


 

 

บทน ำ 
 
 
 แนวทำงปฏิบติั เร่ือง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้ำน้ี  เป็นร่ำงแนวทำงปฏิบัติ 
ส ำหรับสถำบนักำรเงิน และผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖(๑)และ(๙) ซ่ึงจะมีหลกักำรท่ีตรงกนั สืบเน่ืองมำจำก
ขอ้บญัญติัตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกบั ประกำศ
ส ำนกันำยกรัฐมนตรี เร่ือง วิธีกำรแสดงตนของลูกคำ้สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ และ
มำตรฐำนสำกลดำ้นกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อตำ้นกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อ
กำรร้ำย ค.ศ. ๒๐๑๒ (FATF RECOMMENDATIONS 2012) 

แนวทำงปฏิบติั เร่ือง กำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ ส ำหรับทุกประเภทธุรกิจ จะใช้
ค  ำวำ่ ผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำนธุรกรรม แทนกำรเจำะจงระบุช่ือประเภทธุรกิจผูป้ฏิบติั  เพื่อรองรับถอ้ยค ำท่ีไดป้รับปรุง 
จำกค ำว่ำ สถำบนักำรเงินและผูป้ระกอบอำชีพตำมมำตรำ ๑๖ (๑)และ(๙) เป็น ผู้มีหน้าที่รายงาน ตำมร่ำง
พระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๖   

ในท่ีน้ี “ผูมี้หนำ้ท่ีรำยงำน” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย ์ธนำคำรท่ีไดมี้กฎหมำยจดัตั้งข้ึนโดยเฉพำะ 
และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย 
 แนวทำงปฏิบติัน้ี จดัท ำข้ึน โดยผำ่นขั้นตอนกำรรับฟังขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น ขอ้โตแ้ยง้ จำกกลุ่มธุรกิจ
ผูมี้หนำ้ท่ีปฏิบติัตำมกฎหมำยในแต่ละประเภทธุรกิจแลว้  
  ทั้งน้ี หลกักำรในกำรจดัท ำแนวทำงปฏิบติัฯ ไดก้ ำหนดให้แนวทำงปฏิบติัฯ เป็นเอกสำรท่ีขยำยควำม 
ตีควำม และอธิบำยควำม ประกอบขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคำ้ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกำศเลขำธิกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะอธิบำยเพิ่มเติมในประเด็นหรือส่วนท่ีจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำร
ตีควำม รวมถึงระบุตวัอยำ่งประกอบค ำอธิบำยในบำงกระบวนกำรเพื่อใหผู้ป้ฏิบติัสำมำรถปฏิบติัตำมกฎหมำยได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 
    
          

 
 

พนัต ำรวจเอกสีหนำท ประยรูรัตน์ 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 

กุมภำพนัธ์ ๒๕๕๗ 
 

 



 

 

สารบัญ 

            หนา 

แผนภาพกระบวนการมาตรฐาน 

แผนภาพ ๑  

แผนภาพ ๒ 

สวนที่ ๑   เร่ือง การกําหนดนโยบายภายในองคกร          ๑       

สวนที่ ๒  เร่ือง การจัดใหลูกคาแสดงตน         ๘       

สวนที่ ๓  เร่ือง การอนุมัติรับลูกคา                        ๑๗                                    

สวนที่ ๔  เร่ือง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย         ๒๘                

สวนที่ ๕  เร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจรงิของลูกคา (การตรวจสอบและตรวจทาน                                              

    ความเคลื่อนไหวทาง  การเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกคา)     ๔๘     

สวนที่ ๖   เร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง                         ๕๗           

สวนที่ ๗   เร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา          ๖๖                           

สวนที่ ๘   เร่ือง การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย                  ๗๑                                                           

สวนที่ ๙    เร่ือง การสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส         ๗๕   

สวนที่ ๑๐  เร่ือง การเก็บรักษาขอมูล                       ๘๑                                                                                        

สวนที่ ๑๑  เร่ือง ความสัมพันธกับสถาบันการเงินตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม                    ๘๒                                    

สวนที่ ๑๒ เร่ือง สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือ         ๘๕ 

สวนที่ ๑๓  เร่ือง สรุปแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน                                                    

       และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย                      ๙๓            



STANDARD  CUSTOMER DUE DILIGENCE  PROCEDURE 
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Identification Info.  

Verify Identify  

 

Sanction Lists 

 
Customer Business Data Related  

 

Other Risk Factors Info. 

 

 

 

                                      

 

Step 2 

Thru other  Technology Gateways 

Your Customers 
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In case of…… 

 
to your customer….. 

In case of…… 

 

 

Risk Management  

for your customer 

 

Area/Countries 

Occupations 

Politically Exposed Persons 

Products/Services 

Channel of use products/ 
services 

Complex of objectives 
Etc. 

 

High  

Medium 

Low 

 

 !!!! You must  

“Know Your Customer” that….. 

Accept Business 

Relationship 

 

Which Risk Level? 

 

How strong ongoing 

monitoring? 

 

 

 

 

Step 3 

 

2 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Company 
(Reporting Entity) 

 

Your Customers 

Ongoing Monitoring 

 

1
st
 Transaction 

Year 1 or 

10 Months or 

6 Months or…… 

 

 

 

Check 

Analyze 

  

record 

go on and on and on… 

 

 Transactions Pattern/structure 
Average of Value of money 
Range of Risk Level 
Business Relationship Ongoing 

 

 

 

5 years 
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การกําหนดนโยบายภายในองคกร  

 

นโยบายหลัก     นโยบายรอง      มาตรการ/ประกาศ ภายในองคกร 

                  ปฏิบัติตามมาตรการ AML/CFT        

                    นโยบายการรับลูกคา       วิธีการรับลูกคา  

           นโยบายบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน     หลักเกณฑ ปจจัย เพื่อใชบริหารความเสี่ยงฯ 

           นโยบายการจัดจางและฝกอบรมบุคลากร     วิธีปฏิบัติ ขั้นตอนในการจัดจางบุคลากร 

           แผนงานในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

            นโยบาย Internal Audit for AML/CFT Function     แผนงานหรือแนวทางในการตรวจสอบภายใน 

              เฉพาะดาน AML/CFT  

            นโยบาย การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายตางๆ    แผนงานในการประชุม/พิจารณา เพื่อปรับปรุง 

        เปลี่ยนแปลงนโยบาย มาตรการ ประกาศ 

        ระเบียบตางๆเกี่ยวกับ AML/CFT ภายใน 

        องคกร 



 

 

      บริหารความเสี่ยงดาน AML/CFT   ขั้นตอนอนุมัติความสัมพันธ 

 

 บริหารความเสี่ยงองคกร      บริหารความเสี่ยงลูกคา 

 

  

  - ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับ     - กําหนดปจจัยความเสี่ยงเพื่อใชจัดระดับความเสี่ยงของลูกคา 

  - ผลิตภัณฑ     - พิจารณาปจจัยเกี่ยวกับ  

  - บริการ       - ปจจัยเฉพาะตัวลูกคา 

  - ชองทางการใหบริการ     - ปจจัยเกี่ยวกับโครงสรางตัวลูกคา 

  - อื่นๆ เชน      - ปจจัยเกี่ยวกับภูมิศาสตร/พื้นที ่

       วงเงิน, ประสิทธิภาพของตัวแทน   - ปจจัยอื่นๆ เชน 

        ที่ติดตอ/ขาย            พฤติกรรมของลูกคา 

   - การจัดการบริหารความเสี่ยงของผลิตภัณฑ/                  ผลิตภัณฑ/บริการ/ชองทางการใหบริการ 

           บริการ/ชองทางการใหบริการ ใหมๆ            หรืออื่นๆ 

     - กระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีคุณภาพ       - ประสิทธิภาพในการตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

    -  กระบวนการรักษาความลับของขอมูล        และกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงกอนสงรายงาน 

          -  แนวทางในการปฏิเสธลูกคา หรือ กําหนดขั้นตอนเพิ่มเติม 

             สําหรับลูกคาที่ตองพิจารณาความเสี่ยงเปนกรณีพิเศษ 

  - วิธีการอนุมัติรับลูกคาที่มีความเสี่ยงในระดับตางๆ 

  

 

 

 

ขั้นตอนอนุมัติความสัมพันธ 

  



๑ 

 

 

การกําหนดนโยบายภายในองคกร    

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 

 ตามขอบัญญัติในกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบกับสาระสําคัญในมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไดกําหนดใหผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอา 

มาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

มาเปนนโยบายหลักขององคกรและมีความสําคัญ เทาๆกับนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจ 

 การกําหนดนโยบายขางตน ประกอบดวยนโยบายหลัก และนโยบายลําดับรอง โดยความแตกตางของ

นโยบายทั้งสองลําดับ ไดแก 

 นโยบายหลัก ตองเปนนโยบายที่ออกโดยคณะผูบริหารสูงสุดขององคกร ที่มีอํานาจกําหนดทิศทางใน

การบริหารองคกรของผูมีหนาที่รายงาน และมีความสําคัญเทาๆกับนโยบายที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการ                    

ประกอบกิจการ 

 นโยบายรอง อาจใชคําเรียกอื่นนอกจาก นโยบาย เชน มาตรการ ระเบียบองคกร ประกาศขององคกร 

แนวปฏิบัติภายใน  ซึ่งอาจออกโดยคณะผูบริหารสูงสุด หรือคณะผูบริหารที่มีอํานาจในการออกนโยบายรอง

ดังกลาว แตนโยบายรองในที่นี้ ตองมีผลบังคับใชอยางเครงครัดภายในองคกร และสงผลตอการกระทําความผิด

ตอหนาที่ ในกรณีที่บุคลากรที่เกี่ยวของไมปฏิบัติตาม โดยมักจะเปนเรื่องที่มีรายละเอียด ขั้นตอน กระบวนการ 

ซึ่งเจาะจงสําหรับการปฏิบัติในเร่ืองใดเรือ่งหน่ึง 

 สาระสําคัญในสวนนี้ จะระบุวา อยางนอยที่สุด ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดนโยบายหลักและรอง               

ในเร่ืองใดบาง 

 

๑. นโยบายหลัก เรื่อง การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย 

 เปนนโยบายที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนนโยบายหลัก ซึ่งสาระสําคัญคือ ผูมีหนาที่รายงาน   ตอง

กําหนดนโยบายที่แสดงวา  ผูมีหนาที่รายงานจัดใหวัตถุประสงคในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนวัตถุประสงคหลักที่ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  และเพื่อ



๒ 

 

 

แสดงวา ผูมีหนาที่รายงานเขาใจถึงการดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ควรมีสาระสําคัญตอไปนี้              

ในนโยบายดังกลาว 

 (๑) ผูมีหนาที่รายงาน สนับสนุนและพรอมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  และดําเนินกระบวนการตรวจสอบ                

เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเครงครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นๆตาม

กฎหมายดังกลาวอยางครบถวน 

(๒) ผูมีหนาที่รายงาน จะกําหนดนโยบาย (รอง)หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการ                   

รับลูกคา ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดงตน และระบุตัวตน ตามกฎหมาย วาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

 (๓) ผูมีหนาที่รายงาน จะกําหนดนโยบาย (รอง)หรือมาตรการที่วางหลักเกณฑเพื่อบริหารความเสี่ยง 

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 โดยนโยบาย (รอง) หรือมาตรการ ในการบริหารความเสี่ยง ตองประกอบดวย (๑) การบริหารความเสี่ยง

ภายในองคกร สําหรับ ผลิตภัณฑหรือบริการหรือชองทางบริการขององคกร   (๒) การบริหารความเสี่ยงสําหรับ

ลูกคาทั้งหมด  (๓) การบริหารความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 (๔) ผูมีหนาที่รายงาน จะกําหนดนโยบาย(รอง)หรือแผนงานที่ตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ในเรื่อง 

การจัดจางพนักงานหรือบุคลากร ดวยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและมั่นใจวา ระบบการจัดจางดังกลาวจะทํา

ใหพนักงานหรือบุคลากร มีความเขาใจในนโยบายหลักและนโยบายรองที่สนับสนุน รวมถึง จัดใหพนักงาน

หรือบุคลากรขององคกรไดรับการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เพื่อจะปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

ถูกตอง  

 (๕) ผูมีหนาที่รายงาน จะกําหนดใหมีการตรวจสอบภายใน สําหรับสวนงานที่เกี่ยวของกับการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายภายในองคกร และตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ตามนโยบายหลักและ

นโยบายรองอยางครบถวน โดยใหอํานาจการตรวจสอบภายในนั้นเปนไปโดยอิสระ ไมมีการแทรกแซงจาก 

สวนงานใดหรือผูที่มีอํานาจบริหารภายในองคกร 

 (๖) ผูมีหนาที่รายงาน จะกําหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงนโยบายหลักและนโยบายรอง 

ใหทันสมัย และสอดคลองกับผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางบริการใหมๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการใช

เทคโนโลยีหรือเครือขายอิเล็กทรอนิกส อยูเสมอ  

 



๓ 

 

 

 ในการกําหนดนโยบายหลัก ขอใหผูมีหนาที่รายงานพิจารณาสาระสําคัญใน ประกาศสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางการกําหนดนโยบายการรับลูกคาและนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เกี่ยวกับการฟอกเงินของลูกคาของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)                           

(พ.ศ. ๒๕๕๖) ประกอบกับแนวทางปฏิบัติฯฉบับนี ้

นโยบายดังกลาว จะระบุรายละเอียดมากนอยเพียงใดยังมิใชสาระสําคัญในขั้นตอนนี้ เพราะการระบุ

รายละเอียดขั้นตอน มักจะปรากฏอยูในนโยบายลําดับรอง หรืออาจเรียกในชื่ออื่น เชน มาตรฐาน มาตรการ 

ประกาศ แนวทางปฏิบัติ คูมือ ฯ ขององคกร 

 

๒. นโยบาย (รอง)หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการรับลูกคา 

 นโยบายการรับลูกคา เปนสวนหนึ่งของการดําเนินการตามนโยบายหลัก เรื่อง การปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) การใชคําวา นโยบาย ในที่นี้ หมายถึง 

การดําเนินการตามที่ระบุ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในหัวเรื่องนั้นๆ  ซึ่งกรณีนี้ นโยบายเรื่องการรับลูกคา 

จัดเปนนโยบายรองภายใตนโยบายหลักขอ ๑ และอาจปรับเปลี่ยนถอยคําจากนโยบายเปนคําเรียกอื่น ตามระบบ

การออกหลักเกณฑภายในองคกรผูมีหนาที่รายงานแตละราย ได  

 สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายการรับลูกคา ควรประกอบดวย 

 (๑) วิธีปฏิบัติในการจัดใหลูกคาแสดงตน โดยระบุประเภทขอมูล เอกสารหรือหลักฐานที่ลูกคาตอง

แสดงหรือใหแกผูมีหนาที่รายงานประเภทแบบสอบถามขอมูลที่ตองกรอก วิธีการกรอก และแนะนําวิธีการ

ปฏิบัติตอลูกคาในกรณีตางๆ เชน  

  - ลูกคาที่เคยสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับผูมีหนาที่รายงานมากอน   

- ลูกคาที่เปนบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ  

  - ลูกคาที่ใหขอมูลไมครบถวน  

  - .......................................................... เปนตน 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดหลักการที่ไมขัดตอประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตน

ของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น

จึงควรพิจารณาประกาศสํานักนายกฯฉบับดังกลาวอยางเครงครัดประกอบกับแนวปฏิบัติฯฉบับนี้ 

 (๒) วิธีปฏิบัติในการระบุตัวตนของลูกคา โดยระบุถึง วิธีการตรวจสอบขอมูล ประเมินผลเบื้องตนเพื่อ

พิจารณาการขอขอมูลเพิ่ม วิธีการตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด และวิธีปฏิบัติในกรณีตางๆ 

เชน 

  - กรณีที่ประเมินไดวา ตองขอขอมูลลูกคาเพิ่มเติม เนื่องจากพบปจจัยความเสี่ยงบางประการ 



๔ 

 

 

  - กรณีที่พบวา ลูกคาไมยินยอมใหขอมูล  

  - กรณีที่พบวา ลูกคาใหขอมูลเท็จ 

  - กรณีที่พบวา ลูกคามีขอมูลที่เกี่ยวของหรือตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด 

  - วิธีการปฏิเสธลูกคา 

  - วิธีการขอขยายระยะเวลาในการอนุมัติรับลูกคา 

  - ...............................  เปนตน 

 ผูมีหนาที่รายงานสามารถ ดูรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการรับลูกคาได ในสวน ๓  การอนุมัติรับลูกคา 

ในแนวทางปฏิบัติฯฉบับนี้ 

 (3) วิธีปฏิบัติในขั้นตอนการอนุมัติรับลูกคา โดยระบุถึง ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสรางความสัมพันธ

กับลูกคา และวิธีการใชดุลยพินิจในกรณีตางๆที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ เชน 

  - กรณีที่พบวา ลูกคาผานขั้นตอนการระบุตัวตนมาแลว แตขอมูลไมเพียงพอจะกําหนดความ

เสี่ยงที่ชัดเจนได 

  - กรณีที่พบวา ลูกคาเปนบุคคลที่สํานักงาน แจงใหรายงานธุรกรรมสงสัย ถามีการขอสราง

ความสัมพันธ 

  - กรณีที่พบวา ลูกคามีความเสี่ยงสูง ตองขออนุมัติผูบรหิารกี่ระดับ 

  - กรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อกําหนดความเสี่ยงของลูกคา 

  - ....................................... เปนตน 

   

๓. นโยบาย (รอง)หรือมาตรการท่ีวางหลักเกณฑเพื่อบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน(และสนับสุนนทาง  

การเงินแกการกอการราย) 

 แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใชนโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในขอ ๒ 

 สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงดานการผอกเงิน(และการสนับสนุนทางการเงิน 

แกการกอการราย)   ควรประกอบดวย 

  - หลักเกณฑและการกําหนดปจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ บริการ 

และ ชองทางบริการทั้งหมด ที่ผูมีหนาที่รายงานใหบริการหรือดําเนินความสัมพันธกับลูกคา (ดูแนวทางปฏิบัติฯ

ฉบับนี้ ในสวน การบริหารความเสี่ยงฯ ประกอบการกําหนดนโยบายนี้ได) 

  - หลักเกณฑและการกําหนดปจจัยความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงสําหรับลูกคา 

   - แนวทางในใชดุลยพินิจในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง  

  - วิธีการสรุปผลการประเมินและขออนุมัติดําเนินการปรับปรุงความเสี่ยง 



๕ 

 

 

  - กระบวนการหลังไดรับอนุมัติผลการประเมินและการเก็บบันทึกขอมูล 

  - ................................................................. เปนตน 

ผูมีหนาที่รายงานสามารถ ดูรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการกําหนดขั้นตอน และปจจัยความเสี่ยงตางๆ ได

ใน หัวขอ การบริหารความเสี่ยง ในแนวทางปฏิบัติฯฉบับนี)้ 

 

๔. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานท่ีตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ในเรื่อง การจัดจางและการฝกอบรมพนักงาน 

 แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใชนโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในขอ ๒ 

 (๑) สาระสําคัญในเรื่อง การจัดจางพนักงานหรือบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในองคกร 

ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดขั้นตอนในกระบวนการจางพนักงาน เพือ่ใหสอดคลองกับนโยบายหลัก

ในขอ ๑ โดยอาจเพิ่มกระบวนการสัมภาษณ หรือ การทดสอบ หรือ การอบรมกอนประเมินผลรับเปนพนักงาน 

หรือในขั้นตอนใดก็ตามที่จะมั่นใจไดวา พนักงานที่คัดเลือกเขามา (ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการตาม

นโยบายในขอ ๑) มีความเขาใจวา ผูมีหนาที่รายงานตองปฏิบัติตามตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและสามารถปฏิบัติตาม

นโยบาย หลักการ หรือมาตรการ แนวทางปฏิบัติตางๆที่องคกรไดกําหนดขึ้นเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ดังกลาว 

 (๒) สาระสําคัญในเรื่อง การฝกอบรมพนักงานหรือบุคลากรในองคกร 

 ผูรายงานตองมั่นใจไดวา พนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ตามตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายไดอยางถูกตองอยูเสมอ 

ดังนั้น จึงตองกําหนดแผนปฏิบัติงาน ในการฝกอบรม เกี่ยวกับ ความรูความเขาใจดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย รวมถึงความเขาใจตอนโยบาย มาตรการ 

แนวทางปฏิบัติ ที่องคกรบังคับใชเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายหลักในขอ ๑ . ทั้งนี้ การฝกอบรมดังกลาว 

ควรจัดใหเปนการฝกอบรมที่ตองดําเนินการอยางสม่ําเสมอ โดยอาจนําปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตาม

นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ที่องคกร มาเปนประเด็นในการฝกอบรมรวมดวย  ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงาน

ตองมั่นใจไดวา เมื่อไดรับการฝกอบรมแลว พนักงานตองมีความเขาใจในสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ

และหลักเกณฑ หรือวิธีปฏิบัติที่องคกรกําหนดขึ้นภายใตกรอบแหงกฎหมาย  

 

๕. นโยบาย(รอง) เร่ือง การตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ 

 แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใชนโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในขอ ๒ 



๖ 

 

 

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนด สวนงานที่มีหนาที่ในการกํากับดูแลใหองคกรสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

สอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การราย และจัดใหมีการตรวจสอบภายใน สําหรับการปฏิบัติหนาที่ของสวนงานดังกลาว รวมถึงการปฏิบัติงาน

ของสวนงานอื่นๆที่ตองดําเนินการตามนโยบาย หรือแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการภายในที่กําหนดขึ้นเพื่อ

รองรับการปฏิบัติ ที่เกี่ยวของกับมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย ทั้งระบบที่ปฏิบัติโดยบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รูปแบบการตรวจสอบภายในที่ควรระบุไวในนโยบายรองนี้ 

 (๑) ผูมีหนาที่รายงานควรกําหนดสวนงานหรือหนวยงานภายใน เพื่อปฏิบัติหนาที่นี้โดยเฉพาะ  

 (๒) ผูมีหนาที่รายงานอาจมอบหมายใหบุคคลภายนอก ดําเนินการตรวจสอบกรปฏิบัติงานภายในตาม 

(๑) ก็ได  

 (๓) ผูมีหนาที่รายงานตองใหความอิสระในการใชอํานาจตรวจสอบ แกสวนงานหรือหนวยงาน

ตรวจสอบใน (๑) รวมถึงบุคคลภายนอกใน (๒) ดวย และมั่นใจไดวา ตองไมมีการแทรกแซงผลการตรวจสอบ

หรือประเมิน โดยสวนงานอ่ืนและคณะผูบริหารทุกระดับ 

 (๔) การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี้ หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานของสํานักงานใหญ 

สาขาและบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 (๕) ผลจากการทําหนาที่ของผูปฏิบัติหนาที่ในขอ (๑) และ (๒) จะตองไดรับความใสใจ จากคณะ

ผูบริหารระดับสูง และ ไดรับการพิจารณาใหดําเนินการเพื่อปรับปรุงแกไขตามผลการประเมิน (กรณีที่พบวามี

ขอบกพรองหรือปญหาในการปฏิบัติงาน) อยางเครงครัด  

 ทั้งนี้ นโยบายรองในขอนี้ จะทําใหผูมีหนาที่รายงาน มั่นใจไดวา นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ หรือ

แนวทางปฏิบัติตางๆที่กําหนดขึ้น ไดรับการปฏิบัติอยางถูกตอง และในกรณีที่พบขอบกพรองหรอืความผิดพลาด 

ก็จะเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัตินั้นๆตอไปซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายรองในขอตอไป 

 

๖. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานตองดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ในเร่ือง การพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย 

 แนวทางในการกําหนดนโยบายรอง และผลการบังคับใชนโยบาย เหมือนกับนโยบายรองในขอ ๒ 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดนโยบายรอง ในการทบทวน ปรับปรุงให นโยบายรองอื่นๆ มาตรการ 

หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติตางๆ อยางสม่ําเสมอ และตองดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาใหสอดคลองกับ

กฎหมาย รวมถึงควรพิจารณาพัฒนานโยบายภายในตางๆใหรองรับกับหลักเกณฑสากลที่ออกใหมๆ โดยเฉพาะ

เมื่อมีนโยบายในการออกผลิตภัณฑ บริการ หรือใชชองทางการทําธุรกรรมใหมๆ ที่ เกี่ยวของกับการใช



๗ 

 

 

เทคโนโลยีที่อาจเสี่ยงตอการฟอกเงิน   ผูมีหนาที่รายงาน ตองตรวจสอบวา นโยบายดังกลาวขัดหรือเปน

อุปสรรคในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชในขณะนั้น(ซึ่งมีการแกไขเพิ่มเติมใหม) หรือเปนอุปสรรคตอ

นโยบายหลักในขอ ๑. รวมถึงนโยบายรอง มาตรการ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนโยบาย                 

ในขอ ๑. หรือไม  

 สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายรองในเร่ืองนี้ ควรประกอบดวย 

  - การกําหนดรอบระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจสอบวา นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑหรือ

แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนโยบายหลักในขอ ๑ ยังไดรับการปฏิบัติอยางเครงครัด และเกิดปญหาหรือ

อุปสรรคตอการปฏิบัติหรือไม อยางไร ซึ่งอาจพบไดจากผลการตรวจสอบภายในตามนโยบายรองในขอ ๕ 

ขางตน 

  - การกําหนดใหผูบริหารหรือคณะผูบริหารระดับสูง มีสวนสําคัญในกระบวนการพิจารณา

ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนโยบายหลักในขอ ๑  

  - การกําหนดใหมีกระบวนการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ บริการ หรือใชชองทางการทําธุรกรรม

ใหมๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี ในเรื่อง  ความเสี่ยงดานการฟอกเงิน และความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น ใน

กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม กฎหมาย นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑหรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของกับนโยบาย

หลักในขอ ๑ ได 

  - กําหนดกระบวนการแกไข พัฒนา เปลี่ยนแปลง เรงดวนเฉพาะกรณี(ในกรณีที่ตองดําเนินการ

เมื่อพบปญหาฉุกเฉิน) และไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงหรือคณะผูบริหารระดับสูง 

  - กําหนดกระบวนการในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน(และการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) ของผลิตภัณฑ บริการ หรือใชชองทางการทําธุรกรรมใหมๆ ที่

เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี (ดูประกาศสํานักงาน เร่ือง แนวทางการตรวจสอบความเสี่ยงดานการฟอกเงินของ 

เทคโนโลยี ผลิตภัณฑหรือบริการใหมของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)

ประกอบการกําหนดกระบวนการนี)้ 

 

ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณากําหนด นโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ หรือแนวทางปฏิบัติภายใน

องคกรอื่นๆเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายหลักในขอ ๑ เพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ โครงสราง

ผลิตภัณฑ บริการ และลูกคา แตตองไมขัดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวของ. 



