออายัด
ทรัพย์สิน หรือเป็นผู้ที่ศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  



  
๘ 

(๓) ลูกค้าเป็นหรือเคยเป็นบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิด
มูลฐาน หรือเก่ียวข้องกับบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูลฐาน  

(๔) ลูกค้าเป็นบุคคลที่มสีถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ  
(๕) ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือพ้ืนที่ที่ไม่มกีารใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย  

(๖) ลูกค้ามีแหล่งรายได้จากประเทศหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้
มาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  

(๗) ลูกค้าที่ประกอบอาชีพทีม่คีวามเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่เลขาธิการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

(๘) ลูกค้าที่อยู่ในรายช่ือที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณา

เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูงเพ่ิมเติมจากที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี้ได้  
  ในกรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม 
กับลูกค้า หรือหากต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าดังกล่าว 
จะต้องดําเนินการภายใต้การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีอํานาจเท่าน้ัน และพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 

ข้อ ๒๐  สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องดําเนินกระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคล่ือนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
อย่างต่อเน่ืองจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  

 
ข้อ ๒๑  ในการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชี

ของลูกค้าตามข้อ ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ติดตามและตรวจสอบความเคล่ือนไหวในการทําธุรกรรม เพ่ือประเมินว่า 
ยังคงสอดคล้องกับประเภทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 

(๒) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพ่ือประเมินว่ายังคง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 

(๓) ตรวจทานบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพ่ือประเมินว่ายังคงสอดคล้อง
กับสภาพทางเศรษฐกิจตามขอ้มูลการประกอบอาชีพและรายได้ รวมถึงแหล่งที่มาของรายได้ ที่ลูกค้า
แจ้งไว้ในขั้นตอนการแสดงตนขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่ 



  
๙ 

(๔) ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและข้อมูลที่ใช้เพ่ือการติดต่อกับลูกค้า 
ให้เป็นข้อมูลทีเ่ป็นปัจจุบัน เพ่ือให้การประเมินผลใน (๑) ถึง (๓) ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้า 
มากที่สุด  

 
ข้อ ๒๒  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

ดําเนินการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคล่ือนไหวในทางบัญชีของลูกค้า 
อย่างเข้มข้นสําหรับลูกค้าที่มคีวามเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง โดยต้องดําเนินการตรวจสอบ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ตรวจสอบเพ่ือทราบถึงที่มาของเงินที่ใช้ในการทําธุรกรรม 
(๒) ตรวจสอบเพ่ือทราบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
(๓) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกับผูไ้ด้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  

เพ่ือทบทวนกระบวนการบริหารความเส่ียงของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอและต่อเน่ือง 
 

 ข้อ ๒๓  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
นําผลจากการดําเนินการตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาพิจารณาเพ่ือปรับปรุงความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับลูกค้า โดย 

(๑) พิจารณาทบทวนการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไป  
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า และ 

(๒) พิจารณาทบทวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้า ในกรณีที่ประเมนิผลได้ว่า
ลูกค้ามีการทําธุรกรรมที่ไมส่อดคล้องกับประเภทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า หรือลูกค้า
ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ที่แจ้งไว้ หรือลกูค้ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือบัญชีที่ไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ 
ของลูกค้า และหากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิด 
มูลฐาน สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรายงานข้อเท็จจริง
ดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน  
 
  ข้อ ๒๔  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลตรงกับเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยง 
ต่อการฟอกเงินในระดับสูงตามข้อ ๑๙ หรอืไม่ อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ 
  ในกรณีที่ก่อนการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ลูกค้าได้รับการจัดระดับความเสี่ยง 
ต่อการฟอกเงินในระดับอ่ืนที่ไม่ใช่ระดับสูง เมื่อผลการตรวจสอบในวรรคหน่ึงพบว่าลูกค้ามีข้อมูล 
ตรงกับข้อ ๑๙ (๑) ถึง (๘) ในข้อหน่ึงข้อใด สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ต้องปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว ให้เป็นลกูค้าที่มีความเสี่ยงต่อการ 
ฟอกเงินในระดับสูง 
  
 
 



