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ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน  
ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ลูกค้า”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖ 
“ลูกค้าจร”  หมายความว่า  ลูกค้าที่ไม่มีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  และประสงค์จะสร้าง

ความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวและไม่ต่อเนื่องกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖ 

ข้อ ๓ การแสดงตนของลูกค้าซ่ึง เป็นบุคคลธรรมดา  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล 
และหลักฐานดังต่อไปนี้   

(๑) ชื่อและนามสกุล   
(๒) วันเดือนปีเกิด   
(๓) เลขประจําตัวประชาชน  และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง  

หรือเลขใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอ่ืนที่ออกหรือรับรองโดย
หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ 

(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  หรือที่อยู่ในประเทศไทยในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว   
(๕) เพศ   
(๖) สัญชาติ   
(๗) สถานภาพการสมรส 
(๘) หลักฐานสําคัญประจําตัวบุคคลที่มีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการออกให้  เช่น  บัตรประจําตัว

ประชาชน  บัตรประจําตัวสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ใบอนุญาตขับขี่  รวมทั้งใบแทน  หรือบัตรชั่วคราว 
ที่ใช้ระหว่างรอการออกเอกสารดังกล่าวด้วย   

(๙) หนังสือเดินทาง  หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว  หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนอ่ืน 
ที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว 
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(๑๐) อาชีพ  สถานที่ทํางาน  และหมายเลขโทรศัพท์   
(๑๑) สถานที่สะดวกในการติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์   
(๑๒) ลายมือชื่อผู้ทําธุรกรรม   
ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นนิติบุคคล  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน

ดังต่อไปนี้   
(๑) ชื่อนิติบุคคล   
(๒) ชื่อและนามสกุลของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
(๓) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  ในกรณีที่มี 
(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์   
(๕) หลักฐานสําคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติ บุคคลทั่วไป  ได้แก่  หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ 

นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน  หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ได้แก่  
หลักฐานการเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน 

 (ข) สําหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ  องค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ได้แก่  หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หรือหนังสือแต่งตั้ ง 
หรือมอบอํานาจ  หรือ 

 (ค) สําหรับลูกค้าที่ เป็นสหกรณ์  มูลนิธิ  สมาคม  สโมสร  วัด  มัสยิด  ศาลเจ้า   
และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกันนี้  ได้แก่  หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม  หนังสือ
แสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือหนังสือแตง่ตั้งหรือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

(๖) ประเภทการประกอบการ   
(๗) ตราประทับของนิติบุคคล  ในกรณีที่มี   
(๘) บัตรประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  ในกรณีที่มี 
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล   
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องจัดให้ผู้รับมอบอํานาจทําธุรกรรม

แทนนิติบุคคลแสดงตนตามข้อ  ๓  ด้วย 
ข้อ ๕ การแสดงตนของลูกค้าจร  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ  ๓  (๑)  

(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๘)  หรือ  (๙)  หรือข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๖ การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้า  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ  ๓  

(๑)  (๒)  (๓)  และ  (๑๐)  และข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  แล้วแต่กรณี   
ทั้งนี้  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องจัดให้ลูกค้าตามวรรคหนึ่ง 

ส่งสําเนาหลักฐานตามข้อ  ๓  (๘)  หรือ  (๙)  หรือตามข้อ  ๔  (๕)  แล้วแต่กรณี  ให้ในโอกาสแรก 
ที่สามารถทําได้   
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สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  จะนําความในวรรคหนึ่ง
และวรรคสองมาใช้ได้ต่อเม่ือได้มีการกําหนดนโยบายการรับลูกค้า  และมีการบริหารความเสี่ยง 
ที่อาจเก่ียวกับการฟอกเงินของลูกค้าอันอาจเกิดจากการทําธุรกรรมที่ไม่ได้ทําต่อหน้าแล้ว 

ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามวิสัยที่พึงปฏิบัติโดยสุจริตและปราศจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  อนุญาตให้ลูกค้าปกปิดชื่อจริง   
ใช้ชื่อแฝง  หรือชื่อปลอมในการทําธุรกรรม 

ข้อ ๘ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการแสดงตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  อาจจัดให้ลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาแสดงตนเฉพาะชื่อ  นามสกุล  
และเลขประจําตัวประชาชน  หรือในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  ให้แสดงเลขหนังสือเดินทางหรือเลขใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าว  หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอ่ืนที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กร 
ที่น่าเชื่อถือ  หรือจัดให้ลูกค้าซ่ึงเป็นนิติบุคคลแสดงตนเฉพาะชื่อนิติบุคคล  และเลขประจําตัวผู้เสียภาษี
อากรหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขอ้างอิงแสดงความเป็นนิติบุคคลก็ได้ 

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย 
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน  ทั้งนี้  ตามที่เลขาธิการประกาศ
กําหนด   

ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือหลักฐานประกอบการ
แสดงตนตามข้อ  ๘  สํานักงานอาจพิจารณาสนับสนุนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ก็ได้  ทั้งนี้  การสนับสนุนข้อมูลของสํานักงานจะใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่นิติบุคคลอ่ืนได้จัดทําขึ้นก็ได้  แต่เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่เลขาธิการ 
ประกาศกําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตร ี