๘ 

 

 

การจัดใหลูกคาแสดงตน 

 

การจัดใหลูกคาแสดงตน  เปนขั้นตอนแรกเมื่อลูกคาประสงคจะสรางความสัมพันธหรือผูที่ทําธุรกรรม

ครั้งคราวประสงคจะทําธุรกรรมครั้งแรกในวงเงินที่กําหนดหรือเมื่อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผูมีหนาที่รายงาน

ตองจัดใหลูกคาแจงขอมูลเบื้องตนตาม ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องวิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบัน

การเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  

ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการใหผูใชบริการ ทั้งลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวแสดงตนอยาง

ถูกตองตามประเภทของผลิตภัณฑหรือการใชบริการ ดังนี ้

 

๑. การแสดงตนของลูกคาที่ประสงคจะสรางความสัมพันธตอหนา  

 ลูกคาที่สรางความสัมพันธประเภทนี้ หมายถึง ลูกคาที่แจงความประสงคจะสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับผูมีหนาที่รายงานตอพนักงานหรือบุคลากรของผูมีหนาที่รายงาน  รวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่สามที่                  

ผูมีหนาที่รายงานพึ่งพา ในชองทางปกติที่เปนลักษณะการเผชิญหนา โดยไมผานเทคโนโลยีหรืออุปกรณใดๆ

ในขณะสรางความสัมพันธนั้น ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงานตองจัดใหลูกคาประเภทนี้ แสดงตนดังนี ้

 (๑.๑) ลูกคาบุคคลธรรมดา 

  (๑.๑.๑) ชื่อเต็ม 

  (๑.๑.๒) วันเดือนปเกิด 

  (๑.๑.๓) เลขประจําตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือเดินทาง หรือ

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือ             

เลขประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

  (๑.๑.๔) ที่อยู 

   - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่อยู

ดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูในประเทศไทย 

  (๑.๑.๕) อาชีพและสถานที่ทํางาน 

  (๑.๑.๖) ขอมูลการติดตอที่ผูมีหนาที่รายงานจะสามารถติดตอลูกคาได เชน หมายเลขโทรศัพท  

ที่อยูอิเล็กทรอนิกส  



๙ 

 

 

  (๑.๑.๗) ลายมือชื่อผูสรางความสัมพันธ  

 (๑.๒) ลูกคานิติบุคคลหรือลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

  (๑.๒.๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสารสําคัญตางๆ) 

  (๑.๒.๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐกําหนดใหตองเสียภาษีอากร) 

  (๑.๒.๓) เอกสารที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง

กันทางกฎหมาย ที่นาเชื่อถือ 

   - กรณีนิติบุคคลไทย  ไดแก เอกสารรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให                  

ไมเกิน ๖ เดือน 

   - กรณีนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย ไดแก เอกสารที่แสดงถึงสถานภาพ

ความเปนนิติบุคคลที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐในประเทศที่จดทะเบียนหรือไดรับอนุญาตประกอบการ ออกให 

หรือ ที่องคกรที่นาเชื่อถือรับรอง และ การออกเอกสารนั้นหรือการรับรองเอกสารน้ัน กระทําไวไมเกิน ๖ เดือน  

   - กรณีสวนราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะ

เปนนิติบุคคล ไดแก หนังสือแสดงความจํานงในการสรางความสัมพันธและทําธุรกรรม และหนังสือแตงตั้งหรือ

มอบอํานาจใหสรางความสัมพันธและทําธุรกรรม 

   - กรณีสหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะ

ที่คลายคลึงกัน  ไดแก เอกสารแสดงการจดทะเบียน เอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการหรือแสดงการจัดตั้ง               

จากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ และเอกสารแตงต้ังหรือมอบอํานาจใหสรางความสัมพันธและทําธุรกรรม และ การ

ออกเอกสารนั้นหรือการรับรองเอกสารน้ัน กระทําไวไมเกิน ๖ เดือน    

   - กรณีบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก เอกสารสําคัญอันแสดงวา ไดมีการ

กอตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น และ มีการรับรองเอกสารดังกลาวไวไมเกิน ๖ เดือน โดยผูที่มี

อํานาจของบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้น 

  (๑.๒.๔) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ  

  (๑.๒.๕) ตราประทับ (ในกรณีที่มี) 

  (๑.๒.๖) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท รวมถึงขอมูลการติดตออ่ืน เชน ที่อยูอิเล็กทรอนิกส 

  (๑.๒.๗) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ทุกราย 

  (๑.๒.๘) ขอมูลของ  “ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสราง

ความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” และ “บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทาย ใหดําเนินการ

สรางความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” อันไดแก 



๑๐ 

 

 

   (๑.๒.๘.๑) ชื่อเต็ม 

   (๑.๒.๘.๒) วนัเดือนปเกิด 

   (๑.๒.๘.๓) เลขประจําตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 

หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

   (๑.๒.๘.๔) ที่อยู 

    - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยใน                   

ที่อยูดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูใน

ประเทศไทย 

  (๑.๒.๙) ลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามและผูรับมอบอํานาจ ตาม (๑.๒.๘) 

   

๒. การแสดงตนของลูกคาทีไ่มไดสรางความสัมพันธตอหนา  

 โดยหลักการแลว หากผูมีหนาที่รายงาน ตองการเพิ่มหรือจัดทําชองทางในการสรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับลูกคา ที่เปนชองทางซึ่งทําใหลูกคาไมตองพบหนากับพนักงานหรือบุคลากรของ ผูมีหนาที่รายงาน 

รวมถึงตัวแทนหรือบุคคลที่สามที่ผูมีหนาที่รายงานพึ่งพา เปนชองทางที่สรางความสัมพันธผานเทคโนโลยีหรือ

อุปกรณใดๆ ผูมีหนาที่รายงาน  ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงของการใชบริการนั้น หมายความวา ผูมีหนาที่รายงาน 

ควรเลือกใชชองทางการสรางความสัมพันธที่ไมไดทําตอหนา กับประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ําดาน                          

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เปนไปตามแนวทางที่

เลขาธิการประกาศตามกฎกระทรวง)  

อยางไรก็ดี ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณาเลือกใชชองทางการสรางความสัมพันธที่ไมไดทําตอหนา กับ

ประเภทบริการที่มีความเสี่ยงสูงก็ได แตผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการ   ในการจัดใหลูกคาตองแจงหรือ

สงขอมูลการแสดงตนใหครบถวนอยางการสรางความสัมพันธตอหนา โดยอาจขยายกําหนดเวลาในการอนุมัติ

การสรางความสัมพันธจนกวาจะไดรับขอมูลครบถวน ซึ่งอาจกําหนดวิธีการแจงหรือสงขอมูลในภายหลัง 

กอนที่จะอนุมัติรับทําธุรกรรมคร้ังแรก 

 



๑๑ 

 

 

ขอมูลการแสดงตนสําหรับลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา ในการใชบริการที่มีความเสี่ยงต่ํา

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย    อยางนอยไดแกขอมูลดังนี ้

(๒.๑) ลูกคาบุคคลธรรมดา 

 (๒.๑.๑) ชื่อเต็ม 

(๒.๑.๒) เลขประจําตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือเดินทาง หรือ

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

  (๒.๑.๓) ที่อยู 

   - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่อยู

ดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูในประเทศไทย 

(๒.๑.๔) ขอมูลการติดตอทีผู่มีหนาที่รายงานจะสามารถติดตอลูกคาได เชน  

หมายเลขโทรศัพท  ที่อยูอิเล็กทรอนิกส  

(๒.๒) ลูกคานิติบุคคล หรือ ลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย 

(๒.๒.๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสารสําคัญตางๆ) 

  (๒.๒.๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐกําหนดใหตองเสียภาษีอากร) หรือ กรณีเปนนิติบุคคลที่ไมตองชําระภาษี ใหแสดงเอกสารที่จัดตั้ง

นิติบุคคล หรือเอกสารที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง  

(๒.๒.๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท รวมถึงขอมูลการติดตออ่ืน เชน ที่อยู 

อิเล็กทรอนิกส 

(๒.๒.๔) ขอมูลของ  “ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสราง 

ความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” และ “บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทาย ใหดําเนินการ

สรางความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” อันไดแก 

   (๒.๒.๔.๑) ชื่อเต็ม 

   (๒.๒.๔.๒) วันเดือนปเกิด 

   (๒.๒.๔.๓) เลขประจําตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 



๑๒ 

 

 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 

หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

   (๒.๒.๔.๔) ที่อยู 

    - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่

อยูดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูใน

ประเทศไทย 

 

๓. การแสดงตนของผูท่ีทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว  

 กรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน มีการใหบริการลักษณะที่เปนครั้งคราว โดยการทําธุรกรรมในแตละครั้งไม

จําเปนตองเกี่ยวของหรือเชื่อมโยงกับการทําธุรกรรมคร้ังกอน ใหผูมีหนาที่รายงานจัดใหผูที่ใชบริการกลุมนี้ เปน 

“ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” และผูมีหนาที่รายงานควรพิจารณาใหการบริการครั้งคราวลักษณะนี้ ใชเฉพาะ

ประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยงต่ําดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายเทานั้น (วิธีการพิจารณาความเสี่ยง เปนไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนดตามกฎกระทรวง)  

 ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน ใหบริการลักษณะนี้ กับประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที่มีความเสี่ยง

สูง ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการในการขอขอมูลเพิ่มเติม เพื่อมั่นใจไดวา การทําธุรกรรมแบบครั้งคราว

นั้นสมเหตุสมผลและไมเสี่ยงตอการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เชน การขอเอกสาร

ทางการคาที่สามารถแสดงเหตุผลหรือวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม หรือ  ขอขอมูลการแสดงตนที่เพิ่มเติมขึ้น 

เปนตน 

ใหผูมีหนาที่รายงานกําหนดให ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ซึ่งทําธุรกรรมในมูลคาเงินหรือในเงื่อนไข

ตอไปนี้ ตองแสดงตน 

(๑) มีการทําธุรกรรมดวยเงินสด หรือดวยทรัพยสิน ในมูลคาตั้งแต เจ็ดแสนบาทขึ้นไป 

(๒) มีการทําธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (ทั้งการโอนเงินทางอเิล็กทรอนิกสที่ดําเนินการ     

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสที่ดําเนินการโดยผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๙) และมีการทําธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส                 

ในมูลคาตั้งแต หาหมื่นบาทขึ้นไป 

 (๓) ไมจําตองพิจารณามูลคาในการทําธุรกรรม หากพบวา มีขอสงสัยในการใหขอมูลเกี่ยวกับการทํา

ธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่นาสงสัยหรือผิดปกต ิ



๑๓ 

 

 

ขอมูลการแสดงตนสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ในการใชบริการหรือทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยง

ต่ําดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย    อยางนอยไดแกขอมูลดังนี ้

 

  (๓.๑) ผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราวประเภทบุคคลธรรมดา 

(๓.๑.๑) ชื่อเต็ม 

(๓.๑.๒) วันเดือนปเกิด 

  (๓.๑.๓) เลขประจําตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือเดินทาง หรือ

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

  (๓.๑.๔) ที่อยู 

   - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่อยู

ดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูในประเทศไทย 

(๓.๑.๕) ขอมูลการติดตอทีผู่มีหนาที่รายงานจะสามารถติดตอลูกคาได เชน  

หมายเลขโทรศัพท  ที่อยูอเิล็กทรอนิกส  

(๓.๒) ผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราวประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

  (๓.๒.๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระสําคัญตางๆ) 

  (๓.๒.๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐกําหนดใหตองเสียภาษีอากร)หรือ กรณีเปนนิติบุคคลที่ไมตองชําระภาษี ใหแสดงเอกสารที่จัดตั้ง

นิติบุคคล หรือเอกสารที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง 

  (๓.๒.๓) สถานที่ตั้ งและหมายเลขโทรศัพท  รวมถึงขอมูลการติดตออื่น  เชน ที่อยู

อิเล็กทรอนิกส  

(๓.๒.๔) ขอมูลของ  “ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสราง 

ความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” และ “บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทาย  

ใหดําเนินการสรางความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” อันไดแก 

   (๓.๒.๔.๑) ชื่อเต็ม 

   (๓.๒.๔.๒) วันเดือนปเกิด 



๑๔ 

 

 

   (๓.๒.๔.๓) เลขประจําตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 

หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

   (๓.๒.๔.๔) ที่อยู 

    - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยใน               

ที่อยูดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูใน

ประเทศไทย 

 

 ๔. การแสดงตนของผูท่ีทําธุรกรรมเปนครั้งคราวแบบไมพบหนา  

 ผูมีหนาที่รายงาน ไมควรจัดใหมีบริการแบบไมพบหนา สําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว เนื่องจากมี

ความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เวนแตผูมีหนาที่รายงานจะ

กําหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการใหบริการประเภทนี้ เชน การจํากัดวงเงินตอครั้งและตอวัน การขอ

ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใชในการตรวจสอบวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผูที่ทําธุรกรรม

เปนครั้งคราว  มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการทําธุรกรรมเปนครั้งคราวที่ผิดปกติหรือนาสงสัย  เปนตน 

ขอมูลการแสดงตนสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวแบบมาพบหนา ในการใชบริการหรือทํา

ธุรกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย    อยางนอยไดแก

ขอมูลดังนี้ (เทียบเคียงไดกับการแสดงตนสําหรับลูกคาในขอ ๒ ลูกคาที่ไมไดสรางความสัมพันธตอหนา) 

(๔.๑) ลูกคาบุคคลธรรมดา 

(๔.๑.๑) ชื่อเต็ม 

(๔.๑.๒) เลขประจําตัว 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือเดินทาง หรือ

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

 

 



๑๕ 

 

 

  (๔.๑.๓) ที่อยู 

   - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่อยู

ดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

   - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูในประเทศไทย 

(๔.๑.๔) ขอมูลการติดตอทีผู่มีหนาที่รายงานจะสามารถติดตอลูกคาได เชน 

หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส  

(๔.๒) ลูกคานิติบุคคล หรือ ลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันตามกฎหมาย 

(๔.๒.๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสาระสําคัญ 

ตางๆ) 

  (๔.๒.๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายที่รัฐกําหนดใหตองเสียภาษีอากร)หรือ กรณีเปนนิติบุคคลที่ไมตองชําระภาษี ใหแสดงเอกสารที่จัดตั้ง

นิติบุคคล หรือเอกสารที่แสดงวาไดรับอนุญาตใหจัดต้ัง 

(๒.๒.๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท รวมถึงขอมูลการติดตออ่ืน เชน ที่อยู 

อิเล็กทรอนิกส 

(๔.๒.๔) ขอมูลของ  “ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการสราง 

ความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” และ “บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทาย ใหดําเนินการ

สรางความสัมพันธและทําธุรกรรมกับผูมีหนาที่รายงาน” อันไดแก 

   (๔.๒.๔.๑) ชื่อเต็ม 

   (๔.๒.๔.๒) วันเดือนปเกิด 

   (๔.๒.๔.๓) เลขประจําตัว 

    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชนที่ปรากฏในบัตรประชาชน 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหนาหนังสือ

เดินทาง หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกใหเพื่อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 

หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกใหตามเอกสารสําคัญประจําตัว 

   (๔.๒.๔.๔) ที่อยู 

    - กรณีคนไทย หมายถึง ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่ไมไดอาศัยในที่

อยูดังกลาว ใหระบุที่อยูปจจุบันดวย 

    - กรณีคนตางดาว หมายถึง ที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูใน

ประเทศไทย 



๑๖ 

 

 

 

๕. การตรวจสอบขอมูลและเอกสารการแสดงตน 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูลและเอกสารการแสดงตนของลูกคาหรือ               

ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยตองใหอํานาจบุคลากรหรือพนักงานผูตรวจสอบในการใชดุลยพินิจที่เหมาะสม 

ซึ่งการตรวจสอบในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 

 (๕.๑) ทราบวา ลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว เปนบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมายที่มีตัวตนอยูจริงตามกฎหมาย 

 (๕.๒) ทราบวา วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธหรือทําธุรกรรมแบบครั้งคราว มีความ

สอดคลองกับขอมูลการแสดงตนของลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว 

 (๕.๓) ทราบวา ขอมูลการแสดงตนที่ไดรับมานั้น เพียงพอตอการดําเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยง

และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวง เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 อนึ่ง การใชดุลยพินิจที่เหมาะสมในที่นี้ รวมถึง การขอเอกสาร ขอมูล หรือหลักฐานเพิ่มเติมจากลูกคา

หรือผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว และการปฏิเสธไมรับสรางความสัมพันธหรือไมรับทําธุรกรรมแบบครั้งคราว 

เมื่อไดรับขอมูลที่ไมครบถวนดวย 

  

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

การอนุมัติรับลูกคา 

 

 ขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติรับลูกคานี้ เปนกระบวนการที่ตอเนื่องจากขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดง

ตนโดยในการอนุมัติรับลูกคาตองประกอบไปดวยการประเมินความตองการขอมูลเบื้องตนเพื่อระบุตัวตน และ

การตรวจสอบรายชื่อที่สงผลตอการประมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 ตอไปนี้ จะเปนกระบวนการที่ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการทันที หลังจากที่ไดจัดใหลูกคาแสดงตนแลว 

 

๑. การประเมินผลความตองการขอมูลเพิ่มเติมของลูกคา 

 ตามขอบัญญัติในกฎกระทรวง  กําหนดใหผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการระบุตัวตนของลูกคาหรือผู

ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวหลังจากขั้นตอนการจัดใหลูกคาแสดงตนแลว  

 อยางไรก็ดี แมวาลูกคาหรือผูทําธุรกรรมรายหนึ่งรายใด มิไดอยูในเงื่อนไขการแสดงตน แตหากวา                  

ผูมีหนาที่รายงาน มีขอสงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

หรือมีเหตุอันพิจารณาไดวา ควรจัดใหมีการดําเนินการระบุตัวตน ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการตามขั้นตอนนี ้

  

(๑.๑) การกําหนดปจจัยในการประเมิน 

ผูมีหนาที่รายงาน ควรกําหนดขั้นตอนในการประเมินเบื้องตนวา จําเปนตองไดรับหรือขอขอมูล 

เอกสาร หรือหลักฐานจากลูกคาเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตนของลูกคาหรือไม เพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงดานการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยผูมีหนาที่รายงานควรกําหนดปจจัยหรือ

ขอพิจารณาเพื่อประเมินความตองการขอมูลเบื้องตน (อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยางรวมกัน ขึ้นอยูกับ

โครงสรางและดุลยพินิจของผูมีหนาที่รายงาน) ดังนี ้

 (ก) ปจจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน ประเภทบริการ ชองทางการใชบริการ 

 (ข) ปจจัยเกี่ยวกับความซับซอนของโครงสรางกิจการของลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว  

 (ค) ปจจัยเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศที่เกี่ยวของกับการใชบริการ 

 (ง) ปจจัยเกี่ยวกับแหลงที่มาของเงินหรือรายไดของลูกคา 

 (จ) ปจจัยเกี่ยวกับมูลคาในการขอใชบริการ 

 

 

 



๑๘ 

 

 

(๑.๒) แนวทางการใชดุลยพินิจในการประเมิน 

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดมาตรฐานในการใชดุลยพินิจเพื่อวิเคราะหวา ผูที่ขอสรางความสัมพันธแต

ละราย มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในเบื้องตน มากนอยเพียงใด 

เพื่อจะไดประเมินวา ควรตองขอขอมูลเกี่ยวกับลูกคาเพิ่มเติมหรือไม  โดยในการกําหนดมาตรฐานในการใช 

ดุลยพินิจ ผูมีหนาที่รายงาน จะตองนําปจจัยในขอ ๑.๑ มาเปนหลักการเพื่อกําหนดแบบแผนในการใชดุลยพินิจ  

ตัวอยาง 

จากขอมูลในการแสดงตนและการแจงความประสงคในการสรางความสัมพันธเบื้องตน พบวา                  

ลูกคารายหนึ่ง มีปจจัยที่ตองพิจารณาคือ 

ปจจัยขอ (ก)  ลูกคาเลือกขอใชบริการชําระหนี้ทางการคาขามประเทศ โดยการหักบัญชี หรือ การซื้อ

ขายหลักทรัพยที่ตองผานบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ซึ่งจัดไดวา เปนบริการที่ไมอยูในกลุมความเสี่ยงต่ํา 

ปจจัยขอ (ค) ลูกคาเลือกขอใชบริการที่เกี่ยวของกับการโอนมูลคาเงินหรือซื้อขายหลักทรัพยในประเทศ

ที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน 

ปจจัยขอ (จ) ลูกคาขอทําธุรกรรมแรกในวงเงินที่สูง  

จากขอพิจารณาพบวา แมลูกคาจะขาดปจจัยในขอ (ข) ซึ่งหมายความวา ลูกคาไมไดมีความซับซอนใดๆ

เพราะเปนบริษัทที่ถือหุนดวยบุคคลสามคนเทานั้น และขาดปจจัยในขอ (ง) ซึ่งหมายความวา ลูกคาระบุที่มา              

ของเงิน จากการประกอบกิจการที่ไมเสี่ยงและแสดงที่มาได  แตเมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่ลูกคาเกี่ยวของทั้ง ๓ ขอ

ขางตน ผูมีหนาที่รายงาน ไดกําหนดมาตรฐานวา แบบแผนลักษณะนี้ บุคลากรผูตรวจสอบ ควรตองใชดุลยพินิจ 

“ขอขอมูลของลูกคาเพิ่มเติม เพราะลูกคามีโอกาสที่จะกลายเปนลูกคาที่มีความเสี่ยงในระดับสูงได” เปนตน 

ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดเบื้องตนกอนวา ความเสี่ยงในขั้นตอนนี้ สําหรับลูกคาแบงออกเปน

กี่ระดับ และหากพบวา ลูกคามีขอมูลและขอเท็จจริงตรงกับปจจัยเสี่ยงแตละขอ หรือหลายขอ  ผูมีหนาที่รายงาน 

จะกําหนดมาตรฐานในการใชดุลยพินิจใหกับบุคลากรที่ทําหนาที่อยางไร ทั้งนี้ การใชดุลยพินิจ ควรมีขอบเขต              

ที่ชัดเจน  

ตัวอยาง ๑ 

หากพบวา ลูกคาตรงกับปจจัยเสี่ยงในขอ (ข) หรือมีปจจัยเสี่ยงขอ (ข) รวมอยูดวย บุคลากรตองใช               