  
๑๐ 

ข้อ ๒๕  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ตรวจทานและตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซ้อน มีขนาดใหญ่ผิดปกติ ขาดความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ 
หรือเป็นธุรกรรมที่มีความผิดปกติอ่ืนๆ อันอาจเกิดจากการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
การทําธุรกรรม และการทําธุรกรรมที่ไม่ได้ทําต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเน่ืองจนกว่าจะยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รายงานเป็นธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 
 ข้อ ๒๖  ในการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชี

ของลูกค้าจร ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) ตรวจสอบเพ่ือทราบว่า ลูกค้าจรเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมมีติหรือประกาศ
ภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็น
การก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว  

(๒) ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าลูกค้าจร เป็นลูกคา้ที่มีข้อมูลตรงกับข้อ ๑๙ (๑) หรือ (๘)  
(๓) ประเมินว่าธุรกรรมที่ลูกคา้จรประสงค์จะทําน้ัน มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจเก่ียวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน  
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าจรมีข้อมูลตรงกับ (๑) ให้สถาบันการเงิน 

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
หรือการทําธุรกรรม และให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

ในการพิจารณาทําธุรกรรมกับลูกค้าจรที่มีข้อมูลตรงกับ (๒) และ (๓)  
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจปฏิเสธการทําธุรกรรม 
กับลูกค้าจร หรือหากต้องการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าจรดังกล่าว จะต้องดําเนินการภายใต้ 
การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีอํานาจเท่าน้ัน และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

 
หมวด ๓ 

การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับตัวแทนหรือคูค่้าและผู้ดําเนินการแทน 
   

 
  ข้อ ๒๗  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทาํธุรกรรม และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศหรือคู่ค้าที่มคีวามสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ ทีม่ีลักษณะ 
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) ที่จัดต้ังโดยไม่มีสถานประกอบการและไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับการกํากับดูแล
ตามกฎหมายแห่งประเทศน้ัน  

(๒) ที่ให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินอ่ืนที่จัดต้ังโดยไม่มี 
สถานประกอบการและไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับการกํากับดูแลตามกฎหมายแห่งประเทศน้ัน 



  
๑๑ 

 ข้อ ๒๘  ก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
ตัวแทนในต่างประเทศหรือคูค่้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ นอกจาก 
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามหมวด ๒ แล้ว ใหส้ถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการดังต่อไปน้ีด้วย 

(๑) รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศหรือคู่ค้า 
ที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงธุรกิจและความน่าเช่ือถือ 
ของตัวแทนหรือคู่ค้าน้ัน และตรวจสอบข้อมูลสาธารณะที่เก่ียวข้องกับการถูกตรวจสอบ 
และลงโทษอันเน่ืองมาจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของตัวแทนหรือคู่ค้าน้ัน 

(๒) จัดทําหรือรวบรวมเอกสารหรือนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทน 
ในต่างประเทศหรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ และประเมินผล  
เพ่ือให้ทราบว่า สถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าน้ัน ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(๓) ในกรณีที่ความสัมพันธ์ลักษณะตัวแทนหรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานอง
เดียวกันน้ันเก่ียวข้องกับการชําระเงินผ่านบัญชีโดยตรง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ต้องรับรองได้ว่า 

(ก) สถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าได้ดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริง
เก่ียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ กับลูกค้าที่มีอํานาจในการจัดการกับบัญชีที่เปิดโดยสถาบันการเงิน
ตัวแทนหรือคูค่้าน้ัน  

(ข) สถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าต้องให้ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า 
เมื่อได้รับการร้องขอ 

(๔) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศหรือคูค่้าที่มีความสัมพันธ์ 
ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อ ได้ดําเนินการตาม (๑) ถึง (๓) และได้รับอนุมัติจาก
ผู้บริหารที่มีอํานาจ 
  การชําระเงินผ่านบัญชีโดยตรงตาม (๓) หมายความถึง ความสัมพันธ์ 
ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ยอมให้ลูกค้าของสถาบันการเงิน 
ตัวแทนในต่างประเทศหรือลูกค้าของคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจในทํานองเดียวกัน 
ในต่างประเทศสามารถดําเนินธุรกรรม เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี สั่งจ่ายเช็คถอนเงินจากบัญชี  
หรือมีคําสั่งให้โอนมูลค่าเงินกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)  
ได้โดยตรงในนามของสถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าในต่างประเทศ ซึ่งการทําธุรกรรม 
ของลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทนหรือลูกค้าของคู่ค้าในต่างประเทศดังกล่าว เป็นการทํา
ธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าในต่างประเทศน้ัน 
 