ดุลยพินิจในการ เรียกขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมจากลูกคา อันไดแก  

 - เอกสารแสดงการถือหุนหรือรับผลประโยชนของลูกคานิติบุคคลi 

 - ขอมูลการระบุตัว ผูรับผลประโยชนที่แทจริง ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา และขอมูลหรือขอเท็จจริง

ที่แสดงวา บุคคลนั้นมีความเกี่ยวของกับลูกคานิติบุคคล 



๑๙ 

 

 

 - ขอมูลเกี่ยวกับผูบริหารสูงสุดiiของลูกคานิติบุคคล 

....................................................................... เปนตน 

ตัวอยาง ๒ 

 หากพบวา ลูกคาตรงกับปจจัยเสี่ยงในขอ (ค) หรือมีปจจัยเสี่ยงขอ (ค) รวมอยูดวย บุคลากรตอง

ใชดุลยพินิจในการ เรียกขอมูลและเอกสารเพิ่มเติมจากลูกคา อันไดแก  

  - ขอมูลแสดงถึงวัตถุประสงคที่ชัดเจนในการทําธุรกรรม เชน  โอนเงินไปในพื้นที่เสี่ยง                    

เพื่อการใด 

  - ขอมูลแสดงถึงความผูกพัน หรือความเกี่ยวของ กับผูรับเงินปลายทางซึ่งตั้งอยูในประเทศเสี่ยง 

เชน สัญญาทางธุรกิจที่ลงนามรวมกันกับคูสัญญาที่เปนนิติบุคคลในประเทศเสี่ยง 

  - ขอใหลูกคาแจงวงเงินสูงสุดที่คาดวาจะทําธุรกรรมในแตละครั้ง เพื่อพิจารณาถึงความ

สอดคลองกับสัญญาทางธุรกิจหรือวัตถุประสงคที่ไดแจงไว  

  - ตรวจสอบขอมูล คูสัญญาปลายทางในเบื้องตน กับฐานรายชื่อที่เสี่ยงตอการฟอกเงินหรือ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เชน นําชื่อบริษัทและชื่อผูลงนามในสัญญา ไปตรวจสอบกับฐานรายชื่อ

ดังกลาว เทาที่มีขอมูลปรากฏใหตรวจสอบได  

  .............................................  เปนตน 

  

 ดังนั้น การที่ผูมีหนาที่รายงาน จะปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอ ๑. นี้ไดอยางครบถวน ผูมีหนาที่รายงาน 

ตองกําหนด มาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงสําหรับผลิตภัณฑ ประเภทบริการ และชองทางบริการ                          

ที่องคกรตนดําเนินกิจการอยู  ควบคูกับการกําหนดมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงของลูกคาหรือผูที่                     

ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว เสียกอน จึงจะนํามาตรฐานทั้งหมด มาพิจารณาปรับใชกับปจจัยการวิเคราะหเบื้องตน 

เพื่อประเมินความตองการขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา  

 นอกจาก พิจารณาความเสี่ ยงสํ าหรับผลิตภัณฑ  ประ เภทบริการ และชองทางบริการแลว                                    

ผูมีหนาที่รายงาน อาจนําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงต่ําหรือสูงบางเรื่องมาปรับใช ในกรณีที่สามารถทราบถึง

ความเสี่ยงนั้นไดต้ังแตในชั้นขอมูลการแสดงตน (ปจจัยความเสี่ยงต่ําหรือสูง ใหดูขอบัญญัติ หมวด  การบริหาร

ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และแนวทางที่เลขาธิการกําหนด 

เรื่อง แนวทางการกําหนดปจจัยเพื่อพิจารณาลูกคาที่มีความเสี่ยงระดับต่ํา) เชน ในขั้นตอนการแสดงตน ลูกคา

แจงวามีอาชีพเปนขาราชการการเมืองในตําแหนง รัฐมนตรี ซึ่งในขอบัญญัติกําหนดใหปจจัยเรื่อง บุคคลที่มี

สถานภาพทางการเมืองในประเทศ เปนความเสี่ยงสูงซึ่งไมตองใชดุลยพินิจ ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของจะตอง

ประเมินในชั้นนี้วา ลูกคาไดรับผลการประเมินที่ตองขอขอมูลเพิ่มเติม (เพราะไมอยูในกลุมที่มีความเสี่ยงต่ํา)              



๒๐ 

 

 

ไมวาจะมีวัตถุประสงคหรือเลือกใช ผลิตภัณฑ ประเภทบริการ และชองทางบริการที่มีความเสี่ยงต่ําหรือไม เปน

ตน  

ดังนั้น  ในแนวทางการใชดุลยพินิจเร่ืองนี้ ผูมีหนาที่รายงาน ตองระบุถึงปจจัยบางประการที่บุคลากร ไม

จําตองใชดุลยพินิจ โดยใหเลือกปจจัยที่บุคลากรอาจทราบไดในขั้นตอนการแสดงตนเปนหลัก เชน เมื่อลูกคา

แสดงตนวา เปนหนวยงานราชการ หรือเปนบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บุคลากรที่ใช                 

ดุลยพินิจ สามารถสันนิษฐานไวกอนวา มีลักษณะเสี่ยงต่ํา โดยยังไมตองขอขอมูลในการระบุตัวตนเพิ่มเติม                   

เวนแต ...... (มีการขอใชบริการที่มีจํานวนมูลคาเงินสูงมาก และเปนการลงทุนหรือเปนการทําธุรกรรมขาม

ประเทศ บุคลากรควรพิจารณาขอขอมูลเกี่ยวกับที่มาของการลงทุน หรือกิจการอื่นๆที่ลูกคามีการดําเนินการ

นอกจากกิจการหลักของลูกคา เพื่อประกอบการบริหารความเสี่ยงในขั้นตอนการจัดระดับความเสี่ยง) เปนตน 

  

๒. การตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อที่กฎหมายกําหนด 

 ตามขอบัญญัติในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กําหนดให “กระบวนการตรวจสอบขอมูลลูกคารวมถึงผูที่เกี่ยวของในการสรางความสัมพันธหรือบุคคลที่ทํา

ธุรกรรมแบบครั้งคราว แลวแตกรณี กับ ขอมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกร ซึ่งมีมติของหรือ

ประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการราย 

หรือ บุคคลที่ศาลมีคําสั่งเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการราย” เปนสวนสําคัญในขั้นตอนกอนการอนุมัติรับลูกคาหรือรับทําธุรกรรมใหกับผูที่

ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว  

  

๒.๑ ขอมูลรายชื่อที่ใชตรวจสอบตามกฎหมาย  

ตามกระบวนการที่ถูกตอง เมื่อผูมีหนาที่รายงาน ไดจัดใหลูกคาแสดงตน ประเมินผลความตองการ

ขอมูลเพิ่มเติมของลูกคาแลว ขั้นตอนลําดับสุดทายกอนรับลูกคา คือ การตรวจสอบขอมูลรายชื่อตามวรรค

ขางตน ซึ่งขอมูลรายชื่อทีต่องใชตรวจสอบกับลูกคา ไดแก  

 ขอมูลบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย ทั้งนี้ ประกอบไปดวยขอมูล ๒ สวน ตามกฎหมายดังกลาว คือ 

  - ขอมูลผูที่เกี่ยวของกับการกอการรายและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งเปน

บุคคลที่ถูกกําหนด โดยคําสั่งศาล 



๒๑ 

 

 

  - ขอมูลผูที่เกี่ยวของกับการกอการรายและสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ตามมติคณะ

มนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ไดรับการกลั่นกรองโดยสํานักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี รวมถึงขอมูล

จากประเทศอื่นที่ไดรับการกลั่นกรองโดยสํานักงานและอนุมัติโดยรัฐมนตรี 

 

 ๒.๒ กลุมเปาหมายที่ตองดําเนินการตรวจสอบกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด 

 เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการแสดงตน ตอเนื่องถึงขั้นตอนการประเมินผลความตองการขอมูลเพิ่มเติม

ของลูกคา พบวา ผูมีหนาที่รายงาน อาจไดรับขอมูลลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราวเพื่อตรวจสอบใน

ขั้นตอนนี้  ๒ แบบแผน คือ 

 (๒.๒.๑) ขอมูลที่ไดจากลูกคาในขั้นตอนการแสดงตน และไมมีขอมูลเพิ่มเติมจากผลการประเมินขอมูล

เพิ่มเติมในขอ ๑ 

 ในกรณีนี้ ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังตอไปนี้ 

  - ลูกคาบุคคลธรรมดาที่ขอสรางความสัมพันธ หรือบุคคลธรรมดาที่ขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

  - บุคคลที่รับมอบอํานาจจากลูกคาบุคคลธรรมดาที่ขอสรางความสัมพันธหรือบุคคลธรรมดา              

ที่ขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว (กรณีที่มี) 

  - ลูกคานิติบุคคลที่ขอสรางความสัมพันธหรือนิติบุคคลที่ขอทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว 

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนัยสําคัญiiiภายในองคกรลูกคานิติบุคคล ในที่นี้ หมายถึง กรรมการ     

ผูมีอํานาจทุกราย รวมถึงผูรับมอบอํานาจทอดสุดทายที่มาดําเนินการสรางความสัมพันธกับผูมีหนาที่รายงาน 

(กรณีที่มี)  และ กรรมการผูมีอํานาจรายที่ดําเนินการขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว รวมถึงผูรับมอบอํานาจทอด

สุดทายที่มาขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว (กรณีที่มี) 

   

 (๒.๒.๒) ขอมูลที่ไดจากลูกคาในขั้นตอนการแสดงตน และขอมูลเพิ่มเติมจากผลการประเมินในขอ ๑ 

 ในกรณีนี้ ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังตอไปนี้ 

  - ลูกคาบุคคลธรรมดาที่ขอสรางความสัมพันธ หรือบุคคลธรรมดาที่ขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

  - บุคคลที่รับมอบอํานาจจากลูกคาบุคคลธรรมดาที่ขอสรางความสัมพันธหรือบุคคลธรรมดาที่

ขอทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว (กรณีที่มี) 

  - ลูกคานิติบุคคลที่ขอสรางความสัมพันธหรือนิติบุคคลที่ขอทําธุรกรรมเปนคร้ังคราว 

  - บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีนัยสําคัญภายในองคกรลูกคานิติบุคคล ในที่นี้ หมายถึง กรรมการ             

ผูมีอํานาจทุกราย รวมถึงผูรับมอบอํานาจทอดสุดทายที่มาดําเนินการสรางความสัมพันธกับผูมีหนาที่รายงาน 



๒๒ 

 

 

(กรณีที่มี)  และ กรรมการผูมีอํานาจรายที่ดําเนินการขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว รวมถึงผูรับมอบอํานาจทอด

สุดทายที่มาขอทําธุรกรรมเปนครั้งคราว (กรณีที่มี) 

  - ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคาบุคคลธรรมดา (กรณีที่ตองตรวจสอบตามแนวทางการใช

ดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒) และพบวามี) 

  - ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคานิติบุคคล (กรณีที่ตองตรวจสอบตามแนวทางการใช       

ดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒)) 

  - ผูบริหารระดับสูง (กรณีที่ตองตรวจสอบตามแนวทางการใชดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒)) 

  - ผูถือหุนที่มีนัยสําคัญของลูกคานิติบุคคล ที่อาจไมใชผูรับประโยชนที่แทจริง แตมีบทบาท

สําคัญในการรับประโยชนจากลูกคานิติบุคคลในจํานวนที่พิจารณาวาใกลเคียงกับผูรับประโยชนที่แทจริงดวย 

(กรณีที่กําหนดนโยบายภายในใหตรวจสอบตามแนวทางการใชดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒) และพบวามี) 

  - นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาผูลงนามในสัญญาทางธุรกิจที่ เปนคูสัญญาที่มีนัยสําคัญiv        

ของลูกคานิติบุคคล (กรณีที่กําหนดนโยบายภายในใหตรวจสอบตามแนวทางการใชดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒) 

และพบวามี) 

   - นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ่งบุคลากรผูตรวจสอบพิจารณาแลวและมีดุลยพินิจวา                   

ควรตรวจสอบ เน่ืองจาก มีความเกี่ยวของอยางมีนัยสําคัญกับลูกคา (กรณีที่กําหนดนโยบายภายในใหตรวจสอบ

ตามแนวทางการใชดุลยพินิจตามขอ ๑ (๑.๒) และพบวามี) 

หมายเหตุ  ผูมีหนาที่รายงาน อาจกําหนดใหขั้นตอนการตรวจสอบรายชือ่ที่กฎหมายกําหนดนี้ เปนขั้นตอน

ที่ตองดําเนินการทันทีหลังจากไดรับขอมูลการแสดงตนจากลูกคาก็ได และหากตอมามีการระบุตัวตนเพิ่มเติม

ขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของกับลูกคา จึงคอยนําขอมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เพิ่มเติมนั้น มาตรวจสอบกับรายชื่อ  

ที่กฎหมายกําหนด กอนอนุมัติรับลูกคา 

 

๓. การกําหนดมาตรการหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของอื่นๆ 

 เพื่อใหขั้นตอนการรับลูกคา เปนไปตามหลักการแหงกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ และมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ผูมีหนาที่รายงาน จําเปนตองกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ หรือ

หลักเกณฑภายในองคกรเกี่ยวกับมาตรการดังตอไปนี้ 

 

 



๒๓ 

 

 

 ๓.๑ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบขอมูลการแสดงตน 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนและวิธีการใชดุลยพินิจสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อยืนยัน

ขั้นตอนการแสดงตนของลูกคาวา การแสดงตนดังกลาวเสร็จสิ้นสมบูรณ  

 ตัวอยาง 

 ขั้นตอนที่ ๑ บุคลากรตองตรวจสอบการกรอกขอมูลของลูกคา เพื่อยืนยันวาการกรอกขอมูลนั้นสมบูรณ

ตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขั้นตอนที่ ๒ ผูมีหนาที่รายงาน อาจพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาเชื่อถือเปนเครื่องมือในการ

ยืนยันขอมูลการแสดงตนของลูกคา 

 ขั้นตอนที่ ๓ กรณีที่ไมมีการตรวจสอบที่นาเชื่อถือไดตามขั้นตอนที่ ๒ ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดวิธี

ปฏิบัติอ่ืนทดแทน เชน กําหนดวิธีการเพิ่มเติม ใหบุคลากรที่ตรวจสอบเรียกดูหลักฐานตนฉบับ ในกรณีที่สําเนา

เอกสารที่ลูกคายื่นประกอบการแสดงตนไมมีการรับรอง หรือไมชัดเจน   

 ขั้นตอนที่ ๔ กรณีที่เกิดความสงสัยในการตรวจสอบในขั้นตอนที่ ๒ หรือ ๓ ผูมีหนาที่รายงาน อาจ

กําหนดวิธีการใหบุคลากร ขยายระยะเวลาในการรับเอกสารแสดงตนออกไป และแจงใหลูกคานําเอกสารอื่นมา

เพื่ออางอิงความนาเชื่อถือ เชน เอกสารเรียกเก็บคาใชจายสาธารณูปโภคที่มีชื่อลูกคาและที่อยูปจจุบัน เปนตน 

 ขั้นตอนที่ ๕ กําหนดหลักการใหบุคลากรที่เกี่ยวของ สามารถปฏิเสธคําขอสรางความสัมพันธของลูกคา

ไดในขั้นตอนการแสดงตน หากปรากฏเหตุสงสัยที่อาจเสี่ยงตอการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอ

การราย และจัดทํารายงานขอเท็จจริงสงใหผูบังคับบัญชาพิจารณาวา เห็นควรรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัยตอสํานักงานหรือไม  

...............................................................................................................................................  เปนตน 

  

๓.๒ แนวทางในการใชดุลยพินิจในการระบุตัวตนของลูกคา 

ผูมีหนาที่รายงาน ควรนําหลักการและปจจัยในการประเมินผลตามขอ ๑ (เรื่อง การประเมินผลความ

ตองการขอมูลเพิ่มเติมของลูกคา) มาขยายผลออกเปนหลักเกณฑเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติและใชดุลยพินิจไดอยาง

ชัดเจน โดยตองกําหนดแบบแผนในการพิจารณาใหลูกคาตองใหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อระบุตัวตน เชน โครงสราง

องคกรของลูกคา ขอมูลรายชื่อผูบริหารหรือคณะผูบริหารสูงสุด เปนตน  และกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการ

ใชดุลยพินิจหรือกระบวนการหาขอมูลเพิ่มเติมของลูกคาดวย เนื่องจาก มีขอมูลบางสวนที่ ผูมีหนาที่รายงาน  

ตองดําเนินการแสวงหาจากขอมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ลูกคาแสดง โดยเฉพาะขั้นตอนในการหาขอมูลเกี่ยวกับ



๒๔ 

 

 

ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคา (ตัวอยาง ใหดูในขอ ๑ เรื่อง การประเมินผลความตองการขอมูลเพิ่มเติมของ

ลูกคา) 

 

๓.๓ หลักเกณฑในการยอมรับขอมูล ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคา  

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดวิธีการใหแกบุคลากรผูใชดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบขอมูล “ผูรับประโยชน

ที่แทจริงของลูกคา” โดยระบุวิธีการหาตัวผูรับประโยชนดังกลาว จากขอมูล ขอเท็จจริง หลักฐานตนฉบับหรือ

เอกสารอางอิงใดบาง และระบุขั้นตอนตอไปในกรณีที่ วิธีการแรกไมทําใหเกิดผลลัพธได ทั้งนี้ ควรกําหนดตาม

หลักการในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ และแนวทางที่

เลขาธิการกําหนดที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงาน อาจกําหนดวิธีการอื่นนอกจากหลักการตามกฎหมายและมาตรฐานสากลก็ได 

แตตองมั่นใจไดวา เปนวิธีการที่เปนประโยชนในการหาขอมูลที่เปนความจริง เชน หากวิธีการที่ ๑  ๒ และ ๓ 

ไมทําใหเกิดผลลัพธได ผูมีหนาที่รายงาน อาจกําหนดทางเลือกอื่น เชน ใหลูกคาเปนผูแจงขอมูลของ “ผูรับ

ประโยชนที่แทจริงของลูกคา” แตตองระบุขอมูลหรือขอเท็จจริงที่แสดงวา บุคคลธรรมดาที่เปน“ผูรับประโยชน

ที่แทจริงของลูกคา”นั้น มีความเกี่ยวของกับลูกคาอยางไร  เปนตน  

นอกจากนี้ ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดประเภทขอมูลที่ตองไดมาเพื่อนําไปใชตรวจสอบกับรายชื่อที่

กฎหมายกําหนดในขั้นตอนตอไป เชน เมื่อบุคลากรตรวจสอบทราบถึง “ผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคา” แลว 

ลูกคาตองแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับผูรับประโยชนดังกลาว โดยอยางนอยตองสามารถแจง ชื่อเต็มที่ถูกตอง และ

เลขประจําตัว และในกรณีที่ไมสามารถใหขอมูลเลขประจําตัวดวยอุปสรรคเกี่ยวกับแหลงที่มาของขอมูล ก็ควร

กําหนดใหลูกคาใชความพยายามในการหาขอมูลแวดลอมอ่ืนๆของผูรับประโยชนนั้น เชน สัญชาติ ชื่อนิติบุคคล

อื่นที่ผูรับประโยชนถือหุนอยูดวย ทั้งนี้ เพื่อเปนขอมูลประกอบการตรวจสอบกับรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด

ในขั้นตอนตอไป 

ผูมีหนาที่รายงาน ตองใหความอิสระในการใชดุลยพินิจของบุคลากรผูตรวจสอบ แตตองมั่นใจไดวา 

บุคลากรนั้นเขาใจหลักการและวิธีปฏิบัติอยางแทจริง และปฏิบัติหนาที่ภายใตหลักการนั้นอยางเครงครัด และ

จําเปนอยางยิ่งที่ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดให บุคลากรผูใชดุลยพินิจตรวจสอบขอมูลการระบุตัวตนที่

เพิ่มเติมของลูกคา สามารถปฏิเสธคําขอสรางความสัมพันธของลูกคาได หากปรากฏเหตุสงสัยที่อาจเสี่ยงตอการ

ฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และจัดทํารายงานขอเท็จจริงสงใหผูตรวจสอบที่มีตําแหนง

สูงกวา เปนผูกลั่นกรองรายงานและรวมพิจารณาวา เห็นควรรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอ

สํานักงานหรือไม  



๒๕ 

 

 

ตัวอยาง 

 วิธีการในการแสวงหาขอมูลของ “ผูรับประโยชนที่แทจริง” ของลูกคานิติบุคคล1 

  วิธีที่ ๑ ตรวจสอบจากขอมูลการรับประโยชนจากการถือหุนตั้งแตรอยละ......ขึ้นไป2 ตามที่

ปรากฏในหลักฐานหรือเอกสารอางอิง กรณีที่ไมพบในการถือหุนทอดแรก ใหเรียกขอมูลในทอดตอไปจาก

ลูกคาจนกวาจะพบตัว “ผูรับประโยชนที่แทจริง”  หากไมสามารถตรวจสอบดวยวิธีนี้ได ดวยเหตุจําเปน ขัดของ

อยางรายแรง ใหพิจารณาวิธีที่ ๒ 

  วิธีที่ ๒ ตรวจสอบจากขอมูลหรือขอเท็จจริงในการครอบงําการบริหารองคกรลูกคา โดยอาจ

แสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถืออื่นๆ หากไมสามารถตรวจสอบดวยวิธีนี้ได ดวยเหตุขาดแคลน

แหลงขอมูลหรือไมพบขอมูล ใหพิจารณาวิธีที่ ๓ 

  วิธีที่ ๓ ใหพิจารณาโดยนัยวา บุคคลธรรมดาผูที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย หรือในการ

บริหารองคกรลูกคา อาจเปน “ผูรับประโยชนที่แทจริง”ของลูกคา  หากมีเหตุที่สงสัยวา ผลลัพธจากการพิจารณา

ตามวธิีนี้ อาจไมถูกตองตามขอเท็จจริง ใหพิจารณาวิธีที่ ๔ เปนขอยุติ 

  วิธีที่ ๔ กําหนดใหลูกคาระบุขอมูลวา ผูใด เปน “ผูรับประโยชนที่แทจริง”ของลูกคา และแสดง

ขอเท็จจริง เอกสาร หรือหลักฐานอันแสดงวา มีความเกี่ยวของกันระหวางลูกคานิติบุคคลกับผูรับประโยชนราย

ดังกลาว 

 กรณีที่ตรวจสอบหรือไดรับแจงจากลูกคาจนทราบ ตัวผูรับประโยชนที่แทจริง ผูมีหนาที่รายงาน ตอง

กําหนดขอมูลของ “ผูรับประโยชนที่แทจริง” ที่ลูกคาตองแจงใหทราบ ดังนี้ (ดูแนวทางที่เลขาธิการประกาศที่

เกี่ยวของ)  

   (ก) ขอมูลชื่อเต็ม 

   (ข) ขอมูลหมายเลขประจําตัวที่รัฐออกให 

   (ค) ขอมูลที่อยู 

                                                           
1
 กรณีผูรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคาบุคคลธรรมดา การกําหนดวิธหีาขอมูล อาจสันนิษฐานเบื้องตนไดวา ลูกคาบุคคลธรรมดาจะสราง

ความสัมพันธหรือธุรกรรมเพื่อประโยชนของตนเอง (ผูรับประโยชนคือ ตวัลูกคาเอง) หากตอมา ผูมีหนาที่รายงาน พบวามีเหตุอันเชื่อไดวา 

ลูกคาอาจดําเนินความสัมพันธเพ่ือบุคคลอื่น เชน มีการโอนเงินในบัญชีใหแกบุคคลอื่นทุกครั้งที่มีการฝากเงินเขามาหรือโอนเต็มจํานวนหรือ

เกือบเต็มจํานวน หรือ มีการมอบอาํนาจใหบุคคลอื่นทําการแทนตลอดไป (ไมใชทําแทนเปนครั้งคราว) ก็อาจบันทึกขอเท็จจริง หรือสันนิษฐาน

ไดวา อาจมผีูรับประโยชนที่แทจริงอืน่รวมอยูดวยได  
2
 สัดสวนการถือครองหุน ผูมีหนาที่รายงาน ควรกําหนดโดยพิจารณาถงึ สัดสวนการถือหุนใหญที่อาจปรากฏในกฎหมายที่เกีย่วของในการ

กํากับดูแลธุรกิจ หรือกําหนดโดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติทัว่ไปที่ใชกันอยูในกลุมธรุกิจเดียวกันกับผูมีหนาที่รายงาน 



๒๖ 

 

 

 กรณีที่ลูกคาไมสามารถแจงขอมูลในขอ (ข) หรือ (ค) หรือทั้งสองขอได ลูกคาตองแจงขอมูลแวดลอม

อื่นที่เปนประโยชนในการตรวจสอบ เชน ขอมูลสัญชาติ ขอมูลอาชีพอื่นหรือตําแหนงที่ผูรับประโยชนที่แทจริง 

ดํารงอยูในนิติบุคคลอื่น เปนตน   

 หากปฏิบัติครบทุกวิธีอยางเครงครัดแลว ยังไมพบ “ผูรับประโยชนที่แทจริง”ของลูกคาหรือลูกคาไม

สามารถแจงขอมูลอยางนอยตามขอ (ก) และขอมูลแวดลอมอื่นๆได   ประกอบกับผลการประเมินเบื้องตนวา 

ลูกคามีปจจัยเสี่ยงอันตองขอขอมูลนี้เพิ่มเติมอยางแนแท ผูมีหนาที่รายงาน ตองปฏิเสธคําขอสรางความสัมพันธ

ของลูกคารายดังกลาวในที่สุด    

๓.๔ วิธีปฏิบัติในการอนุมัติรับลูกคา 

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดวิธีหรือขั้นตอนการพิจารณาเพื่ออนุมัติคําขอสรางความสัมพันธของลูกคา 

โดยตองจําแนกประเภทความสัมพันธ และกําหนดระดับตําแหนงของบุคลากรที่มีอํานาจอนุมัติใหสอดคลองกับ

ประเภทความสัมพันธทางธุรกิจ หรือกลุมลูกคา เพื่อใหมั่นใจไดวา กอนอนุมัติสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับ

ลูกคา ผูมีหนาที่รายงาน ไดกลั่นกรองขอมูลของลูกคาอยางรอบคอบ สอดคลองกับระดับการประเมินเบื้องตน

เพื่อขอขอมูลลูกคาเพิ่มเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายของลูกคา ณ ขั้นตอนที่อนุมัติสรางความสัมพันธนั้นดวย 

 

ตัวอยาง 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนการอนุมัติความสัมพันธทางธุรกิจที่สอดคลองกับความเสี่ยงของ

ผลิตภัณฑ ประเภทบริการ หรือชองทางบริการ ดังนี ้

 ประเภท ๑ การสรางความสัมพันธประเภทสินเชื่อวงเงินตํ่า ประเภทบัญชีออมทรัพยวงเงินไมเกิน...บาท 

ประเภท......... ใหบุคลากรที่มีตําแหนงในระดับ..... เปนผูอนุมัตกิารสรางความสัมพันธ ในกรณีที่ผลการประเมิน

เบื้องตนพบวา ไมตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา (เน่ืองจากลูกคาไมมีปจจัยเสี่ยงตามแบบแผนที่กําหนด) 

 ประเภท ๒ การสรางความสัมพันธประเภทการคาระหวางประเทศ การโอนเงินระหวางประเทศ 

ประเภท.... ใหบุคลากรที่มีตําแหนงระดับ..... เปนผูอนุมัติการสรางความสัมพันธ ในกรณีที่ผลการประเมิน

เบื้องตนพบวา ไมตองขอขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา (เน่ืองจากลูกคาไมมีปจจัยเสี่ยงตามแบบแผนที่กําหนด) 

 ประเภท ๓ การสรางความสัมพันธทุกประเภท ที่มีการพิจารณาพบวา มีผลการประเมินเบื้องตนใหขอ

ขอมูลลูกคาเพิ่มเติม เนื่องจากมีปจจัยเสี่ยงตามแบบแผนที่กําหนด ใหบุคลากรที่มีตําแหนง......จัดทํารายงานและ

ผลการอนุมัติ สงให....(ตําแหนง) เปนผูกลั่นกรองและยืนยันการอนุมัติดังกลาวอีกชั้นหนึ่ง 

 ประเภท ๔ การสรางความสัมพันธทุกประเภท ที่พบในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายวา ลูกคาไมอยูในกลุม ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา ใหบุคลากรที่มี



๒๗ 

 

 

ตําแหนง......จัดทํารายงานและผลการอนุมัติ สงให....(ตําแหนง) เปนผูกลั่นกรองและยืนยันการอนุมัติดังกลาวอีก

ชั้นหนึ่ง 

 เงื่อนไขพิเศษ : กรณีที่พบวา มีเหตุตองปฏิเสธคําขอสรางความสัมพันธของลูกคา บุคลากรในตําแหนงที่

มีหนาที่พิจารณาอนุมัติ ตองจัดทํารายงานสรุปชี้แจงเหตุแหงการปฏิเสธ สงให.......(ตําแหนง) พิจารณาและมี

คําสั่ง “ปฏิเสธคําขอสรางความสัมพันธของลูกคา” ในชั้นสุดทาย รวมกับ “พิจารณาตรวจสอบการรายงานเหตุ

ดังกลาว เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” ตอสํานักงานดวย 

..........................................................................................................................................  เปนตน 

 

แมวาผูมีหนาที่รายงาน จะไดกําหนดนโยบายรับลูกคา ซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน หลักเกณฑ วิธี

ปฏิบัติ หรือแนวทางในการตรวจสอบอื่นๆอยางครบถวนแลว ผูมีหนาที่รายงาน  ยังมีหนาที่ในการบริหารความ

เสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคาควบคูไปกับการอนุมัติรับลูกคา

ดวย หมายความวา เมื่อมีการอนุมัติรับลูกคาแลว ลูกคารายดังกลาว จะตองไดรับการจัดระดับความเสี่ยงดานการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ซึ่งเปนไปตามนโยบาย หรือ มาตรการ หรือหลักเกณฑ 

ในการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่ ผูมีหนาที่รายงาน ได

จัดทําขึ้นภายใตขอบเขตของกฎกระทรวงเร่ืองการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา กฎระเบียบอื่นๆ

ที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัตินี้ . 

  

 
                                                           
i
 สัดสวนการถือหุนของบุคคลธรรมดาที่แสดงถึงการรับประโยชนที่แทจริงนั้น ใหพิจารณาจากแนวทางปฏิบัตใินทางธรุกิจที่ใชกันทั่วไปใน

ประเภทธุรกิจนั้นๆ หากกําหนดสดัสวนที่แตกตางออกไป ควรระบุเหตุผลไวในนโยบายหรือแนวทางปฏิบัตหิรอืระเบียบในเรื่องดังกลาว 
ii
 ตําแหนง ผูบริหารสูงสดุ ในที่นี้หมายความถึง ตําแหนงทีม่ีอํานาจสูงสุดในการบริหาร หรือตําแหนงที่สามารถกําหนดนโยบายหลักหรือ

นโยบายสําคัญในการดําเนินกิจการขององคกร 
iii
 นัยสําคัญ ในที่นี้ คือ มีความสําคัญ มีบทบาทสําคัญ 

iv
 คูสัญญาที่มีนัยสําคัญของลูกคา หมายความวา กรณีทีผู่มีหนาที่รายงานการทําธรุกรรม ขอใหลูกคา(นิติบุคคลตางชาติ)แสดงหลักฐานเก่ียวกับ

การประกอบธุรกิจในไทย อาจใหแสดงหนังสือสัญญาที่มีคูสัญญาอยูในประเทศไทย และหากในสัญญาที่นํามาแสดงนั้น ปรากฏชื่อคูสัญญาที่มี

ความสําคัญทางธุรกิจตามวัตถุประสงคของสัญญา เชน คูสัญญาฝายที่ลงลายมือชื่อ (ปรากฏชื่อคูสัญญาฝายตรงขาม) กรณีนี้เปนตัวอยางของคํา

วาคูสัญญาที่มีนัยสําคัญ ซึ่งอาจมีมากกวา ๒ ฝายก็ได  



๒๘ 

 

 

การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 
  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงิน
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซ่ึงตอ้งประกอบไปดว้ย การบริหารความเส่ียงภายในองค์กร 
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ เพื่อทราบวา่ ตนมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นแหล่งฟอก
เงินมากหรือนอ้ย ในแต่ละผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ และน าผลการบริหารความเส่ียงน้ี 
ไปใช้ในการประเมินความเส่ียงลูกคา้ ทั้งในขั้นตอนการระบุตวัตน ขั้นตอนในการอนุมติัรับลูกคา้ ตลอดจนถึง
ขั้นตอนท่ีด าเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
 นอกจากการก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร ขา้งตน้แลว้ ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน ยงัมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ดว้ย                 โดยควรตอ้ง
น าผลการบริหารความเส่ียงภายในองค์กรมาเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานการบริหารความ
เส่ียงส าหรับลูกคา้ร่วมกบัปัจจยัส่วนอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนดหรือผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก าหนดเพิ่มเติมเองภายใต้
ขอบเขตของกฎหมาย  
 กระบวนการบริหารความเส่ียงของลูกคา้ เป็นขั้นตอนท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการให้เสร็จส้ินใน
คร้ังแรก พร้อมกับการอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์หรืออนุมติัรับท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว                แต่
หลงัจากสร้างความสัมพนัธ์แล้ว ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ยงัคงมีหน้าท่ีด าเนินกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ืองไปจนยติุความสัมพนัธ์  
 
๑. การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องก าหนดมาตรฐานการบริหารความเส่ียงของ ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทาง
บริการ ท่ีองค์กรด าเนินกิจการอยู่ ซ่ึงมาตรฐานดงักล่าวน้ี ได้แก่ ผลการประเมินความเส่ียงของทุกผลิตภณัฑ ์
บริการ และช่องทางบริการ ทั้งน้ี การบริหารความเส่ียงดงักล่าว จะถูกน าไปใชเ้ป็นเง่ือนไขหน่ึงในกระบวนการ 
ประเมินผลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมของลูกคา้ในขั้นตอนการระบุตวัตนของลูกคา้ รวมถึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีน าไปใช้
พิจารณาในกระบวนการประเมินความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายเพื่อก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบความ
เคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมและในการด าเนินความสัมพนัธ์ต่อไป 
 มาตรฐานการบริหารความเส่ียง อาจจดัท าในรูปแบบของนโยบายหลกัขององค์กร หรือนโยบายรอง 
ภายใตน้โยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือในรูปแบบของกฎระเบียบภายในองค์กรอ่ืนๆ แต่ตอ้งมนัใจว่า มาตรฐานการบริหารความเส่ียงน้ี 
เป็นขั้นตอนส าคญัท่ีองคก์รและบุคลากรจะละเลยมิได ้และตอ้งน ามาใชอ้ยา่งเคร่งครัด  



๒๙ 

 

 

 ๑.๑ การบริหารความเส่ียงผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้อุปกรณ์หรือ
เทคโนโลย ี
 ผูมี้หน้าท่ีรายงานธุรกรรม ตอ้งก าหนดนโยบาย มาตรการ หรือหลกัเกณฑ์ ในการบริหารความเส่ียง
ส าหรับบรรดา ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์ และเทคโนโลยี ท่ีใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั และท่ีพิจารณาใชใ้นอนาคต  
 เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการของผูมี้หน้าท่ีรายงาน เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการทาง
การเงิน การลงทุน แก่ลูกคา้ ดงันั้น โอกาสท่ีจะถูกใชเ้ป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการฟอกเงินของลูกคา้ท่ีเป็น
ผูก้ระท าความผิดยอ่มเกิดข้ึนได ้โดยเฉพาะผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีท่ีท  าให้การให้บริการถึงลูกคา้นั้น รวดเร็วและสะดวกง่ายดายยิ่งข้ึน จะมีความ
เส่ียงดา้นการถูกใช้เป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการฟอกเงิน สูงกวา่ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการท่ี
ตอ้งด าเนินการกบับุคลากรโดยตรง (Face to face)  
 การบริหารความเส่ียงในเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อให ้ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตรวจสอบวา่  ผลิตภณัฑ์ บริการ 
หรือช่องทางบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี ท่ีตนให้บริการอยูน่ั้น มีความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสเส่ียงท่ีลูกคา้จะฟอกเงินโดยการใชผ้ลิตภณัฑ์ บริการ หรือ
ช่องทางบริการดงักล่าวดว้ยวิธีใดไดบ้า้ง และหาทางบรรเทาความเส่ียงนั้น โดยการใชเ้ทคโนโลยีหรือบุคลากร
ในการบรรเทาความเส่ียงให้เกิดโอกาสฟอกเงินนอ้ยท่ีสุด และหากเกิดการฟอกเงินข้ึนได ้ก็จ  ากดัความเสียหาย
ให้ไดม้ากท่ีสุด วิธีการในการบรรเทาความเส่ียง ข้ึนอยูก่บัรูปแบบ ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีหรืออุปกรณ์นั้นๆ
ดว้ย 
ตวัอยา่ง 
 (๑) กรณีท่ีบริการคือ การฝากหรือถอนเงินสด ผา่นช่องทาง อุปกรณ์ท่ีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับ-ส่งขอ้มูล ผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรม อาจจ ากดัจ านวนเงินและจ านวนคร้ัง ท่ีลูกคา้สามารถใช้ไดใ้นแต่ละวนั 
และก าหนดให้มีการ ตรวจสอบธุรกรรมท่ีกระท าผ่านอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีนั้น อย่างเข้มข้นกว่าการท า
ธุรกรรมผา่นช่องทางปกติท่ีส านกังานหรือสาขา เป็นตน้ 
 (๒) กรณีท่ีบริการคือ บตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงลูกคา้สามารถใชบ้ตัรกดเงินสดได ้หรือซ้ือสินคา้และ
บริการได ้หากสินคา้และบริการอยูใ่นเครือข่ายร้านคา้ท่ีจ  ากดัเพียงไม่ก่ีแห่ง ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจก าหนดเพียง
วงเงินในการใชซ้ื้อสินคา้และบริการท่ีเหมาะสมกบัการใชชี้วิตประจ าวนัของกลุ่มลูกคา้นั้นๆ และในกรณีท่ีเป็น
บตัรท่ีกดเงินสดไดแ้ละโอนมูลค่าเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ควรก าหนดวงเงินในการกดเงิน
สด ในแต่ละคร้ังในแต่ละวนัของลูกคา้  และจดัท าระบบการตรวจสอบขอ้มูลการกดเงินสดหรือโอนเงินระหวา่ง
บตัรท่ีรวดเร็วและเขม้ขน้ข้ึน เป็นตน้  



๓๐ 

 

 

 
๑.๒ การประเมินความเส่ียงของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  ผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของผูมี้หน้าท่ี
รายงาน เป็นหน่ึงในปัจจยัหลายขอ้ ท่ีใชค้ดัแยกกลุ่มลูกคา้ตั้งแต่ในกระบวนการระบุตวัตน                 ในขั้นตอน
การรับลูกคา้ เพื่อพิจารณาวา่ ลูกคา้รายใดอยู่ในหลกัการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงอยา่งเบาบาง (Simplify 
CDD) นอกจากนั้น ยงัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย 
  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องก าหนดมาตรฐานการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับการด าเนินกิจการของตน โดยมุ่งไปท่ีผลิตภณัฑ์ทางการเงินและ
ประเภทบริการต่างๆ วา่ ผลิตภณัฑแ์ละบริการกลุ่มใดน่าจะมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินสูงกวา่และกลุ่มใดน่าจะ
มีความเส่ียงต ่ ากว่า  ซ่ึงหลักเกณฑ์การบริหารความเส่ียงเ ร่ือง น้ีอยู่ใน แนวทางท่ี เลขาธิการก าหนด                   
เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า  
  อยา่งไรก็ดี ผลการประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑ์และบริการ มิไดบ้่งช้ีวา่ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 
ท่ีมีผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีเส่ียงสูงกว่านั้น เป็นผูมี้หน้าท่ีรายงาน ท่ีมีความเส่ียงด้านการฟอกเงินสูง แต่เป็น
สัญญาณท่ีท าให้ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ทราบว่า ตนจ าเป็นตอ้งบริหารจดัการความเส่ียงของแต่ละผลิตภณัฑ์หรือ
บริการโดยใชว้ิธีการแบบใดหรือเขม้ขน้เพียงใด เน่ืองจากวตัถุประสงคใ์นการด าเนินการบริหารความเส่ียงของ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆนั้น คือ ความตอ้งการให ้                 ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน หาทางก าจดัความเส่ียงหรือลด
ความเส่ียงให้มากท่ีสุด แลว้จึงน าไปปรับใชเ้ป็นปัจจยัความเส่ียงในการประเมินเพื่อหาขอ้มูลลูกคา้เพิ่มเติมและ
ประเมินระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 
 แนวทางการบริหารความเส่ียงโดยหลกัการ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ในแนวทางท่ี
เลขาธิการก าหนด เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า แต่ในกรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน 
มีมาตรการจดัการความเส่ียงท่ีเขม้ขน้และใช้ควบคุมความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑ์หรือบริการนั้นๆไดอ้ยา่งเกิด
ประสิทธิผล  ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีเคยไดรั้บการประเมินวา่มีความเส่ียงสูง ก็อาจจะลดระดบัความเส่ียงลงได ้
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการต่างๆ ตาม
กระบวนการอยา่งง่าย ดงัน้ี 

ขัน้ตอนท่ีหน่ึง การรวบรวมผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีองคก์รใหบ้ริการแก่ลูกคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การเงินการลงทุน หรือการพาณิชยท่ี์ส่งผลให้ลูกคา้น าเงินหรือทรัพยสิ์นมาหมุนเวียนในระบบหรือผ่านระบบ
การซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการดงักล่าว ใหค้รบถว้น  
 



๓๑ 

 

 

ขัน้ตอนท่ีสอง การคดัแยกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินท่ีมีความเส่ียงต ่าออกจาก 
ผลิตภณัฑ์และบริการทั้งหมด รวมถึงอาจจดัระดบัความเส่ียงขั้นต่างๆส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน
ส่วนท่ีเหลือ 

ขัน้ตอนท่ี ๓ การประเมินความเส่ียงและบริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียง ส าหรับผลิตภณัฑแ์ละ 
บริการทางการเงินท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่า 

ขัน้ตอนท่ี ๔ ในการตรวจสอบระบบการบรรเทาความเส่ียงและปรับปรุงการบริหารความเส่ียง 
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเม่ือมีผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินใหม่ 

ขัน้ตอนพิเศษ ในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงส าหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ จัดท ารายงานและแจ้งต่อส านักงาน (ตามข้อบัญญัติและแนวทาง                             
ท่ีเลขาธิการก าหนดในกฎกระทรวง เร่ือง แนวทางการตรวจสอบความเส่ียงด้านการฟอกเงินของ เทคโนโลย ี
ผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)) 
   
  การก าหนดปัจจัยในการประเมินความเส่ียง 
  ในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งน าหลกัการ
พิจารณาตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด เร่ืองในกฎกระทรวง เร่ือง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ท่ีมี
ความเส่ียงต ่า โดยน าปัจจยัเฉพาะท่ีเก่ียวของกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการมาปรับใช ้ไดแ้ก่ 
  (๑) ปัจจัยเร่ืองการโอน เปล่ียนมือ  ผลิตภัณฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการรวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ สามารถโอนหรือเปล่ียนมือให้แก่เจ้าของรายอ่ืนได้ อาจเป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
สอดคล้องกับกระบวนการฟอกเงิน ท่ีมีขั้นตอนการเปล่ียนมือหรือการโอนเปล่ียนท่ีซ่ึงเงินหรือทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะ  ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ี เปล่ียนมือไดโ้ดย ลูกคา้เป็นผูด้  าเนินขั้นตอนการโอนหรือเปล่ียนมือไดเ้อง 
หรือขั้นตอนการเปล่ียนมือหรือโอน กระท าไดโ้ดยง่าย และเสร็จส้ินอยา่งรวดเร็ว จะมีความเส่ียงต่อการฟอกเงิน
หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกวา่ 
  (๒) ปัจจยัเร่ืองการเปล่ียนเป็นเงินสด  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการ ท่ีสามารถเปล่ียน
สภาพเป็นเงินสดไดใ้นขั้นตอนสุดทา้ย ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือหลายประเภทจ่ายให้แก่
ลูกคา้โดยตรง โดยเฉพาะ ตราสารท่ีสามารถแลกเป็นเงินได ้โดยอาจด าเนินการท่ีธนาคารแห่งหน่ึงหรือหลาย
แห่ง หรือผูป้ระกอบกิจการเก่ียวกบัปัจจยัการช าระเงินตราต่างประเทศ หรือ หมายเลขอา้งอิงหรือเอกสารท่ีระบุ
ขอ้มูลอย่างง่าย เพื่อน าไปรับเงินสด ณ สถานประกอบการท่ีหน่ึงหรือหลายท่ี (เวน้แต่รับรองได้ว่า จะมีการ
ตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บเงินตามอยา่งเคร่งครัด ตามกฎกระทรวง ฯ)   



๓๒ 

 

 

  (๓) ปัจจยัเร่ืองวงเงินท่ีไม่จ  ากดัหรือจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการ  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้
บริการท่ีไม่มีการจ ากดัวงเงินในการใชบ้ริการ ยอ่มมีความเส่ียงต่อการกลายเป็นช่องทางหมุนเวียนเงินในคร้ังละ
จ านวนมาก และหากไม่มีการจ ากดัจ านวนคร้ังในการใชบ้ริการดว้ยแลว้ ยิ่งท าให้เกิดความเส่ียงท่ีสูงข้ึน  ดงันั้น 
ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่มีเง่ือนไขในการจ ากดัการซ้ือขาย หรือบริการทางการเงินท่ีไม่มีการจ ากดัจ านวนคร้ังในการใช้
บริการ จะมีความเส่ียงสูงกวา่  
  (๔) ปัจจยัเร่ืองการใชข้า้มแดน   ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใชบ้ริการสามารถใชห้รือน าไปใช ้
ไดใ้นต่างประเทศ จะมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินขา้มประเทศสูงกวา่  และในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการ
ใช้บริการสามารถใช้ไดใ้นต่างประเทศและเป็นการจ่ายเงินสดโดยตรงแก่ผูรั้บ (โดยไม่ผ่านบญัชีท่ีได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้จากสถาบนัการเงิน) จะยิง่มีความเส่ียงสูงข้ึน 
  (๕) ปัจจยัเร่ืองการก่อภาระหน้ี   ผลิตภณัฑ์หรือบริการท่ีมีลกัษณะเป็นการให้สินเช่ือหรือกูย้ืม 
อนัจะก่อให้เกิดภาระหน้ีสินแก่ลูกคา้  มกัจะมีความเส่ียงต ่า เน่ืองจาก ไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของการฟอกเงิน 
แต่ในกรณีท่ี ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีลกัษณะท่ีให้วงเงินลูกคา้ชัว่คราว และไม่มีการเรียกดอกเบ้ียกรณีช าระคืน
ตามก าหนดเวลา อาจเป็นช่องทางหน่ึงในการฟอกเงินเพื่อหลีกเล่ียงการใช้เงินสดในการซ้ือสินคา้หรือบริการ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าวจะมีความเส่ียงสูงข้ึนเม่ือไม่มีการก าหนดวงเงินสูงสุด หรือ
ก าหนดวงเงินสูงสุดในมูลค่าสูงมาก แต่จากเหตุผลทั้งหมด ปัจจยัในขอ้น้ี ก็ถือเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงต ่า
ในการใชฟ้อกเงิน มากกวา่ขอ้อ่ืนๆขา้งตน้ 
  (๖) ปัจจยัเร่ืองประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท ได้รับการ
ยอมรับวา่ มีความเส่ียงต ่าดา้นการฟอกเงิน เน่ืองจาก วตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑ์หรือบริการและผลประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากผลิตภณัฑ์และบริการนั้น เป็นไปเพื่อเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายหรือเพื่อการออมท่ีจ าเป็นส าหรับ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั้น ไดแ้ก่ 
   -  การประกนัวนิาศภยั 
   -  การประกนัชีวติท่ีจ่ายกรณีเดียวคือ เม่ือผูเ้อาประกนัเสียชีวติ 
   -  การประกันแบบกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยา              
ความเสียหาย 
   -  กองทุนท่ีกฎหมายก าหนดข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการออมหรือเพื่อช่วยเหลือ
ผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และมีการก าหนดวงเงินในการซ้ือหรือไดสิ้ทธิในการใชบ้ริการ 
   -  ผลิตภณัฑ์ทางการเงินส าหรับผูย้ากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผูส้นับสนุน และมีการจ ากดัวงเงิน
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย 
   



๓๓ 

 

 

  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน จ าเป็นต้องพิจารณาหลักการในข้อน้ี ไปใช้ก าหนดนโยบาย/แนวทาง/
หลกัเกณฑ์ การบริหารความเส่ียงภายในองคก์รส าหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อใชใ้นขั้นตอนการ
ประเมินผลการขอขอ้มูลเพิ่มเติมของลูกคา้ และในขั้นตอนการจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ดว้ย 