 
 
 



  
๑๒ 

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
มีการประกอบธุรกิจโดยใช้ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจมอบหมายให้ผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว ดําเนินการจัดให้ลูกค้า
แสดงตน และตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าแทนได้ เมื่อรับรองได้ว่า 

(๑) จะได้รับขอ้มูลการแสดงตนและการระบุตัวตนของลูกค้าจากผู้ดําเนินการแทน 
ในการติดต่อกับลูกค้าโดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๒) ผู้ดําเนินการแทนในการตดิต่อกับลูกค้าต้องมอบเอกสารและหลักฐานการแสดงตน 
รวมถึงขอ้มลูการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้าได้โดยเรว็เมื่อได้รับการร้องขอ 

(๓) ผู้ดําเนินการแทนในการตดิต่อกับลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ข้อ ๓๐  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
มีการประกอบธุรกิจโดยใช้ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจมอบหมายให้ผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว ดําเนินการบริหาร 
ความเสี่ยงและตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าได้  
เมื่อรับรองได้ว่า 

(๑) ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ผา่นผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าดังกล่าว แต่เพียงรายเดียวเท่าน้ัน 

(๒) ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(๓) จะได้รับข้อมูลเก่ียวกับการบริหารความเสีย่ง การตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริง
เก่ียวกับลกูค้า ตลอดจนข้อมูลการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสยัของลูกค้า จากผู้ดําเนินการแทน
ดังกล่าวโดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ 

(๔) ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าต้องมอบเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับ 
ผลการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ตลอดจนเอกสารรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าได้โดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ 
 

 ข้อ ๓๑  สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ต้องรับผิดชอบในผลแห่งการมอบหมายตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ดําเนินการ
ตรวจสอบผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและสมํ่าเสมอ โดยปราศจาก 
ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
 

หมวด ๔  
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

   
 
  ข้อ ๓๒  การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับธุรกรรม 
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากต้องดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลูกค้าตามหมวด ๒ แล้ว ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนินการ 
ตามหมวดนี้ด้วย 

 



  
๑๓ 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่มีการโอนหรือรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีใ่ห้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ส่งข้อมูลลูกค้าพร้อมคําสั่งโอนหรือรับคําสั่งโอนที่มีข้อมูลลกูค้าดังต่อไปน้ี  

(๑) ช่ือเต็มของผู้โอนและผู้รบัโอน 
(๒) หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงของผู้โอนและผู้รบัโอน 
(๓) เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขหนังสอืเดินทาง หรือเลขใบสําคญัประจําตัว 

คนต่างด้าว หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอ่ืนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่น่าเช่ือถือ กรณีผู้โอนหรือผู้รบัโอนเป็นบุคคลธรรมดา หรือเลขประจําตัวผูเ้สียภาษ ีกรณผีู้โอน 
หรือผู้รบัโอนเป็นนิติบุคคลไทย หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษี หรือหมายเลขอ่ืนของนิติบุคคล 
ที่ออกโดยทางราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเช่ือถอื กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคล 
ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  

(๔) ช่ือสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีส่ั่งโอน และช่ือ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีร่ับโอน 

(๕) ที่อยู่ของผูโ้อนหรือผู้รับโอน แล้วแต่กรณี กรณีที่ไม่มีให้ระบุวัน เดือน ปีเกิด 
และสถานที่เกิดของผู้โอนหรือผู้รับโอน แลว้แต่กรณี  

(๖) จํานวนเงิน 
  กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ หากสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า  
รับรองได้ว่ามีข้อมูลตาม (๓) และ (๕) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) 
อาจส่งข้อมูลเฉพาะ (๑) (๒) (๔) และ (๖) ก็ได้ 

การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศตามวรรคหน่ึง กรณีที่เป็น 
ลูกค้าจร สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งข้อมูลเฉพาะ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ก็ได้  

กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ หากสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกคา้ รับรองได้ว่า
มีข้อมูลตาม (๓) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจส่งข้อมูลเฉพาะ (๑) (๒) 
(๔) (๕) และ (๖) ก็ได้  

เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีการโอนเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศตามวรรคสองและวรรคสาม หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศตามวรรคสี่ สํานักงานอาจมีคําสั่งให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ส่งข้อมลูที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ และให้สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานภายในระยะเวลา 
ที่สํานักงานกําหนด  

 
ข้อ ๓๔  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)  

เป็นตัวกลางในสายการโอนเงิน ให้ส่งข้อมลูผู้โอนพร้อมคําสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นผู้โอน ไปยังสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นผู้รับโอนให้ครบถ้วน 



  
๑๔ 

ข้อ ๓๕  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ทีใ่ห้บริการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไมต้่องปฏิบัติตามข้อ ๓๓ หากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจาก
การทําธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีการระบุหมายเลขบัตรในคําสั่งโอนเงิน รวมถึง
กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการ
กระทําเพ่ือประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) 
 
  ข้อ ๓๖  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดมาตรการในการตรวจสอบและเรียกข้อมูลจากสถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นผู้โอนหรือจากผู้รับโอนกรณีเป็นตัวกลาง 
ในสายการโอนเงิน ในกรณีที่คําขอโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓๓ 
  กรณีที่มีการดําเนินการตามวรรคหน่ึงแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจปฏิเสธคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวโดยพิจารณาจากผลของการบริหารความเสี่ยงที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินและพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 
 
  ข้อ ๓๗  ให้นําบทบัญญัติในหมวดน้ีมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
สําหรับธุรกรรมการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หมวด ๕ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 

   
 

  ข้อ ๓๘  สถาบนัการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจใช้
อุปกรณ์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ีได้ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหน่ึงต้องเป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  
 
  ข้อ ๓๙  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ดําเนินการตามข้อ ๓๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องจัด
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า และการบรหิารความเสี่ยง
และการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า เข้าใจถึง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเน่ือง 
และสม่ําเสมอ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



  
๑๕ 

หมวด ๖ 
ความร่วมมือในทางกฎหมายและการประเมินผล 

   
 

 ข้อ ๔๐  สถาบนัการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
จะรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อเท็จจริงที่มีเหตุอันควรสงสัยจากกระบวนการ
ตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการตรวจทานบัญชี
ของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าต่อสํานักงานได้ ก็ต่อเมื่อรายงาน
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบและอนุมัติจากผูบ้ริหารที่มีอํานาจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) น้ัน  

 กรณีที่มีความจําเป็นในการติดต่อสํานักงาน เพ่ือสอบถาม ขอคําแนะนํา ช้ีแจง  
หรือด้วยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) จะต้องแต่งต้ังตัวแทนซึ่งเป็นพนักงานระดับบริหารที่มีหน้าทีใ่นการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ติดต่อกับสํานักงาน 

 
 ข้อ ๔๑  ใหส้ํานักงานเป็นผู้กํากับดูแลและติดตามประเมินผลสถาบันการเงิน 

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี  
 ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามประเมินผล

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี สําหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ต้ังอยู่ใน
ต่างประเทศ 

 ในกรณีที่บริษทัในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที่ต้ังอยู่ สํานักงานอาจพิจารณา
กํากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ของบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศตามแนวทางที่เข้มงวดกว่า  

 
 ข้อ ๔๒  ในการดําเนินการตามข้อ ๔๑ สํานักงานอาจขอความร่วมมือจากหน่วยงาน

ที่มีอํานาจกํากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพ่ือให้การ
กํากับดูแลและการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
สํานักงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดังกล่าว 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
 ข้อ ๔๓  ใหส้ถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 

ดําเนินการตามกฎกระทรวงน้ี กับลูกค้าหรอืบัญชีที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
ภายในสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  



  
๑๖ 

 หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามระยะเวลาในวรรคหน่ึง ให้เสนอเลขาธิการ 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับ 
 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่   พ.ศ. ....  
 
 

นายกรัฐมนตร ี