 
๑.๓ การประเมินความเส่ียงของช่องทางการให้บริการ  
ช่องทางการให้บริการ หมายถึง วิธีการท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน จะน าผลิตภณัฑ์หรือบริการ ไปสู่ลูกคา้ ซ่ึง

รวมถึงช่องทางการบริการตั้งแต่เร่ิมสร้างความสัมพนัธ์จนถึงการท าธุรกรรม ช่องทางการให้บริการอาจแบ่ง
ออกเป็น 

 ช่องทางท่ี ๑ ช่องทางการให้บริการผ่านพนกังานของผูมี้หน้าท่ีรายงาน ไม่ว่าจะท่ีส านกังาน 
สาขา หรือนดัหมายใหบ้ริการนอกสถานท่ีก็ตาม 

 ช่องทางท่ี ๒ ช่องทางการให้บริการผา่นตวัแทน/นายหนา้ กรณีน้ีถือวา่ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้ง
รับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตวัแทน/นายหนา้ (เท่าท่ีกระท าในกรอบการให้บริการท่ีตกลงกนัไว)้ และถือ
วา่ ช่องทางน้ีเป็นการใหบ้ริการแบบพบหนา้ เช่นเดียวกนักบัช่องทางท่ี ๑ 

 ช่องทางท่ี ๓ ช่องทางการให้บริการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่ือสารดว้ยวิธีอ่ืนท่ีไม่ใช่
การพบหนา้  เช่น การเปิดบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต  การสั่งซ้ือหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ การเบิก
ถอนเงินจากเคร่ืองถอนเงินสดอตัโนมติั การใชบ้ริการโอนมูลค่าเงินผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 โดยหลกัการทัว่ไป ช่องทางการใหบ้ริการรูปแบบท่ี ๓ มกัจะมีความเส่ียงมากกวา่ช่องทางอ่ืนๆ 
ซ่ึงผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจก าหนดมาตรการท่ีเคร่งครัดให้ลูกคา้ตอ้งมาติดต่อพนักงานเพื่อยืนยนัก่อนการเปิด
ให้บริการท าธุรกรรมคร้ังแรก เพื่อบรรเทาความเส่ียงอนัเกิดจากการท าธุรกรรมไม่พบหน้า แต่ในกรณีท่ีไม่มี
ช่องทางใดก าหนดใหลู้กคา้ตอ้งมาพบพนกังานเพื่อยนืยนัการสร้างความสัมพนัธ์ ก็ยงัถือวา่เป็นช่องทางท่ีมีความ
เส่ียงมากกว่า เวน้แต่ผูมี้หน้าท่ีรายงานมาตรการตรวจสอบการแสดงตนและระบุตวัตนท่ีมีประสิทธิภาพ และ
มัน่ใจไดว้า่ มีโอกาสนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชช่ื้อปลอม นามแฝง หรือใชช่ื้อตนกระท าการแทนผูอ่ื้นโดยไม่แจง้ต่อผู ้
มีหนา้ท่ีรายงาน 

 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาความเส่ียงเก่ียวกบัการเลือกใช้ช่องทางการใช้บริการ ร่วมกบั
ปัจจยัความเส่ียงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ รวมถึงปัจจยัความเส่ียงของตวัลูกคา้ดว้ย เพื่อให้เกิดการใชดุ้ลย
พินิจในการประเมินความเส่ียงท่ีแม่นย  าท่ีสุด 

 
 
 



๓๔ 

 

 

๒. การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับลูกค้า 
 ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลกัเกณฑ์ เพื่อบริหารความเส่ียงดา้น
การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และน ามาปรับใชก้บัลูกคา้ทุกราย การบริหารความ
เส่ียงในท่ีน้ี คือการก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสมส าหรับลูกคา้แต่ละราย โดยพิจารณาจากปัจจยัท่ีกฎหมาย
ก าหนดหลักการไว ้ร่วมกบัปัจจยัอ่ืนๆท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน อาจพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมตามนโยบายภายใน
องคก์รเพื่อใหมี้ระบบการตรวจสอบท่ีมีความเขม้ขน้สอดคลอ้งกบัระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้นั้น ตอ้งด าเนินการอยูต่ลอดระยะเวลาจนกวา่ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบัลูกคา้จะยุติลง โดยการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ จะเร่ิมด าเนินการคร้ังแรกและควรตอ้งเสร็จ
ส้ินพร้อมกนักบัขั้นตอนท่ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ และตอ้งตรวจทาน ปรับปรุงอยูเ่สมอ การ
บริหารความเส่ียงในขั้นตอนต่อไป นอกจากจะข้ึนอยูก่บัมาตรฐานท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนดข้ึนแลว้ ยงัข้ึนอยู่
กบัพฤติกรรมการด าเนินความสัมพนัธ์ การท าธุรกรรม การเคล่ือนไหวทางธุรกิจท่ีลูกคา้ด าเนินไป เน่ืองจาก หาก
ลูกคา้มีรูปแบบพฤติกรรม หรือความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติและท าให้ผูร้ายงานพบวา่ มีโอกาส
สูงสุดท่ีจะเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน ผูร้ายงานตอ้งด าเนินการบริหารความเส่ียง 
ดว้ยการประเมินความเส่ียงของลูกคา้รายนั้นๆใหม่ ทนัที โดยใชข้อ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุดเป็นส่วนส าคญัในการ
ประเมินระดบัความเส่ียงดว้ย 
 
 ๒.๑ หลกัการก าหนดปัจจัยในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกค้า 
 ในการก าหนดมาตรการบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
หมายถึง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดปัจจยัในการประมินความเส่ียงลูกคา้ทุกประเภท(หมายถึง ทั้งลูกคา้บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกนัทางกฎหมาย รวมถึงกรณีท่ีมีการแบ่งลูกคา้ตามประเภทบริการ ก็
ตอ้งก าหนดปัจจยัในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทุกประเภทบริการดงักล่าว) หลงัจากนั้น ตอ้งมีการวาง
แนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ กรณีท่ีมีปัจจยัความเส่ียงท่ีขดัแยง้กนัส าหรับลูกคา้รายเดียว เช่น 
ลูกคา้รายหน่ึง มีขอ้มูลและลกัษณะตรงกบัปัจจยัเส่ียงประเภทความเส่ียงต ่า ในขณะเดียวกนัก็มีปัจจยัประเภท
ความเส่ียงสูงร่วมอยูด่ว้ย เป็นตน้ 
 
  ๒.๑.๑ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยทีต้่องพจิารณาเด็ดขาด 
 หมายความวา่ กรณีท่ีพบวา่ลูกคา้ท่ีไดรั้บการประเมินความเส่ียงอยูน่ั้น มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งปฏิเสธความสัมพนัธ์ ปฏิเสธการท าธุรกรรมแบบคร้ังคราว หรือเขา้สู่กระบวนการระงบั
การด าเนินการทางทรัพยสิ์น ส าหรับลูกคา้ดงักล่าว โดยไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจใดๆเพื่อลดทอนความเส่ียง  ไดแ้ก่ 



๓๕ 

 

 

  “ปัจจัยเกีย่วกบัรายช่ือทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามทีก่ฎหมายก าหนด”    

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัรายช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อ 
การร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดงัต่อไปน้ี 
  -  บุคคลถูกก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั้งน้ี ประกอบไปดว้ยขอ้มูล ๒ ส่วน ตามกฎหมายดงักล่าว คือ 
   ส่วนท่ี ๑ ขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีถูกก าหนด โดยค าสั่งศาล 
   ส่วนท่ี ๒ ขอ้มูลผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ตามมติคณะมนตรีความมัง่คงแห่งสหประชาชาติ ท่ีไดรั้บการกลัน่กรองจากส านกังานและอนุมติัโดย
รัฐมนตรีทั้งน้ี รวมถึงขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลของต่างประเทศท่ีได้รับการกลัน่กรองจากส านักงานและได้รับ
อนุมติัโดยรัฐมนตรีดว้ย 
 
  ๒.๑.๒ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเส่ียงสูง 
  ในการประเมินความเส่ียงลูกคา้ ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงหาก
ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัความเส่ียงขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือหลายขอ้รวมกนั ลูกคา้รายดงักล่าวก็มีโอกาสท่ีจะมีความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัสูง  แต่ก็มีปัจจยับางประการท่ี
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจร่วมกบัขอ้มูลปัจจยัประกอบอ่ืนๆดว้ย 
   ๒.๑.๒.๑ ปัจจัยเร่ือง ความเกีย่วข้องกบัการกระท าความผดิร้ายแรง  
   กรณีท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน พบว่า ลูกคา้มีความเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดอาญา
ร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะความผิดมูลฐาน ตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน(ยกเวน้
เก่ียวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  ทั้งในกรณีท่ีลูกคา้มีส่วนในการกระท าความผิด หรือเคยเป็นบุคคลท่ี
ไดรั้บการพิพากษา หรือลงโทษ อนัเน่ืองมาจากการกระท าความผดิก็ตาม   

ปัจจยัในขอ้น้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจใชดุ้ลยพินิจไม่อนุมติัรับลูกคา้ 
(ปฏิเสธความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ) หรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจได ้หากพบว่า ลูกคา้มีโอกาสเส่ียงสูงในการ
ฟอกเงินหรือกระท าความผดิมูลฐานอนัจะท าใหผู้ร้ายงานกลายเป็นแหล่งฟอกเงินต่อไป  
   

 



๓๖ 

 

 

๒.๑.๒.๒ ปัจจัยเร่ือง ข้อมูลการยดึ อายดัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิและ 
ค าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้เป็นผูท่ี้ส านกังาน มีค าสั่งยดึ อายดั หรือ 
ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)                 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งพิจารณาใหลู้กคา้ดงักล่าว อยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง เน่ืองจาก ผูท่ี้อยูใ่นรายช่ือดงักล่าวน้ี มี
โอกาสท่ีจะครอบครองทรัพยสิ์นท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน  

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้ อยูใ่นขั้นตอนการระงบัการด าเนินการทาง 
ทรัพย์สิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)                      
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อลูกคา้รายนั้นดว้ย ไดแ้ก่ การระงบัการด าเนินการทางทรัพยสิ์นท่ีเป็นการท า
ธุรกรรมการจ่าย โอน จ าหน่าย คืน ให้แก่ลูกคา้หรือบุคคลท่ีสาม และแจง้ขอ้มูลต่อส านกังานตามท่ีหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ี ก าหนด(กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดยมิชกัชา้) 

 
๒.๑.๒.๓ ปัจจัยเร่ือง บุคคลทีม่ีสถานภาพทางการเมือง 

กรณีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน พบวา่ ลูกคา้เป็นบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ไม่วา่จะเป็นระดบั 
ในประเทศ ต่างประเทศ หรือองคก์รระหวา่งประเทศ  ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดให้ลูกคา้ดงักล่าวอยูใ่นกลุ่ม
ท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจาก ตามขอ้มูลจากมาตรฐานสากลพบวา่ กลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง เป็นกลุ่ม
ท่ีมีโอกาสกระท าความผิดเก่ียวกบัการทุจริตและการรับสินบน1 มากท่ีสุด จึงเป็นบรรทดัฐานว่า ปัจจยัเร่ือง 
บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเขม้ขน้อยูใ่นกลุ่มลูกคา้เส่ียงสูงเสมอ ไม่วา่จะใช้
ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีความเส่ียงระดบัใดก็ตาม  

ขอบเขตของค าวา่ บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ ตลอดจน 
ตามมาตรฐานสากล ไดร้ะบุไวอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ก็สามารถระบุลกัษณะเฉพาะไดบ้า้ง ดงัน้ี 

(๑) กรณีบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ 
ควรพิจารณาถึง ขา้ราชการ ผูด้  ารงต าแหน่งในหน่วยงานรัฐ องคก์รของรัฐ นกัการเมือง 

ระดบัประเทศ ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียในกิจการส าคญัของชาติ เช่น 
  -  ขา้ราชการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในระดบัสูงสุดของหน่วยงานรัฐระดบั กระทรวง  

                                                           
1
 และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอนุสัญญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต UNCAC 2003  



๓๗ 

 

 

ทบวง กรม รวมถึงข้าราชการทหาร ต ารวจ ท่ีด ารงยศสูงสุดหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดหรือเก่ียวขอ้งอย่าง
ใกลชิ้ดกบัผลประโยชน์ในองคก์รระดบั กรม ภาคหรือองคก์รส่วนกลาง ของทุกเหล่า ขา้ราชการอยัการระดบัสูง 
ขา้ราชการตุลาการระดบัสูง  

 -  ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการการเมือง ในระดบัประเทศ เช่น คณะ 
รัฐบาล ท่ีปรึกษาทางการเมือง สมาชิกในสภาส าคญัของรัฐ คณะกรรมการอิสระท่ีก่อตั้งโดยรัฐธรรมนูญ   

 -  ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกิจ หรือ 
องคก์รท่ีด าเนินกิจการทางพาณิชย ์ซ่ึงรัฐมีส่วนไดเ้สีย  
   -  บุคคลท่ีใกลชิ้ด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา ) หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยนยัทางธุรกิจ 
(เป็นหรือเคยเป็นหุน้ส่วนธุรกิจ หรือครอบครองทรัพยสิ์นแทน เป็นตน้) ก็ถือวา่ อยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบับุคคลท่ีมี
สถานภาพทางการเมืองดว้ย)  
   -  อดีตบุคคลท่ีด ารงต าแหน่งขา้งตน้ ท่ีพน้ต าแหน่งมาแลว้ไม่เกิน ๑ ปีและ/หรือ พบว่า
ยงัมีบทบาทส าคญัทางการเมืองหรือในการบริหารกิจการบา้นเมืองอยู ่

ทั้งน้ี อาจพิจารณารวมไปถึง ผูน้ าทางศาสนาหรือ ผูน้ าในสังคม ท่ีมีบทบาทส าคญัในการ 
ก าหนดทิศทางหรือความเช่ือของคนจ านวนมากในสังคม (อาจข้ึนอยู่กบัวฒันธรรมในประเทศนั้นๆ หรือใน
สถานการณ์นั้นๆ)  

(๒) กรณีบุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมืองในองคก์รระหวา่งประเทศ 
ควรพิจารณาถึง  ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหาร หรือผูท่ี้อยูใ่นต าแหน่งท่ีมีโอกาส 

เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ขององคก์รระหวา่งประเทศ  
ทั้งน้ี องคก์รระหวา่งประเทศท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ องคก์รท่ีเป็นการรวมตวัของผูแ้ทนใน 

ระดบัประเทศจากหลายประเทศ และมีการบริหารเงินจ านวนมากภายในองคก์ร  ไม่วา่องคก์รดงักล่าวจะก่อตั้ง
ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม  

 
๒.๑.๒.๔ ปัจจัยเร่ือง อาชีพทีม่ีความเส่ียง 

ขอ้มูลอาชีพท่ีมีความเส่ียง ส านกังานจะเป็นผูก้  าหนดไวใ้นแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ ซ่ึง 
ขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินความเส่ียงระดบัประเทศในแต่ละคร้ัง ดงันั้น ขอ้มูลอาชีพเส่ียงสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้หากอาชีพใดอาชีพหน่ึงไดรั้บการก ากบัดูแล และมีมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอาชีพเส่ียงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยประกาศจากส านกังาน  

ปัจจยัขอ้น้ี ไม่ถือเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นความเส่ียงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 



๓๘ 

 

 

ขอ้มูลอ่ืนท่ีท าให้ปัจจยัในขอ้น้ี ลดความส าคญัลง ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกคา้ในระดบั
ความเส่ียงท่ีลดลงได ้

 
๒.๑.๒.๕ ปัจจัยเร่ือง พืน้ทีแ่ละประเทศทีม่ีความเส่ียง 

ข้อมูลเร่ืองพื้นท่ีและประเทศท่ีมีความเส่ียง ส านักงานจะเป็นผูก้  าหนดไวใ้นแนวทางท่ีเลขาธิการ
ประกาศ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการ Financial Action Task 
Force หรือ FATF และในกรณีท่ีมีพื้นท่ีเส่ียงอยูใ่นประเทศ ส านกังานจะเป็นผูก้  าหนดตามสถานการณ์ท่ีร้ายแรง
เก่ียวกับการกระท าความผิดมูลฐานและการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
ระยะเวลาท่ีเหตุนั้ นยงัปรากฏหรือด าเนินอยู่  ดังนั้ น ข้อมูลพื้นท่ีและประเทศท่ีมีความเส่ียง อาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ามผลการประกาศของคณะกรรมการระดบัสากล และส านกังาน แลว้แต่กรณี ดงันั้น ผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน  ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลพื้นท่ีและประเทศเส่ียงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยประกาศจากส านกังาน  

ปัจจยัขอ้น้ี ไม่ถือเป็นปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเป็นความเส่ียงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 
ขอ้มูลอ่ืนท่ีท าให้ปัจจยัในขอ้น้ี ลดความส าคญัลง ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ก็อาจใช้ดุลยพินิจ ประเมินลูกคา้ในระดบั
ความเส่ียงท่ีลดลงได ้

 
๒.๑.๒.๖ ปัจจัยเร่ือง ความเส่ียงตามสถานการณ์อืน่ๆ 

กรณีท่ีมีสถานการณ์พิเศษ ท่ีท าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความเส่ียงจากการกระท าความผิดมูลฐานอย่างหน่ึงอยา่งใด หรือมีขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบลูกคา้ ท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาเป็นปัจจยัส าคญัในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เท็จจริงตามกฎกระทรวง ส านักงานจะแจง้ขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นไปตามวิธีการท่ีส านักงานก าหนด เช่น 
ขอ้มูลการกลัน่กรองรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน แต่ละรายส่งต่อส านกังาน เป็นตน้  

ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีอาจแจง้หรือเผยแพร่ตามปัจจยัในขอ้น้ี มกัมีความส าคญัซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีรายงานการ 
ท าธุรกรรม ควรตอ้งพิจารณาเป็นปัจจยัส าคญัในการพิจารณาความเส่ียงสูงของลูกคา้  

 
๒.๑.๒.๗ ปัจจัยเร่ือง วตัถุประสงค์และการใช้ผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  นอกจากปัจจยัต่างๆขา้งตน้ ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรพิจารณาน าปัจจยัความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑ ์
บริการและช่องทางบริการ ซ่ึงอยูใ่นกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในองคก์ร มาใชร่้วมกบัปัจจยัความเส่ียง
ในส่วนน้ีดว้ย เพื่อใหมี้ช่องทางการใชดุ้ลยพินิจเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีลูกคา้มีปัจจยัหลายประการร่วมกนั  
 



๓๙ 

 

 

 
๒.๑.๓ การก าหนดปัจจัยในการพจิารณาความเส่ียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเส่ียงต ่า 

 การก าหนดกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า จะช่วยลดภาระในการบริหารความเส่ียงส าหรับ                        
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ แต่ปัจจยัท่ีจะพิจารณาความเส่ียงต ่า อาจตอ้ง
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม 
  กลุ่มท่ี ๑ คือ กลุ่มลูกคา้ความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานไดก้ าหนดไว ้
  กลุ่มท่ี  ๒ คือ  ก ลุ่มลูกค้าความเ ส่ียงต ่ า ท่ี  ผู ้มีหน้า ท่ีรายงาน  ก าหนดข้ึนจากปัจจัย ท่ี                                 
ผูมี้หนา้ท่ีรายงานไดก้ าหนดข้ึนภายใตบ้ทขอ้บงัคบัตามกฎหมาย 

 ความแตกต่างของกลุ่มความเส่ียงต ่าทั้ง ๒ กลุ่มน้ี คือ กรณีท่ีลูกคา้มาขอสร้างความสัมพนัธ์  
หากพบวา่ ลูกคา้อยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานก าหนดไว ้ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน สามารถด าเนินการระบุตวัตน
จากขอ้มูลการแสดงตนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติมในเชิงลึกของลูกคา้ (เวน้แต่พบวา่ มีพฤติกรรมการท า
ธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีรูปแบบการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติเกิดข้ึน) แต่หากเป็นลูกคา้อยู่ในกลุ่มท่ี ๒ ผูมี้
หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการด าเนินขั้นตอน การประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน้เพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม และมีหนา้ท่ี
ในการใชดุ้ลยพินิจวา่ จ  าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติมหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
  นอกจากน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ยงัตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับเปล่ียนความเส่ียง ส าหรับ
ลูกคา้ท่ีเร่ิมจากความเส่ียงระดบัต ่า  เพื่อท่ีจะหาแนวทางในการใชดุ้ลยพินิจเพิ่มระดบัความเส่ียงของลูกคา้เม่ือพบ
ขอ้มูลเพิ่มเติมจากการด าเนินความสัมพนัธ์ ดงัจะอธิบายในล าดบัต่อไป 
 
   ๒.๑.๓.๑ ปัจจัยหรือลกัษณะของลูกค้าทีม่ีความเส่ียงต ่าทีส่ านักงานก าหนด 

  ลกัษณะของลูกคา้เส่ียงต ่าในส่วนน้ี ส านกังานจะเป็นผูป้ระกาศก าหนด ตามหลกัการ 
เก่ียวกับการก ากับดูแลท่ีเข้มข้น ความเส่ียงต ่ าอันเน่ืองมาจากโครงสร้างของลูกค้า และแนวทางตาม
มาตรฐานสากล  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีแสดงว่า ลูกคา้กลุ่มใดท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน   ไม่จ  าตอ้งใช้ดุลยพินิจในการระบุ
ตวัตน(เวน้แต่พบวา่ มีพฤติกรรมการท าธุรกรรมท่ีมีความเส่ียงสูง หรือมีรูปแบบการท าธุรกรรมท่ีผิดปกติเกิดข้ึน) 
และจดัระดบัความเส่ียงตามกระบวนการปกติ เพราะขอ้มูลในส่วนน้ีไดรั้บการสันนิษฐานเบ้ืองตน้โดยกฎหมาย
วา่ เป็นขอ้มูลท่ีมีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัต ่า แต่หาก
ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งการน าลูกคา้กลุ่มน้ี เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตวัตนและบริหารความเส่ียงอยา่ง
ขั้นตอนลูกคา้ทัว่ไป ก็ย่อมท าได ้ไม่มีขอ้บญัญติัห้ามไว ้ การประกาศขอ้มูลลูกคา้กลุ่มน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อลด
ภาระในการด าเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ของผูร้ายงาน มิไดมี้วตัถุประสงค์
ออกเป็นขอ้บงัคบัหรือขอ้หา้ม 



๔๐ 

 

 

   ตามผลการวเิคราะห์และประเมินผลความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ดว้ยเหตุผลดา้นความเขม้แขง็ในการก ากบัดูแลก็ดี เหตุผลดา้นประสิทธิภาพของระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรก็ดี เหตุผลดา้นโอกาสในการเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิดมูลฐานหรือฟอกเงินก็ดี 
พบวา่ ลูกคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่มดงัต่อไปน้ี มีความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในระดบัต ่า 

  (๑) เป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

  (๒)  มูล นิ ธิชัยพัฒนา มูล นิ ธิ ส่ง เส ริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนาง เจ้า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชินีนาถมูลนิธิสายใจไทย 

   (๓) เป็นสถาบนัการเงินดงัต่อไปน้ี 
    (๓.๑) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารตามท่ีได้มี

กฎหมายจดัตั้งข้ึนโดยเฉพาะ 
   (๓.๒) บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ และบริษทับริหารสินทรัพย ์
   (๓.๓) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 
   (๓.๔) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขาย(สินคา้เกษตร)ล่วงหนา้ 
   (๓.๕) บริษทัหลกัทรัพย ์

(๓.๖) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
(๓.๗) บริษทัประกนัวนิาศภยั และบริษทัประกนัชีวติ 

   (๔) เป็นกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีจดัตั้งข้ึนตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะ 
   (๕) เป็นบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (ท่ีได้รับการก าหนดให้
เปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 
    (๖) กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาให้ ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะตามขอ้  
(๑) (๓) (๔) และ (๕) ซ่ึงมีสัญชาติอ่ืนหรือตั้งอยูใ่นต่างประเทศ เป็นลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าก็ได ้หากมีมาตรการ
หรือกระบวนการท่ีน่าเช่ือถือในการตรวจสอบไดว้่า ลูกคา้ดงักล่าว (กรณีท่ีลูกคา้เป็นรัฐบาลหรือตวัแทนของ
ประเทศใดประเทศหน่ึง) ไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการ Financial Action Task Force หรือคณะกรรมการ
อ่ืนท่ีไดรั้บอ านาจจากคณะกรรมการดงักล่าว วา่มีการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้แนะน า FATF (ไม่อยู่
ในกลุ่มประเทศท่ีตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด) หรือ อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ



๔๑ 

 

 

ในการก ากบัดูแลตามมาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศดงักล่าว ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว อยา่งสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ ลูกคา้ยงัควรไดรั้บการจดัไวใ้นความเส่ียงระดบัต ่า 
  นอกจากกลุ่มลูกคา้แลว้ ส านกังานยงัไดป้ระกาศก าหนดให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท 
เป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า ไดแ้ก่ 
   (๑) การประกนัวนิาศภยั 
   (๒) การประกนัชีวิตแบบการประกนัภยักลุ่มและประกนัชีวิตแบบจ่ายกรณีเดียวเม่ือ                
ผูเ้อาประกนัเสียชีวติ 

(๓) การประกนัแบบกลุ่มท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ของลูกจา้งหรือเพื่อเยยีวยา 
ความเสียหาย 
   (๔) กองทุนท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อการออมส าหรับผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส และมีการ
ก าหนดวงเงินในการซ้ือหรือไดสิ้ทธิในการใชบ้ริการ 
   (๕) ผลิตภณัฑท์างการเงินส าหรับผูย้ากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผูส้นบัสนุน และมีการจ ากดัวงเงิน
ส าหรับลูกคา้แต่ละราย 
  การท่ีจะก าหนดให้ลูกค้าท่ีใช้ผลิตภณัฑ์และบริการข้างตน้ เป็นลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต ่าตาม
หัวขอ้น้ี ตอ้งแน่ใจว่า ลูกคา้ดงักล่าวไม่ไดท้  าธุรกรรมกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการอ่ืนๆท่ีไม่อยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีมีความเส่ียงสูงรวมอยูด่ว้ย และไม่มีลกัษณะหรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเส่ียงสูงรวมอยูด่ว้ย 
 

  ๒.๑.๓.๒ แนวทางทีผู้่มีหน้าทีร่ายงาน สามารถพจิารณาก าหนดปัจจัย 
ความเส่ียงต ่าได้เอง 
   นอกจากขอ้มูลปัจจยัความเส่ียงต ่าท่ีส านกังานไดป้ระกาศก าหนดตามผลการประเมิน
ระดบัประเทศแลว้ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่าส าหรับลูกคา้ไดเ้อง แต่ตอ้งไม่ขดั
กบัแนวทางดงัต่อไปน้ี 
   (๑) ลูกคา้ไม่มีปัจจยัอ่ืนๆให้พิจารณาว่า น่าจะมีความเส่ียงในระดบัสูง (ดูขอ้ ๒.๑.๒ 
การก าหนดปัจจยัในการพิจารณาความเส่ียงของลูกคา้ ประเภท ปัจจยัความเส่ียงสูง)  
   (๒) ลูกคา้มีความเคล่ือนไหวทางการเงินทั้งในเร่ืองของมูลค่าและจ านวนความถ่ีใน
การใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัต ่า 



๔๒ 

 

 

   (๓) ลูกคา้ใชบ้ริการทางการเงินหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นการฟอก
เงินในระดบัต ่าเท่านั้น (ดูขอ้ ๑.๑ การประเมินความเส่ียงของผลิตภณัฑ์หรือบริการ และ ขอ้ ๑.๒ การประเมิน
ความเส่ียงของช่องทางการเงิน) 
   (๔) ลูกค้าไม่มีพฤติกรรมท่ีผิดปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมท่ีน าไปสู่การรายงาน
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัย 
  ทั้งน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน จะตอ้งก าหนดให้มีการเปล่ียนแปลงระดบัความเส่ียงของลูกคา้ หาก
ลูกคา้ไม่ไดอ้ยูใ่นเง่ือนไขท่ีพิจารณาส าหรับความเส่ียงต ่าอีกต่อไป   
 

๒.๒ แนวทางในการใช้ดุลยพนิิจประเมินความเส่ียงของลูกค้า 
เช่นเดียวกนักบัการก าหนดแนวทางการใช้ดุลยพินิจส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้ดุลยพินิจใน

ขั้นตอนการประเมินผลเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมจากลูกคา้ในขั้นตอนหลงัจากลูกคา้แสดงตน เพื่อจะด าเนินการระบุ
ตวัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม   ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดแนวทางในการใชดุ้ลยพินิจให้ชดัเจน ในขั้นตอนการจดั
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้ เพราะขั้นตอนน้ี จะมีผลระยะยาวกบัลูกคา้ในเร่ืองการก าหนดความเขม้ขน้ในการ
ตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือในการท าธุรกรรมหรือในการด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าท่ี
รายงาน 

ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดแนวทางในการพิจารณาจดัระดบัความเส่ียงโดยก าหนดปัจจยัในการ
พิจารณาความเส่ียงอย่างเคร่งครัด แต่ก าหนดอ านาจในการใช้ดุลยพินิจเพื่อจดัระดบัความเส่ียงอย่างยืดหยุ่น 
เพื่อให้บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ดุลยพินิจจากการวิเคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นของลูกคา้ในการก าหนดระดบั
ความเส่ียงในกรณีท่ีลูกคา้รายหน่ึงๆ มีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ทั้งปัจจยัท่ีท าให้มีความเส่ียงต ่า และปัจจยั
ท่ีมีความเส่ียงสูงซ่ึงท าใหต้อ้งมีการพิจารณาขอ้มูลอ่ืนๆ หรือมีขอ้ยติุในการประเมินโดยใชดุ้ลยพินิจของบุคลากร
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบติั/หลกัเกณฑ์ภายใน เพื่อบริหารความเส่ียงดา้น
การฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ส าหรับบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินระดบั
ความเส่ียงของลูกคา้ และตอ้งด าเนินการใหเ้สร็จส้ินพร้อมกบัการอนุมติัรับลูกคา้ ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี ๑  ขั้นตอนการตรวจสอบผลการระบุตัวตน เม่ือลูกค้าได้ให้ข้อมูลการแสดงตนและ                     
ผา่นขั้นตอนการประเมินความเส่ียงเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติมแลว้ บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมัน่ใจวา่ ลูกคา้ไดรั้บการ
ตรวจสอบข้อมูลในขั้นตอนระบุตวัตนครบถ้วน โดยเฉพาะลูกคา้นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทาง
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กฎหมาย ท่ีมีองค์ประกอบท่ีต้องตรวจสอบมากกว่าลูกค้าบุคคลธรรมดา (ในขั้นตอนน้ี ลูกค้าจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบเก่ียวกบัปัจจยัความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการใชบ้ริการมาบา้งแลว้)  
 ขั้นตอนท่ี ๒ กรณีแรก   ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ท่ีไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม  

กรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บผลจากการประเมินเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวัตน) วา่  
ไม่ตอ้งใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเน่ืองจากมีความเส่ียงเบ้ืองตน้ในระดบัต ่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุท่ีลูกคา้แสดงขอ้มูลในขั้นการ
แสดงตนวา่ เป็นองคก์รท่ีอยูใ่นกลุ่มความเส่ียงต ่าตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด หรือดว้ยเหตุท่ีลูกคา้มีลกัษณะ
ตรงตามปัจจยัการพิจารณาท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนดไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลกัเกณฑ์ของตน  บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องอาจพิจารณาให้ลูกค้ามีระดบัความเส่ียงต ่า เวน้แต่ พบว่า ลูกค้ามีปัจจยัเก่ียวข้องกับความเส่ียงสูง                  
เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดามิได้แจ้งในข้อมูลการแสดงตนว่าเป็น บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง แต่เม่ือ
ตรวจสอบแบบสอบถามหรือแบบกรอกขอ้มูล พบวา่ ลูกคา้เลือกระบุในช่อง “เคยแสดงรายงานบญัชีทรัพยสิ์น
และหน้ีสินต่อหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผูด้  ารงต าแหน่ง
ระดับสูง” ซ่ึงท าให้ทราบว่า ลูกค้าอยู่ในกลุ่ม บุคคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลใกล้ชิด)  บุคลากร                         
ผูพ้ิจารณาตอ้งก าหนดใหลู้กคา้อยูใ่นระดบัท่ีเส่ียงสูง แมว้า่ลูกคา้จะมีปัจจยัความเส่ียงต ่าประกอบอยูห่ลายปัจจยัก็ตาม  
 ขั้นตอนท่ี ๒ กรณีท่ีสอง   ขั้นตอนการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม 

กรณีท่ีลูกคา้ไดรั้บผลจากการประเมินเพื่อขอขอ้มูลเพิ่มเติม(ในขั้นตอนก่อนการระบุตวัตน) วา่  
ตอ้งขอขอ้มูลเพิ่มเติม บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งตรวจสอบขอ้มูลท่ีเพิ่มเติมจากขั้นตอนดงักล่าว อาทิ  ขอ้มูลสถาน
ประกอบการของลูกคา้บุคคลธรรมดาท่ีแจง้วา่เป็นเจา้ของธุรกิจ  ขอ้มูลเก่ียวกบัผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ 
ขอ้มูลแหล่งรายไดท่ี้สอง  เป็นตน้ และเช่ือมโยงขอ้มูลลูกคา้ทั้งหมดกบัปัจจยัเส่ียงตามผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ก าหนด
ไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลกัเกณฑ์ของตน  ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีอาจไดรั้บการพิจารณาอยูใ่นความเส่ียงต ่าก็ได ้หาก
พบวา่ ไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความเส่ียงสูงใดๆ       
 ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนการพิจารณากรณีลูกคา้มีปัจจยัเส่ียงท่ีหลากหลาย 
  กรณีท่ีพบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลท่ีตรงกบัปัจจยัความเส่ียงทั้ง ปัจจยัความเส่ียงต ่าและปัจจยัความเส่ียงสูง 
รวมอยูด่ว้ยกนั บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระดบัความเส่ียง ตอ้งพิจารณาถึงสัดส่วนความเส่ียงท่ีจะใช้เป็น
เกณฑห์ลกัในการพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
  ลูกคา้บุคคลธรรมดา มีปัจจยัเส่ียงสูงเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาหรือรายได้ และเร่ืองประเภทบริการ   
แต่ก็มีปัจจยัเสียงต ่าเร่ืองวงเงินการท าธุรกรรมอยูด่ว้ย ใหดุ้ลยพินิจโดยพิจารณาสัดส่วนความเส่ียง 

เช่น ลูกคา้ท างานรับจา้งในประเทศท่ีมีความเส่ียงสูงและใชบ้ริการโอนเงินขา้มประเทศ แต่ท า 
ธุรกรรมในวงเงินท่ีต ่า น้อยกว่าห้าหม่ืนบาทต่อคร้ังต่อเดือน ให้พิจารณาว่า สัดส่วนความเส่ียงต ่าอาจมีโอกาส
เปล่ียนแปลงไดสู้งกวา่ การเปล่ียนแปลงของปัจจยัความเส่ียงสูง กล่าวคือ ลูกคา้มีโอกาสมากท่ีจะท าธุรกรรมใน
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วงเงินท่ีสูงข้ึน แต่มีโอกาสน้อยท่ีจะเปล่ียนแหล่งรายไดแ้ละประเภทบริการ ท าให้ลูกคา้มีสัดส่วนปัจจยัความ
เส่ียงสูงมากกวา่ความเส่ียงต ่า แต่ในขอ้เท็จจริงท่ีเร่ิมความสัมพนัธ์ ลูกคา้แจง้ความประสงคท์ าธุรกรรมในวงเงิน 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อคร้ังต่อเดือน วตัถุประสงคเ์พื่อรายจ่ายในครอบครัวในประเทศไทย  ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อนุญาต
ใหบุ้คลากรใชดุ้ลยพินิจได ้สองทางคือ  

- ทางท่ีหน่ึง ก าหนดระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นความเส่ียงต ่าและก าหนดวงเงิน 
ปรับความเส่ียงไวท่ี้ร้อยละ ๕๐ (หมายถึง หากลูกค้าท าธุรกรรมเกินกว่าจ านวนท่ีท าอยู่ประจ า ร้อยละ ๕๐                   
ใหป้รับความเส่ียงลูกคา้เป็น ระดบัความเส่ียงกลางหรือสูง เป็นตน้)  หรือ  
   -  ทางท่ีสอง ก าหนดระดบัความเส่ียงของลูกคา้เป็นความเส่ียงกลางหรือสูง (ข้ึนอยูก่บั
หลกัเกณฑ์ภายในของผูมี้หน้าท่ีรายงาน) และก าหนดเง่ือนไขเพื่อปรับลดความเส่ียงในขั้นตน้ (เช่น หากลูกคา้
ดงักล่าวท าธุรกรรมในวงเงินปกติตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน จะด าเนินการปรับลดความเส่ียงเป็นระดบัความ
เส่ียงต ่า เป็นตน้) 

กรณีการใชดุ้ลยพินิจในขอ้เทจ็จริงอ่ืนๆ............................................ 
 ขั้นตอนท่ี ๔ ขั้นตอนการอนุมติัผลการประเมินความเส่ียงของลูกคา้  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนด
กระบวนการกลัน่กรองการใช้ดุลยพินิจของบุคลากรท่ีประเมินความเส่ียงอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงอาจก าหนดเฉพาะเม่ือ
ลูกคา้ไดรั้บการประเมินความเส่ียงระดบัท่ีสูงกว่าความเส่ียงต ่า  หรือเม่ือลูกคา้ไดรั้บการประเมินความเส่ียงใน
ระดบัสูงก็ได้ เพื่อเป็นการตรวจทานการประเมินความเส่ียงซ่ึงมีการใช้ดุลยพินิจประกอบดว้ย   กระบวนการ
กลัน่กรองน้ี อาจหมายถึงการให้บุคลากรท่ีมีต าแหน่งสูงข้ึน หรือระดบับริหาร หรือก าหนดคณะท างานข้ึน เพื่อ
เป็นผูต้รวจทานอีกคร้ังก็ได ้
 ขั้นตอนท่ี ๕ ขั้นตอนการอนุมติัรับสูงคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง   ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งก าหนดกระบวนการ
อนุมติัรับลูกคา้ส าหรับกลุ่มลูกคา้เส่ียงสูง โดยแต่งตั้งผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยูด่ว้ย พิจารณา
ขอ้มูลของลูกคา้ก่อนลงนามอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ เน่ืองจากลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง มีโอกาสท าให้องค์กร
ของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน เกิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกวา่ลูกคา้
อ่ืนๆ อีกทั้งเพื่อท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บทราบวา่ ในขณะนั้น องคก์รมีสัดส่วนการรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงมากนอ้ย
เพียงใด พึงเข้าใจว่า การท่ีผูมี้หน้าท่ีรายงาน มีสัดส่วนลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงจ านวนมากเม่ือเทียบกบัลูกค้า
ทั้งหมด ท าใหผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งเพิ่มภาระในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินและ
การท าธุรกรรมของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด และมีโอกาสเส่ียงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสูงข้ึน  
 ขั้นตอนท่ี ๖ ขั้นตอนการพิจารณาเพื่อปฏิเสธความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนด
กระบวนการในการพิจารณาและอนุมติัจากผูบ้ริหาร กรณีท่ีบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ประเมินวา่ การรับลูกคา้รายหน่ึง



๔๕ 

 

 

รายใด จะท าใหอ้งคก์รเกิดความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นอยา่ง
มาก เกินกวา่จะรับความเส่ียงดงักล่าวได ้จึงพิจารณาให้ปฏิเสธความสัมพนัธ์ ซ่ึงตอ้งหมายความวา่ บุคลากรพบ
ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงท่ีเพียงพอจะสงสัยว่า ลูกคา้รายดงักล่าว อาจเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน การสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดมูลฐาน หรือมีปัจจยัความเส่ียงสูงรวมหลายประการจนอาจเส่ียงต่อการ
ใชผู้มี้หนา้ท่ีรายงาน เป็นช่องทางหรือเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งให้ผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยูด่ว้ย พิจารณาและอนุมติัอีกชั้นหน่ึง 
และตอ้งพิจารณาวา่ ควรส่งรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยต่อส านกังานหรือไม่อีกดว้ย 
 
 ๒.๓ หลกัการบริหารความเส่ียงของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียงส าหรับลูกคา้ หน้าท่ีในการประเมินเพื่อจดัระดบัความเส่ียง
มิใช่ด าเนินการเพียงขั้นตอนอนุมติัรับลูกคา้เท่านั้น หากแต่ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งด าเนินการประเมินในขณะ
ด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ จนกวา่จะยุติความสัมพนัธ์  ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดมาตรการ/แนวปฏิบติั 
หรือ หลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนรองรับการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองดงักล่าว โดยควรก าหนดมาตรการ/แนว
ปฏิบติั หรือ หลกัเกณฑ ์ในประเด็นต่อไปน้ี 
  ๒.๓.๑ ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมของลูกคา้ 
  โดยตอ้งก าหนดหลกัการให ้ผลการประเมินจดัระดบัความเส่ียงของลูกคา้แต่ละราย น าไปสู่การ
ก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมหรือการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ของลูกค้ารายนั้นๆเสมอ ตามหลกัการท่ีว่า  “กลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงต ่า จะอยู่ใน
กระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมท่ีเขม้ขน้น้อยกวา่ กลุ่ม
ลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงสูง” 
  ๒.๓.๒ ก าหนดใหก้ารปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนั เป็นส่วนส าคญัในการบริหารความเส่ียง  
  โดยตอ้งก าหนดให้มีการพิจารณาตรวจทานความเส่ียงของลูกคา้ เม่ือไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆจาก
ลูกคา้ ดงันั้น จึงตอ้งก าหนดกรอบการท างานส าหรับการปรับปรุงขอ้มูลของลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ แต่อาจ
อยู่บนหลกัการเดียวกนักบัขอ้ ๒.๓.๑ กล่าวคือ การด าเนินการปรับปรุงขอ้มูลส าหรับกลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความ
เส่ียงต ่า จะชา้กวา่ หรือมีความถ่ีนอ้ยกวา่ กระบวนการปรับปรุงขอ้มูลส าหรับ กลุ่มลูกคา้ท่ีระดบัความเส่ียงสูง ก็ได ้
  ๒.๓.๓ ก าหนดใหมี้การปรับปรุงความเส่ียง ตามผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงิน
หรือการท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ 



๔๖ 

 

 

  โดยตอ้งก าหนดเง่ือนไขหรือแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงินหรือ
การท าธุรกรรมของลูกคา้ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงความเส่ียงส าหรับลูกคา้  เช่น ก าหนดร้อยละของ
วงเงินในการท าธุรกรรมในกรณีท่ีลูกคา้มีความเคล่ือนไหวทางการเงินท่ีต่างจากเดิม หรือก าหนดรูปแบบการท า
ธุรกรรมในกรณีท่ีลูกคา้มีความเคล่ือนไหวในการท าธุรกรรมต่างไปจากเดิม  ซ่ึงควรมีหลกัเกณฑ์เพื่อปรับลด
ระดบัความเส่ียงของลูกคา้และหลกัเกณฑเ์พื่อปรับเพิ่มระดบัความเส่ียงของลูกคา้ 
  ๒.๓.๔ ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ ในการรายงานผูบ้ริหาร กรณีปรับปรุงระดบัความเส่ียง
ของลูกคา้แต่ละรายไปสู่ความเส่ียงสูง 
  โดยต้องก าหนดขั้นตอน หรือวิธีปฏิบติั เพื่อรายงานขอ้มูลและผลการวิเคราะห์หรือผลการ
ประเมินและขออนุมติั ต่อผูบ้ริหารหรือคณะท างานท่ีมีผูบ้ริหารรวมอยู่ดว้ย ในกรณีท่ีลูกคา้มีระดบัความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะ กรณีท่ีปรับความเส่ียงจากลูกคา้ไปสู่ความเส่ียงสูง (ทั้งน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน 
อาจก าหนดกระบวนการรายงานผูบ้ริหาร กรณีท่ีมีการปรับเปล่ียนระดบัความเส่ียงของลูกคา้ในระดบัอ่ืนๆดว้ยก็
ได)้ ผูร้ายงานอาจก าหนดผูบ้ริหารท่ีมีต าแหน่งลดหลัน่กนัตามความส าคญัของผลการประเมินได ้เช่น กรณีท่ีมี
การปรับปรุงลดระดับความเส่ียง อาจก าหนดให้ผูบ้ริหารในระดับกลาง เป็นผูอ้นุมติั ส่วนในกรณีท่ีมีการ
ปรับปรุงเพิ่มระดบัความเส่ียงไปสู่ระดบัสูง อาจก าหนดใหผู้บ้ริหารในระดบัสูง เป็นผูอ้นุมติั   

๒.๓.๕ ขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลการบริหารความเส่ียง 
ผูร้ายงานควรก าหนดใหมี้การบนัทึกขอ้มูลการปรับปรุงความเส่ียงแต่ละคร้ัง แต่ละราย ไว ้

เป็นขอ้มูลทางสถิติขององคก์รและเก็บรักษาไวใ้หมี้สภาพพร้อมใชง้าน  เพื่อในระยะยาวจะสามารถใชเ้ป็นปัจจยั
ในการตรวจสอบวา่ มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีใชอ้ยูมี่แนวโนม้ให้เพิ่มปริมาณลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูงมากข้ึน
หรือไม่ ซ่ึงอาจเป็นตวัช้ีวดัใหมี้การปรับปรุงมาตรการ/แนวปฏิบติั/หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงขององคก์ร 
  การบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ใน
ระดบัผูป้ฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (รวมถึงกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายดว้ย) ยงัรวมถึง การตรวจสอบภายใน (AML/CFT 
Internal Audit) เฉพาะด้านการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตั้งแต่ การตรวจสอบแผนกหรือส่วนงานท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแลความ
สอดคลอ้งดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายขององคก์ร การตรวจสอบการปฏิบติังานของส่วนงานและบุคลากรท่ีท า
หนา้ท่ีอยูใ่นขั้นตอนการรับลูกคา้ ขั้นตอนการบริหารความเส่ียง ขั้นตอนการตรวจสอบความเคล่ือนไหวของการ
ด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขั้นตอนการตรวจสอบขอ้มูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการ
ตรวจสอบตวัแทนและการพึ่งพิงบุคคลท่ีสาม การก ากบัดูแลสาขาหรือบริษทัในเครือ  รวมถึงระบบการเก็บรักษา
ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงวิธีหรือแนวทางปฏิบติัในแต่ละเร่ือง จะได้กล่าวไวใ้นหัวข้อ เร่ืองการก าหนด



๔๗ 

 

 

นโยบาย  เร่ืองการตรวจสอบขอ้มูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  เร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์กบั
ตวัแทนและการพึ่งพาบุคคลท่ีสาม  เร่ืองการก ากบัดูแลสาขาและบริษทัในเครือ  เร่ืองการรายงานธุรกรรมต่อ
ส านกังาน . 



๔๘ 

 

 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา 

(การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมของลูกคา) 

 

 การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงในสวนนี้ หมายถึง ขั้นตอนในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง

การเงินหรือการทําธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวในการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา  ขั้นตอน

ดังกลาวเปนสวนสําคัญในกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เปนขั้นตอนที่จะทําให

ทราบวา ลูกคาแตละรายมีโอกาสเสี่ยงตอการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายมากนอย

เพียงใด และตองดําเนินมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมสําหรับลูกคาแตละรายตอไปอยางไร  

 การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรม หรือความเคลื่อนไหวใน

การดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา  เปนขั้นตอนที่ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการตอจากขั้นตอนการ

สรางความสัมพันธและการจัดระดับความเสี่ยงในครั้งแรก และตองดําเนินขั้นตอนนี้ ตลอดไปจนกวาจะ                    

ยุติความสัมพันธ 

 

๑. วัตถุประสงคของขั้นตอนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา 

ผูมีหนาที่รายงานตองเขาใจถึงวัตถุประสงคดังตอไปนี้เสียกอน    จึงจะสามารถกําหนดวิธีการตรวจสอบ

และตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ ที่เหมาะ

กับลูกคาและธุรกิจของตน  

 

(๑) เพื่อทราบวา ลูกคายังคงมีการดําเนินความสัมพันธกับผูมีหนาที่รายงาน ในรูปแบบที่เปนปกติ ไมมี

พฤติกรรมหรือความเคลื่อนไหวที่มีเหตุอันควรสงสัย เชน มีการทําธุรกรรมในรูปแบบเดิม และมีความถี่ในการ

ทําธุรกรรมที่ปกติ หรือสม่ําเสมอเมื่อเทียบกับการดําเนินความสัมพันธในชวงแรกๆ หรือในรอบกอนที่ได

ตรวจสอบและบันทึกไว 

  (๒)เพื่อทราบวา ลูกคายังดําเนินความสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ไดแจงไวในขั้นตอนการ

สรางความสัมพันธ หรือไมพบวัตถุประสงคแอบแฝงอื่นๆที่ทําใหแนวทางการดําเนินความสัมพันธเปลี่ยนแปลง

ไป (ซึ่งจะดูไดจากความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมในภาพรวม ในขอ (๑) และการขอสราง

ความสัมพันธเพิ่มในบริการอ่ืนๆหรือผลิตภัณฑอื่นๆ) 

 (๓) เพื่อทราบวา มูลคาความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคา เชน มูลคาการลงทุน มูลคาในการทํา

ธุรกรรม มูลคาเงินโดยเฉลี่ยที่หมุนเวียนอยูในภาพความเคลื่อนไหวในการดําเนินความสัมพันธของลูกคา                 

ยังอยูในระดับเดิมหรือ มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่สูงขึ้นอยางผิดปกติหรือไม  



๔๙ 

 

 

(๔) เพื่อทราบวา ลูกคาอาจมีขอมูลที่เปลี่ยนแปลงไปและมิไดแจงกับผูมีหนาที่รายงานธุรกรรมหรือไม  

หรือผูมีหนาที่รายงานควรตองสอบถามหรือตรวจสอบขอมูลที่เปนปจจุบันของลูกคา เพื่อหาเหตุผลหรือความ

สอดคลองกับผลการตรวจสอบในขอ (๑) (๒) และ (๓) หรือไม  เชน ขอมูลแหลงเงินหรือแหลงรายได  ขอมูล

อาชีพ  ขอมูลการดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน 

 (๕) เพื่อทราบวา ลูกคาควรเขาสูขั้นตอนการปรับปรุงความเสี่ยงเปนระดับอื่นหรือไม ซึ่งหากผลจากขอ 

(๑)-(๔) ไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปนปกติ ก็มักจะไมตองปรับปรุงระดับความเสี่ยงของลูกคา แตหากผลจากขอ 

(๑)-(๓) อาจจะขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอาจสงผลตอการปรับปรุงระดับความเสี่ยง

ของลูกคาได  

 (๖) เพื่อทราบวา ผูมีหนาที่รายงานสมควรจะดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาตอไปหรือควร                   

ยุติความสัมพันธ  

 

๒. การกําหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงของลูกคา 

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดวิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการดําเนินความสัมพันธกับลูกคา             

ใหสอดคลองกับประเภทธุรกิจและแนวทางการทําธุรกรรมของลูกคา โดยตองกําหนดวิธีการเพื่อตรวจสอบ

ขอมูลตอไปนี ้

 (๑) ตรวจสอบมูลคาการทําธุรกรรมของลูกคาตลอดระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ  

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดวิธีการในการตรวจดูหรือวิเคราะหวงเงินในการทําธุรกรรมของลูกคา

ตั้งแตเมื่อเร่ิมสรางความสัมพันธ โดย เมื่อดําเนินความสัมพันธมาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง ผูมีหนาที่รายงาน ตอง

ตรวจทานการทําธุรกรรมในระยะเวลาตั้งแตเริ่มสรางความสัมพันธจนถึงในขณะที่ดําเนินการตรวจทาน และ

ตองสามารถสรุป มูลคาหรือสถิติหรือระดับมูลคาเงินโดยเฉลี่ยของการทําธุรกรรมในรอบระยะเวลาหนึ่งของ

ลูกคารายนั้นๆ เพื่อที่จะเปนหลักในการประเมินในครั้งตอไปวา ลูกคายังมีการทําธุรกรรมในภาพรวมที่เทากับ

หรือใกลเคียงกับ มูลคาหรือสถิติหรือระดับที่ไดประมาณการไวในครั้งกอนหรือไม และหากมีการเปลี่ยนแปลง

ในลักษณะที่เห็นไดชัด ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนในการตรวจทานขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อวิเคราะหได

วา มูลคาหรือคาเฉลี่ยใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจเกี่ยวของกับปจจัยใดที่จะใชพิจารณาเพื่อปรับปรุงระดับ

ความเสี่ยงใหเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม โดยวิธีการตางๆในขั้นตอนนี้ ตองสอดคลองกับรูปแบบการใหบริการ

และวธิีการดําเนนิความสัมพันธของลูกคากับผูมีหนาที่รายงาน 

 

 

 



๕๐ 

 

 

ตัวอยาง  

 (๑) ผูมีหนาที่รายงาน ใหบริการกับลูกคาผานเครือขายอิเล็กทรอนิกสเปนวิธีการหลัก อาจกําหนดวิธีการ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกคาเกี่ยวกับมูลคาการทําธุรกรรม โดยมุงเนนการตรวจสอบมูลคาธุรกรรม

ประเภทโอนมูลคาเงินเปนหลัก และใหความสําคัญการธุรกรรมการชําระคาสินคาผานเครือขายนอยกวาการโอน

มูลคาเงิน เปนตน 

 (๒) ผูมีหนาที่รายงาน ใหบริการทางธุรกิจที่ลูกคามีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา  ผูมีหนาที่รายงาน                

จะกําหนดวิธีการประเมินผลจากการทําธุรกรรมในชวงเวลาสั้นๆเพียงชวงเดียวไมได  ผูมีหนาที่รายงานตอง

กําหนดวิธีการที่จะสามารถเห็นผลการทําธุรกรรมของลูกคาทั้งหมดในชวงเวลาหนึ่งที่ยาวนานพอจะเห็นมูลคา

เฉลี่ยสําหรับการทําธุรกรรมระยะยาวของลูกคา และนํามาประมาณการหาคาเฉลี่ยกลาง หรือ 

 (๓) ผูมีหนาที่รายงานใหบริการทางธุรกิจแบบครั้งเดียว หรือเปนรูปแบบที่ลูกคาไมมีระยะเวลาในการ

ดําเนินความสัมพันธ โดยมีเงื่อนไขกําหนด ทําใหลูกคามีการทําธุรกรรมนอยครั้ง หรืออาจครั้งเดียวแตมีผล

ผูกพันระยะยาว ผูมีหนาที่รายงานก็ไมจําเปนตองนําวิธีการในตัวอยางที่ ๒ มาใช แตกําหนดวิธีการตรวจสอบ

พฤติกรรมที่อาจมีเหตุอันควรสงสัยสําหรับการทําธุรกรรมแบบครั้งคราว โดยกําหนดการตรวจสอบเฉพาะเมื่อ

ลูกคามีการทําธุรกรรมแตละครั้ง    เปนตน 

  

 (๒)  ตรวจสอบรูปแบบการทําธุรกรรมของลูกคาตลอดระยะเวลาที่ดําเนินความสัมพันธ  

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดวิธีการตรวจสอบวา ลูกคามีรูปแบบในการทําธุรกรรมอยางไร และตอง

กําหนดกระบวนการเพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกคาในระยะยาววา  ลูกคามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การทําธุรกรรมหรือไม  ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกรรมอันเนื่องมาจาก ประเภทของ

ผลิตภัณฑทางการเงิน การใชบริการ หรือการเลือกใชชองทางการใชบริการ เนื่องจาก รูปแบบการทําธุรกรรม

เปนสวนหนึ่งในการนํามาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกคาที่สงผลตอการปรับปรุงความเสี่ยงของ

ลูกคา 

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดวิธีการตรวจสอบรูปแบบธุรกรรม ใหสอดคลองกับรูปแบบกิจการของตน 

หากผูมีหนาที่รายงานมีการใหบริการหลายประเภทผลิตภัณฑ บริการหรือชองทางบริการ ก็จะตองมีระบบ (ใน

ที่นี้หมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการโดยบุคลากร)ที่สามารถบันทึกหรือ

กําหนดไดวา ลูกคาควรมีรูปแบบการทําธุรกรรมอยางไร เมื่อใชผลิตภัณฑ บริการ หรือชองทางบริการแตละ

ประเภทที่ตนใหบริหารอยู  และสามารถวิเคราะหหรือใชดุลยพินิจไดวา เมื่อลูกคามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ทําธุรกรรมในลักษณะใดที่อาจทําใหเกิดความเสี่ยงที่ลูกคาอาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดได  และในที่สุด 

ควรตอบโจทยไดวา “ลูกคามีการทําธุรกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการรวมถึงมีการใชชองทางการบริการที่



๕๑ 

 

 

แตกตางไปในชวงแรกของการสรางความสัมพันธ หรือในการตรวจทานและวิเคราะหในครั้งกอน และขอมูล

ความแตกตางในการทําธุรกรรมดังกลาว ทําใหเกิดความเสี่ยงดานการฟอกเงินที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการและ

ชองทางบริการ มากขึ้นจากชวงแรกในการดําเนินความสัมพันธหรือการประเมินในคร้ังกอนหรือไม” 

ตัวอยาง 

 กรณีผูมีหนาที่รายงานมีการใหบริการและชองทางบริการหลายประเภท อาจตรวจพบไดวา เมื่อแรก

ความสัมพันธ ลูกคามีการทําธุรกรรมการฝากเงินผานสาขาของผูมีหนาที่รายงานในประเทศ แตเมื่อมีการ

ประเมินในภาพรวมพบวา ในระยะเวลาชวงตอมา ลูกคามีการเปลี่ยนชองทางการทําธุรกรรมโดยเลือกใชการทํา

ธุรกรรมผานเคร่ืองถอนเงินอัตโนมัติในตางประเทศ  ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงาน ควรตองวิเคราะหไดวา เกิดความ

เสี่ยงเกี่ยวกับการใชชองทางการบริการในตางประเทศ และตรวจสอบวาประเทศดังกลาวมีความเสี่ยงมากนอย

เพียงใด เพื่อที่จะสรุปวา ในรอบการประเมินครั้งนี้ ลูกคามีความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมเกี่ยวกับรูปแบบ

การทําธุรกรรม และตรงกับปจจัยความเสี่ยงสูงบางประการในเรื่อง ชองทางการใชบริการ และอาจเกี่ยวของกับ

พื้นที่หรือประเทศเสี่ยง  เมื่อวิเคราะหกับขอมูลอื่นๆประกอบ  ผูมีหนาที่รายงาน อาจใชดุลยพินิจประเมินวา  

- ลูกคามีการทําธุรกรรมในรูปแบบที่แตกตางไปจากที่ระบุไวกับผูมีหนาที่รายงานการทํา 

ธุรกรรมในขณะสรางความสัมพันธ  

- รูปแบบธุรกรรมเกี่ยวกับชองทางการใหบริการที่เปลี่ยนไป โดยลูกคาเลือกใชชองทางบริการ 

บริการผานเครื่องอัตโนมัตทิี่มีความเสี่ยงมากขึ้น และพื้นที่ในการทําธุรกรรมก็เปลี่ยนแปลงในทางที่มีความเสี่ยง

สูงขึ้น  

- รูปแบบธุรกรรมที่เปลี่ยนไปอาจสงผลตอวัตถุประสงคการดําเนินความสัมพนัธที่เปลี่ยนไป 

ดวย โดยลูกคาทําธุรกรรมในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง (ตรวจสอบกับขอมูลปจจัยเสี่ยงเรื่องพื้นที่หรือ

ประเทศเสี่ยงแลว) ทําใหวัตถุประสงคเปลี่ยนจากการออมเงินธรรมดา เปนการทําธุรกรรมขามประเทศ โดยระบุ

ในขอมูลคําขอวา เพื่อชําระหนี้  

- ปจจัยดานอ่ืนยังคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

  - ขอเสนอแนะ :  อาจกําหนดระยะเวลาในการสอบถามขอมูลลูกคาเพิ่มเติมเปนเวลา ๑๕ วัน 

หากไมสามารถติดตอหรือไมไดรับแจงขอมูลที่สอดคลองกับผลการวิเคราะห ผลการประเมินจะแสดงวา ลูกคา

ตองไดรับการปรับปรุงความเสี่ยงใหมีระดับความเสี่ยงสูงขึ้นในระดับ.......เปนตน 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

แนวทางที่เสนอแนะเพิ่มเติม  

การวิเคราะหความสอดคลองระหวางความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมกับวัตถุประสงคในการดําเนิน

ความสัมพันธ 

 จากขอมูลผลการประเมินเรื่อง การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือการทําธุรกรรมหรือการ

ดําเนินความสัมพันธเรื่อง วงเงินและรูปแบบการทําธุรกรรม จะทําใหผูมีหนาที่รายงาน สามารถเชื่อมโยงถึง

ผลลัพธในขอนี้ได เนื่องจาก มูลคาในการทําธุรกรรมและวิธีการทําธุรกรรม ไมวาจะเปนผลิตภัณฑทางการเงิน 

ประเภทบริการหรือชองทางการใชบริการ จะสอดคลองกับวัตถุประสงคในการดําเนินความสัมพันธเสมอ 

เพียงแตจะตรงกับขอมูลวัตถุประสงคที่ลูกคาแจงไวขณะสรางความสัมพันธหรือไม   

 หากนําผลการประเมินทั้งหมดมาพิจารณาแลว พบความสอดคลองกับวัตถุประสงคอื่น ที่ตางไปจาก

วัตถุประสงคเดิมที่ลูกคาแจงความประสงคไวในขณะสรางความสัมพันธ หรือในการประเมินรอบกอน                         

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดแนวทางการประเมินเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงคที่เพิ่มขึ้น

หรือเปลี่ยนแปลงไป 

 ผูมีหนาที่รายงาน ควรกําหนดแบบแผนความเชื่อมโยงระหวาง รูปแบบการธุรกรรม กับ วัตถุประสงค

ในการสรางความสัมพันธ ใหครบทุกประเภทวัตถุประสงคและรูปแบบธุรกรรมที่มีอยู  

 

ตัวอยาง 

 วัตถุประสงคดานการออมเงิน สอดคลองกับรูปแบบธุรกรรมประเภท  

การเปดบัญชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน 

การฝากเงินสด  

การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส  

การถอนเงินในปริมาณที่นอยกวาการฝากเงิน  

สอดคลองกับชองทางการทําธุรกรรมประเภท 

การทําธุรกรรม ณ สาขาหรือสํานักงาน 

การทําธุรกรรมผานเครื่องอัตโนมัติทั้งฝากและถอน 

การทําธุรกรรมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

สอดคลองกับมูลคาในการทําธุรกรรม 

ไมจํากัดมูลคาธุรกรรม โดยขึ้นอยูกับรายไดของลูกคา 

วัตถุประสงคดานการลงทุน .......................................................... 

วัตถุประสงคดานการกูยืม .......................................................... 



๕๓ 

 

 

วัตถุประสงคดานการชําระหนี้ระหวางประเทศ  ........................................ 

วัตถุประสงคดานการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  .................................................. 

วัตถุประสงคดานการลงทุนในหลักทรัพย  ............................................. 

วัตถุประสงคดานการลงทุนในการซื้อสินคาลวงหนา  .................................................... 

วัตถุประสงคดานการลงทุนในกองทุน  ........................................................................       เปนตน 

 

 (๓) การตรวจสอบขอมูลดานอื่นๆ ประกอบผลการวิเคราะหจากการตรวจสอบและตรวจทาน 

 เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลว ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบขอมูล

อื่นๆ เพื่อหาขอเท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห และจะไดประเมินผลการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง

ของลูกคาในแตละครั้งได  

 ผูมีหนาที่รายงาน ไมควรเจาะจงการหาขอมูลเพิ่มเติมวาตองเปนขอมูลประเภทใด ควรใหบุคลากร

ผูเกี่ยวของสามารถหาขอมูลไดโดยอิสระ แตอาจกําหนดกรอบการหาขอมูลไว โดยเฉพาะเรื่องความนาเชื่อถือ

ของขอมูล  

 

ตัวอยาง 

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดหนาที่สําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหหาขอเท็จจริงหรือขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ

สนับสนุนผลการวิเคราะหการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมหรือ

การดําเนินความสัมพันธของลูกคา โดยเฉพาะในกรณีตอไปนี้ 

  (๑) กรณีที่ผลการวิเคราะหพบวา ลูกคามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงจากการดําเนินความสัมพันธ

ชวงแรก หรือจากการประเมินครัง้กอน 

  (๒) กรณีที่ผลการวิเคราะหมีแนวโนมวา ควรมีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาในระดับที่สูงขึ้น 

ผูมีหนาที่รายงานควรกําหนดแนวทางในการหาขอมูลหรือขอเท็จจริงที่นาเชื่อถือ มาสนับสนุนผลการวิเคราะห  

ตัวอยาง 

  บุคลากรที่เกี่ยวของกับหนาที่ในการตรวจทานผลการวิเคราะหการตรวจสอบความเคลื่อนไหว

ทางการเงินหรือการทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธของลูกคา ควรหาขอมูลหรือขอเท็จจริงมาประกอบ

ผลการวิเคราะห ในกรณีที่วิเคราะหวา ลูกคามีพฤติการณที่เปลี่ยนแปลงหรือผิดปกติ โดยขอมูลหรือขอเท็จจริงที่

นํามาสนับสนุน ควรเปนไปตามหลักการตอไปนี ้

  - เปนขอเท็จจริงที่ไดจากการสอบถามลูกคาโดยตรง 

  - เปนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ไดจากฝายดูแลผลิตภัณฑหรือบริการ ภายในองคกร 



๕๔ 

 

 

  - เปนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ไดจากสถาบันการเงินอื่นโดยไมขัดตอกฎหมาย 

  - เปนขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ไดจากแหลงขอมูลที่ชื่อถือได เชน ฐานขอมูลที่รัฐหรือภาคธุรกิจ

เดียวกันจัดทําขึ้นภายใตการตกลงกัน  

  - กรณีที่ขอมูลที่ไดมา บุคลากรไมมั่นใจวานาเชื่อถือหรือไม ควรระบุแหลงที่มาและความเห็น

วา ไดมาจากแหลงขอมูลเปดทั่วไป และควรสืบคนขอมูลที่ตรงกันจากหลายแหลงขอมูล 

   ...................................................  เปนตน 

 

 (๕) การสรุปผลการประเมิน 

 เมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนขางตนครบถวนแลว ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดให มีขั้นตอนสรุปผล

การประเมิน โดยการสรุปผลดังกลาว ควรผานการตรวจสอบและตรวจทานโดยบุคลากรที่เกี่ยวของและ

ผูบังคับบัญชารวมกัน เพื่อยืนยันวา กระบวนการตรวจสอบและตรวจทาน ไดผานการวิเคราะหและตรวจสอบ

ขอมูลที่เหมาะสมแลว  

 ในการสรุปผลการประเมิน ผูมีหนาที่รายงานควรตองตอบโจทยดังตอไปนี้ได 

  (๑) ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธของลูกคา

รายนั้นๆ มีความเปลี่ยนแปลงหรือไม โดยเฉพาะ ความเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงในเรื่อง มูลคาเงินในการดําเนิน

ความสัมพันธ และ รูปแบบธุรกรรมหรือพฤติกรรมในการดําเนินความสัมพันธ หากเปลี่ยนจัดอยูในระดับใด   

  (๒) ผลลัพธใน (๑) สงผลตอการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาหรือไม (อาจแบงเปนกี่ระดับ                 

ก็ไดตามความเหมาะสมกับโครงสรางลูกคาทั้งหมด) หากสงผลใหปรับปรุง ผูประเมินพบวาปจจัยขอใดที่เปน

สวนสําคัญใหมีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคา และเมื่อสืบหาขอมูลหรือขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว ยังยืนยันวา

ปจจัยที่พบ กระทบตอการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาหรือไม 

  (๓) กรณีที่มีการปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคา ควรเขาสูขั้นตอนการอนุมัติของผูบริหารที่มี

หนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานนี้หรือไม  

  (๔) เห็นควรดําเนินความสัมพันธกับลูกคาดังกลาวตอไปหรือไม กรณีที่ไม จําเปนตองแสดง

เหตุผลวา ความเสี่ยงของลูกคานั้น จะกระทบตอกิจการขององคกร และอาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม (ความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐาน 

หรือความผิดเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) 

หากเชื่อไดวา ความเคลื่อนไหวในการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคาที่ไดวิเคราะหและประเมินผลนั้น 

นาจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิดหรือมีความผิดปกติอยางรายแรงสําหรับลูกคากลุมเดียวกันที่ใช                



๕๕ 

 

 

ผลิตภัณฑ/บริการ/ชองทางบริการในแบบเดียวกัน อาจพิจารณาสรุปรายงานเสนอผูบริหารระดับสูงเพื่อสง

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานตอไป  

 

 เมื่อดําเนินการสรุปผลเสร็จสิ้นในแตละครั้ง ควรจัดเก็บบันทึกเปนขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อ

ทราบขอเท็จจริงสําหรับลูกคารายนั้นๆ และเก็บรักษาไวเปนเวลา ๕ ปนับแตวันที่ยุติความสัมพันธกับลูกคา 

 

๓. การกําหนดขั้นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทึกผลการประเมิน 

 การอนุมัติผลการประเมิน 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดขั้นตอนในการพิจารณาและอนุมัติโดยผูบริหารที่มีอํานาจในการกํากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน ในกรณีที่พบวา บุคลากรที่เกี่ยวของไดระบุผลการประเมินวา  

 (๑) ลูกคามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ทําใหตอง

ปรับปรุงระดับความเสี่ยงสูง  และ/หรือ อาจตองรายงานธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

 (๒) ลูกคามีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ที่ระบุวา ควร

ยุติความสัมพันธเน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงอันจะกระทบตอความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขององคกร (ระบุเหตุแหง

ความเสี่ยง)  และ/หรือ อาจตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

 

 ผูมีหนาที่รายงาน อาจกําหนดใหผูบริหารระดับสูงคนใดคนหนึ่ง หรือคณะทํางานที่มีผูบริหารระดับสูง

รวมอยูดวยและเปนผูมีอํานาจลงนามอนุมัติผลการประเมิน กอนที่จะดําเนินการปรับปรุงความเสี่ยงหรือยุติ

ความสัมพันธหรือรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน แลวแตกรณ ี

  

 การบันทึกขอมูล 

 ผูมีหนาที่รายงาน มีหนาที่ตองบันทึกขอมูลและเก็บรักษาขอมูลตอไปนี้ เปนเวลา ๕ ป นับแตวันที่ยุติ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา  

(๑) ขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการ

ดําเนินความสัมพันธของลูกคา  

(๒) ขอมูลการวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน 

(๓) ขอมูลการไดรับหรือไมไดรับอนุมัติและผลลัพธที่จะสงผลตอการบริหารความเสี่ยงของลูกคาแตละราย 

 



๕๖ 

 

 

สาระสําคัญทั้งหมดในสวนนี้ ใชสําหรับ การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงทั่วไป ซึ่งกรณีที่มีการ

ดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา (Simplify CDD) 

หรือ กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง (Enhanced CDD) 

ใหใชหลักการในสวนที่ระบุเฉพาะถึงกระบวนการดังกลาว ซึ่งเปนสวนถัดไป 

 

 

 

  

 

 



๕๗ 

 

 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกคาที่เขมขนสําหรับลูกคาความเสี่ยงสูง (Enhanced CDD) 

 

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง คือ การเพิ่มระดับความ

เขมขนในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตขั้นตอนการระบุตัวตน ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนการตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงขั้นตอนการทบทวนขอมูลของลูกคา  

 ในการพิจารณานํากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง                        

ซึ่ งตอไปนี้จะใชคําว า  “การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอย าง เขมขน” มาปรับใช                                     

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงดวยการ

กําหนดปจจัยการพิจารณาความเสี่ยงที่สอดคลองกับขอบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและประกาศที่เกี่ยวของ และในการกําหนดขั้นตอนในการดําเนินกระบวนการ

ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเขมขน ควรพิจารณากําหนดขั้นตอนใหสอดคลองกับแนวทาง

ฉบับนี้ ไดแก 

 ๑. ขั้นตอนการระบุตัวตนที่เขมขน 

 ๒. ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดระดับความเสี่ยงสูง 

 ๓. ขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธที่เขมขน 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนการระบุตัวตนที่เขมขน 

 

 ขั้นตอนท่ี ๑.๑ การขอขอมูลเพื่อระบุตัวตนอยางเขมขน 

 ดังที่ไดกลาวมาในเรื่อง การอนุมัติรับลูกคา ผูมีหนาที่รายงาน ตองมีขั้นตอนในการประเมินผลเบื้องตน

วา ลูกคารายที่ขอสรางความสัมพันธนั้น ควรแจงขอมูลเพิ่มเติมในขั้นตอนการระบุตัวตนหรือไม ซึ่งในขั้นตอน

นี้ เปนการพิจารณาเบื้องตนวา ลูกคามีโอกาสเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

รายมากกวาความเสี่ยงระดับต่ําหรือไม โดยพิจารณาจากเงื่อนไขหรือปจจัยที่ยกตัวอยางไวใน หัวเรื่องการอนุมัติ

รับลูกคา (ขั้นตอนการประเมินผลเบื้องตนเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม)   

 กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานไดดําเนินการประเมินผลเบื้องตนพบวา ควรขอขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา 

เน่ืองจาก ลูกคาอาจมีขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตรงกับเงื่อนไขการประเมินเบื้องตน เชน ลูกคาแจงวัตถุประสงคใน

การสรางความสัมพันธและขอใชบริการประเภทที่มีความเสี่ยงดานการฟอกเงินสูง หรือ ลูกคาเปนนิติบุคคลที่มี

ขอมูลการแสดงผูรับผลประโยชนที่มีโครงสรางซับซอนและใชบริการที่มีความเสี่ยงสูงหรือมูลคาเงินสูง  หรือ

ลูกคาระบุในเอกสารวา    เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือมีความเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสถานภาพทาง



๕๘ 

 

 

การเมือง เปนตน   (ดูแนวทางปฏิบัติในเรื่อง การอนุมัติรับลูกคา หัวขอ การประเมินผลเบื้องตนเพื่อขอขอมูล

เพิ่มเติม)    ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดแนวทางใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ขอขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลของ

ลูกคาเพิ่มเติม ไมวาลูกคาจะเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

 

 (๑) ความเขมขนในการขอขอมูลของลูกคาบุคคลธรรมดา 

 กรณีที่ลูกคาเปนบุคคลธรรมดา และผูมีหนาที่รายงาน ประเมินผลเบื้องตนวา ลูกคาดังกลาวควรไดรับ

การตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม อาจเนื่องมาจาก พฤติกรรมการขอสรางความสัมพันธที่แสดงวา  อาจดําเนินการ

แทนบุคคลอื่นโดยไมมีการมอบอํานาจที่เปดเผย  หรือ มีขอมูลตรงกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่เปนที่

รูจัก หรือระบุขอมูลอาชีพเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรืออาจระบุขอสราง

ความสัมพันธหรือขอเปดใชบริการที่มีความเสี่ยงสูง หรือไมสอดคลองกับระดับรายไดที่แจงไวในเอกสารสมัคร

ขอใชบริการ หรือตรงกับเงื่อนไขที่ผูมีหนาที่รายงานกําหนดขึ้น เปนตน 

 ผูมีหนาที่รายงานควรขอขอมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆที่สามารถนํามาใชในการ

ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคา  โดยอยางนอย

ไดแกขอมูลหรือขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

  (๑.๑) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายได (อาจรวมถึงที่มาของรายไดที่ชัดเจนทั้งแหลงเงิน

หลัก และแหลงเงินอ่ืนๆที่มีเพิ่มเติม) 

  (๑.๒) ขอมูลเกี่ยวกับผูรับผลประโยชนที่แทจริง (กรณีที่สงสัยวา ลูกคาอาจสรางความสัมพันธ

ทางธุรกิจกับผูมีหนาที่รายงานเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น) 

  (๑.๓) วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธที่เฉพาะเจาะจง (กรณีที่สงสัยวา ลูกคาขอใช

บริการเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง เชน ขอใชบริการโอนเงินขามประเทศ เนื่องจากตองการลงทุนเกี่ยวกับผล

กําไรจากเพิ่มหรือลดคาเงินตราตางประเทศ  หรือขอใชบริการเปดบัญชีเพื่อลงทุนในกิจการบางอยางในลักษณะ

บุคคลธรรมดา เปนตน) 

 

 (๒) ความเขมขนในการขอขอมูลของลูกคานิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

 กรณีที่ลูกคาเปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย และผูมีหนาที่รายงาน ประเมินผล

เบื้องตนวา ลูกคาดังกลาวควรไดรับการระบุตัวตนเพิ่มเติม อาจเนื่องมาจาก ความซับซอนของโครงสรางลูกคา

นิติบุคคลที่ปรากฏในเอกสารแสดงตน หรือ รายชื่อกรรมการหรือสมาชิกขององคกรที่พบในเอกสารแสดงตน

อันแสดงวา อาจเกี่ยวของกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ ลูกคาขอสรางความสัมพันธหรือใชบริการที่

มีวงเงินมูลคาสูงมากหรือบริการที่มีความเสี่ยงสูง หรือตรงกับเงื่อนไขที่ผูมีหนาที่รายงานกําหนดขึ้น เปนตน 



๕๙ 

 

 

ผูมีหนาที่รายงานควรขอขอมูลเพิ่มเติม หรือตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมอื่นๆที่สามารถนํามาใชในการ

ประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคา  โดยอยางนอย

ไดแกขอมูลหรือขอเท็จจริงดังตอไปนี้ 

  (๒.๑) ขอมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่แทจริง ในการดําเนินกิจการของลูกคา (กรณีที่พบวา ลูกคา

มีการดําเนินกิจการหลายอยางและมีกิจการที่ทําใหเกิดรายไดหลักและรายไดเสริม หรือลูกคาไมระบุ

วัตถุประสงคที่ชัดเจนในเอกสารขอสมัครใชบริการ) 

  (๒.๒) ขอมูลโครงสรางสําคัญของลูกคา ไดแก ขอมูลที่แสดงถึงโครงสรางหลักอันทําให

กิจการของลูกคาดําเนินอยูได เชน โครงสรางผูถือหุนรายสําคัญ หรือโครงสรางผูบริหารตั้งแตระดับสูงจนถึง

ระดับปฏิบัติ หรือโครงสรางบริษัทและบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ขอมูลในขอนี้จะเปนประโยชนในการตรวจสอบไป

ถึงขอมูลผูรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา และในการตรวจสอบความนาเชื่อถือในการดําเนินกิจการของลูกคา 

  (๒.๓) ขอมูลของผูบริหารที่มีอํานาจสูงสุด ไดแก ขอมูลบุคคลธรรมดาหรือเปนคณะบุคคล               

ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงดานงานบริหารและมีอํานาจสูงสุดในการกําหนดนโยบายหรือขับเคลื่อนลูกคานิติบุคคล

นั้นๆ อาจเปนบุคคลที่มีตําแหนง ซึ่งมีอํานาจสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินงานและการเงินของลูกคา  อยางนอยที่สุด 

ควรไดขอมูลชื่อเต็ม  หมายเลขประจําตัวหรือสัญชาติ ที่ทําใหสามารถตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อตามที่กฎหมาย

กําหนด รวมถึงฐานขอมูลรายชื่ออื่นๆที่เปนประโยชนในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา (ดูประกาศประกอบ

กฎกระทรวง เร่ือง  แนวทางในการระบุตัวตนของลูกคาและการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา) 

  (๒.๔) ขอมูลผูรับผลประโยชนที่แทจริง (หรือผูรับผลประโยชนทอดสุดทาย) ซึ่งเปนบุคคล

ธรรมดา  ในกรณีนี้ ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดหลักเกณฑในการตรวจสอบหรือขอขอมูลจากลูกคาในลําดับ

ขั้นตอนที่สอดคลองกับกฎหมายและมาตรฐานสากล  อยางนอยไดแก 

   (๒.๔.๑) กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของใชความพยายามในการตรวจสอบจากเอกสาร

หรือหลักฐานที่ระบุการถือครองหุนอันแสดงถึงการไดรับผลประโยชนในจํานวนรอยละที่เหมาะสม ทั้งนี้ให

พิจารณาถึงบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติที่ผูมีหนาที่รายงานในประเภทธุรกิจเดียวกันทั้งในประเทศหรือในระดับ

สากลถือปฏิบัติอยู 

   (๒.๔.๒) กรณีที่ไมสามารถตรวจสอบไดดวยวิธีแรก ใหบุคลากรที่เกี่ยวของใชความ

พยายามในการตรวจสอบหาบุคคลที่อาจมีอํานาจในการควบคุมหรือครอบงํากิจการลูกคา ซึ่งอาจไมปรากฏใน

เอกสารราชการ โดยอาจคนหาจาก ขอเท็จจริงหรือขอมูลอื่นๆ ซึ่งไมจําเปนตองปรากฏในเอกสารราชการหรือ

ฐานขอมูลราชการ แตอาจมาจากแหลงขอมูลสาธารณะ หรือแหลงขอมูลอื่นๆ ซึ่งบุคลากรอาจระบุถึง ระดับ

ความนาเชื่อถือของแหลงขอมูลประกอบการบันทึกขอมูลดวย (เชน ไดมาจากเวปไซต (ระบุชื่อ) หรือบทความ

ในวารสารสิ่งพิมพที่ไมมีการรับรองโดยหนวยงานราชการ)  



๖๐ 

 

 

   (๒.๔.๓) กรณีที่วิธีการทั้งหมดขางตนไมสามารถตรวจสอบขอมูลผูรับผลประโยชน            

ที่แทจริง ใหกําหนดแนวทางให บุคลากรที่เกี่ยวของใชดุลยพินิจวา ผูรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคา อาจ

ไดแก บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ่งหรือหลายราย  ที่มีอํานาจในการควบคุมการดําเนินกิจการของลูกคา  ทั้งนี้ 

ควรระบุวา การพิจารณาขอมูลนี้ เกิดจากการสันนิษฐานเนื่องจาก ไมสามารถหาไดจากวิธีการอื่นๆ เพื่อที่ผูมี

หนาที่รายงาน จะไดตรวจสอบเมื่อเกิดการทําธุรกรรมของลูกคากับบุคคลภายนอกตอไปวา กรณีที่ลูกคาทํา

ธุรกรรมกับบุคคลธรรมดารายหนึ่งรายใดบอยครั้งและมีวงเงินที่สูงมากเปนพิเศษ บุคคลธรรมดานั้นอาจ

เกี่ยวของกับการรับประโยชนที่แทจริงจากลูกคาก็ได  

   (๒.๔.๔) การกําหนดวิธีการตรวจสอบอื่นๆสามารถกระทําได แตตองดําเนินการ

ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามหลักการขางตนแลว ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงานกําหนดใหลูกคาเปนผูระบุตัว 

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง  โดยผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ตรวจสอบหรือจัดใหลูกคา

แสดงความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวของระหวาง บุคคลดังกลาวกับลูกคาใหได 

  (๒.๕) ขอมูลแหลงรายไดหรือแหลงเงินที่เกี่ยวของกับลูกคา  ไดแก พื้นที่หรือประเทศที่ลูกคา

ดําเนินกิจการอยู หรือ รวมดําเนินกิจการดวย หรือ เปนแหลงคูคา หรือเปนแหลงลงทุนของลูกคา  

 ผูมีหนาที่รายงานอาจกําหนดใหบุคลากรขอขอมูลอื่นนอกจากที่ระบุไวขางตนเพิ่มเติม เพื่อประโยชนใน

การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 

ขั้นตอนท่ี ๑.๒ ขั้นตอนการดําเนินการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลระบุตัวตน 

 เมื่อผานขั้นตอนที่ ๑.๑ แลว ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดมาตรการในการพิสูจนทราบและตรวจสอบ

ขอมูลการระบุตัวตนของลูกคา ซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการพิสูจนทราบความแทจริงและความนาเชื่อถือของ

ขอมูลลูกคา และขั้นตอนการตรวจสอบกับขอมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด  

  (๑) ขั้นตอนการพิสูจนทราบขอมูลของลูกคา 

  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดหลักเกณฑใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

วา ขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ลูกคาแจงหรือแสดงเอกสาร เปนขอมูลที่มีความที่นาเชื่อถือไดวา นาจะเปนขอมูลที่

แทจริง โดยอาจกําหนดระดับความนาเชื่อถือไวเปนหลักในการใชดุลยพินิจ และกําหนดเงื่อนไขและ

วิธีดําเนินการ ในกรณีที่ไดรับขอมูลที่เปนเท็จ หรือไมนาเชื่อถือ หรือไมครบถวนไวดวย 

ตัวอยาง 

 - ความนาเชื่อถือระดับที่ ๑  ขอมูลที่ผูมีหนาที่รายงาน ไดตรวจสอบจากหนวยงานราชการหรือรับรอง

โดยหนวยงานของรัฐ หรือเอกสารราชการ หรือสําเนาเอกสารที่รับรองโดยหนวยงานของรัฐ 



๖๑ 

 

 

 - ความนาเชื่อถือระดับ ๒  ขอมูลที่มีการรับรองตามมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติกันในทางธุรกิจ                   

(เชน รับรองโดยบุคคลหรือองคกรที่ไดรับอนุญาตหรือนาเชื่อถือ) ขอมูลที่ผูมีหนาที่รายงาน  ไดตรวจสอบจาก

แหลงขอมูลที่ใหบริการในการตรวจสอบโดยเฉพาะและมีความนาเชื่อถือในทางธุรกิจ 

 - ความนาเชื่อถือระดับ ๓ ขอมูลที่บุคลากรของผูมีหนาที่รายงาน ดําเนินการแสวงหา ตรวจสอบและหา

ขอเท็จจริงอางอิงตามหลักเกณฑภายในที่กําหนดไว และใชดุลยพินิจวาควรพิจารณาเก็บเปนบันทึกขอมูลของ

ลูกคาไว (เชน ขอมูลที่หาไดจากฐานขอมูลสาธารณะในอินเตอรเน็ต หรือขอมูลภายในองคกรของลูกคาที่ขอให

ลูกคานํามาอางอิง เปนตน)   

 (๒) ขั้นตอนการตรวจสอบกับรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด 

 ขั้นตอนนี้ ผูมีหนาที่รายงาน จะพิจารณาดําเนินการเมื่อผานขั้นตอนการพิสูจนทราบขอมูลตามขอ (๑) 

ขางตนแลว หรืออาจพิจารณาดําเนินการกอนการพิสูจนทราบขอมูลตามขอ (๑) ก็ได แตการดําเนินการใน

ขั้นตอนหลังพิสูจนทราบ จะทําใหแนใจไดวา ขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด เปนขอมูล

ที่นาเชื่อถือซึ่งผานกระบวนการกลั่นกรองมาแลว   ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการตรวจสอบรายชื่อลูกคาและ

ผูรับผลประโยชนที่แทจริง กรรมการผูมีอํานาจทุกราย  ผูบริหารที่มีอํานาจสูงสุด  และในกรณีที่ความสัมพันธ

ดังกลาวเปนการทํากรมธรรมประกันภัยที่มีการระบุตัวผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม ใหดําเนินการตรวจสอบ

ผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมดวย  (หากพบรายชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของลูกคา หรือมีบทบาทสําคัญเปนสวนหนึ่งของปจจัยการ

ประเมินความเสี่ยงของลูกคา  ผูมีหนาที่รายงานควรพิจารณาตรวจสอบกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนดใหครบถวน) 

กับขอมูลรายชื่อ ดังนี้  

   (๒.๑) รายชื่อเกี่ยวกับการกอการรายและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนขอมูลที่

กฎหมายกําหนดใหตรวจสอบอยางเครงครัด (ใหดูเรื่อง การอนุมัติรับลูกคา ในหัวขอ การตรวจสอบกับขอมูล

รายชื่อที่กฎหมายกําหนด)   

 

  (๒.๒) รายชื่อเกี่ยวกับการกอการรายและการกระทําความผิดรายแรงอื่นๆที่กําหนดขึ้นโดย

องคกรอ่ืนนอกจากขอ (๒.๑) ซึ่งผูมีหนาที่รายงานพิจารณาวามีความนาเชื่อถือและควรนํามาตรวจสอบกับขอมูล

ลูกคา  สําหรับรายชื่อประเภทอื่นที่อาจนํามาใชเพื่อพิจารณาความเสี่ยงของลูกคา ที่ไมอยูในรายชื่อขอ  (๒.๑)              

ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณานํามาตรวจสอบในขั้นตอนนี้ หากเห็นวา เปนขอมูลรายชื่อที่ถูกกําหนดไวใน

มาตรการหรือหลักเกณฑขององคกรวา เปนรายชื่อที่มีความเสี่ยงสูง และจะทําใหผูมีหนาที่รายงานเกิดความเสี่ยง

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะผูมีหนาที่รายงานที่ตอง



๖๒ 

 

 

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการตรวจสอบรายชื่อของประเทศอื่นในฐานะสาขาหรือบริษัทในเครือ คูคา ตัวแทน                   

(เปนทางเลือกของผูมีหนาที่รายงาน โดยไมมีขอกฎหมายบังคับ) 

 

 ขั้นตอนท่ี ๑.๓ ขั้นตอนการปฏิเสธลูกคาภายหลังการระบุตัวตน 

หลังจากดําเนินการระบุตัวตนตามขั้นตอนที่ ๑.๒ แลว ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการบริหารความ

เสี่ยง โดยประเมินวา ลูกคาแตละราย มีความเสี่ยงในระดับใด เพื่อจะไดดําเนินกระบวนการตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวและกระบวนการอื่นๆที่เหมาะสมกับผลการประเมินความเสี่ยงดังกลาวตอไป  เวนแต  

 กรณีที่ ๑ เมื่อพบวา ลูกคา ผูรับผลประโยชนที่แทจริง กรรมการผูมีอํานาจรายใดรายหนึ่ง  ผูบริหารที่มี

อํานาจสูงสุด ตลอดจนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรม หรือบุคคลที่มีบทบาทสําคัญกับลูกคาที่ไดตรวจสอบ

แลว พบวา มีขอมูลตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด(ตาม พรบ.ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖) ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการดังตอไปนี ้

 (๑) ปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยเก็บบันทึกขอมูลของลูกคาที่ไดตรวจสอบไว รวมถึงทํา

สําเนา หลักฐานหรือเอกสารที่ลูกคานํามาแสดง เก็บไว โดยไมจําเปนตองใหลูกคาลงชื่อรับรอง เพื่อประโยชน

ในการใหขอมูลแกสํานักงาน (ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวย

การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงานสามารถคืน

หลักฐาน เอกสาร แกลูกคาได (ภายหลังจากที่ไดทําสําเนาหรือคัดลอกขอมูลสําคัญที่จะระบุตัวตนของลูกคาแลว) 

 (๒) รายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

 (๓) รายงานขอมูลตอสํานักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย 

 กรณีที่ ๒ เมื่อผูมีหนาที่รายงานไดใชดุลยพินิจแลววา แมลูกคาจะไมมีขอมูลตรงกับรายชื่อที่กฎหมาย

กําหนด แตมีขอมูลหรือขอเท็จจริงที่อาจสงผลใหผูมีหนาที่รายงานมีความเสี่ยงตอการฝาฝนการปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีความเสี่ยงอยางรายแรงที่อาจทําใหผูมีหนาที่

รายงานเปนสวนหนึ่งในกระบวนการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หรือมีความเสี่ยง

อยางรายแรงที่อาจทําใหผูมีหนาที่รายงานไดรับผลกระทบทางธุรกิจและทางกฎหมายจากสํานักงานใหญใน

ตางประเทศ บริษัทในเครือ หรือผูประกอบธุรกิจคูคาในตางประเทศ ผูมีหนาที่รายงานอาจพิจารณาดังตอไปนี ้

(เปนดุลยพินิจของผูมีหนาที่รายงาน โดยเงื่อนไขการใชดุลยพินิจนั้นอยูบนการประเมินความเสี่ยงดานการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) 



๖๓ 

 

 

 (๑) ปฏิเสธการสรางความสัมพันธกับลูกคา (ไมบังคับใหตองเก็บบันทึกขอมูลหรือทําสําเนาขอมูลที่

ลูกคาแสดงไวแตควรพิจารณาเก็บเพื่อประโยชนในกรณีที่ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอ

สํานักงานในภายหลัง) 

 (๒) หากมีเหตุอันควรสงสัยวา ลูกคาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงิน การกระทําความผิดมูลฐาน ใหรายงาน

เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดระดับความเสี่ยงสูง 

 การที่ผูมีหนาที่รายงาน จะดําเนินการตามขั้นตอนนี้ได ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดนโยบาย หรือ

มาตรการ หรือหลักเกณฑในการบริหารความเสี่ยง โดยประกอบไปดวยปจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงของ

ลูกคา (ดูสาระสําคัญในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย)  

 ตามหลักการเบื้องตน สวนใหญลูกคาที่ผานขั้นตอนการระบุตัวตนอยางเขมขน มักจะมีขอเท็จจริงหรือ

ขอมูลที่ตรงกับปจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งเมื่อเขาสูขั้นตอนนี้แลวอาจไดรับการประเมินความเสี่ยงในระดับปกติหรือ

ระดับสูง (ขึ้นอยูกับขอมูลดานอื่นๆและการกําหนดระดับและปจจัยความเสี่ยงของแตละองคกรผูมีหนาที่

รายงาน) แตสวนมากแลวจะไมอยูในกลุมลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา เพราะหากมีคุณสมบัติที่ตรงกับปจจัยความเสี่ยง

ต่ํา ก็มักจะไมเขาสูกระบวนการระบุตัวตนอยางเขมขน เวนแตจะพบขอมูลที่ตรงกับปจจัยเสี่ยงสูงในภายหลัง 

 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลความเสี่ยงสูงจะตองสอดคลองกับผลการระบุตัวตนที่

ปรากฏวา 

  (๑) ลูกคามีขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตรงกับปจจัยเสี่ยงสูงและไมมีปจจัยเสี่ยงต่ําอื่นๆที่สามารถ

ลดทอนความเสี่ยงสูงได  เชน พบวา ลูกคาบุคคลธรรมดามีพฤติการณที่ระบุไดชัดเจนวา สรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น และมีวัตถุประสงคเพื่อการลงทุนในมูลคาเงินที่สูงมาก หรือ พบวาลูกคานิติ

บุคคล มีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการตรงกับอาชีพเสี่ยงและเกี่ยวของกับพื้นที่หรือประเทศที่เสี่ยงดานการ

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และเลือกใชบริการที่มีความเสี่ยงสูง เปนตน 

  (๒) ลูกคามีขอมูลหรือขอเท็จจริงที่ตรงกับปจจัยเสี่ยงสูงอยางเด็ดขาด (ดูปจจัยความเสี่ยง

ประเภทนี้ ในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หัวขอ 

ปจจัยความเสี่ยงสูง) เชน ลูกคาเปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ไมวาจะเปนบุคคลที่มีสถานภาพทาง

การเมืองภายในประเทศหรือตางประเทศหรือระหวางประเทศ) หรือ ลูกคามีขอมูลตรงกับรายชื่อผูมีคําสั่งถูกยึด 

อายัดทรัพยสินหรือยับยั้งธุรกรรม หรือศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือเปนลูกคานิติบุคคลที่

เกี่ยวของอยางใกลชิดกับรายชื่อบุคคลที่ถูกระงับการดําเนินการทางทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 



๖๔ 

 

 

   

ขั้นตอนท่ี ๒/๑ การไดรับอนุมัติจากผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจในขั้นตอนสําคัญ 

 

 เน่ืองจาก ขั้นตอนการระบุตัวตนและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงในครั้งแรก มักจะกระทําควบคูหรือ

ในระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน และตองดําเนินการใหเรียบรอยกอนอนุมัติรับลูกคา และ/หรือ รับทําธุรกรรมครั้ง

แรก ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดหลักการพิเศษสําหรับการรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง คือ 

 (๑) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ เปนผูอนุมัติรับลูกคาดังกลาว ทั้งนี้ ผูบริหารระดับสูงที่มี

อํานาจอนุมัติ เปรียบเสมือนตัวแทนของคณะผูบริหารองคกรที่ควรใชอํานาจในการใชดุลยพินิจรับหรือไมรับ

ลูกคาที่มีความเสี่ยงระดับสูง ในขั้นตอนสุดทาย ซึ่งกอนจะอนุมัติรับลูกคาหรือไมนั้น ผูบริหารดังกลาวควร

ไดรับขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับลูกคานั้นๆ  

 (๒) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ เปนผูตัดสินใจขั้นตอนสุดทาย  ในการปฏิเสธความสัมพันธ 

ยุติความสัมพันธ ตามมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงพิจารณาใหรายงานเปนธุรกรรมที่มี

เหตุอันควรสงสัยในกรณีที่ปฏิเสธหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาดวย  หรือ ในการระงับการดําเนินการ

ทางทรัพยสินและรายงานขอมูลตอสํานักงาน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย  

 (๓) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ เปนผูรับทราบและอนุมัติ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ

ความเสี่ยงของ ลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง ในขั้นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื่อนไหวทางการเงิน                 

การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธ หรือขอมูลการระบุตัวตน หรือขั้นตอนในการรับทําธุรกรรมที่มี

ขนาดใหญหรือธุรกรรมที่สงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือ การกระทําความผิดมูลฐาน และอนุมัติกรณี

พิจารณาเห็นควรใหสงเปนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

กรณีที่ตรวจสอบและประเมนผลไดวา ลูกคามีขอมูลตรงกับปจจัยความเสี่ยงสูง ซึ่งสงสัยไดวาอาจ

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงิน ใหผูมีหนาที่รายงานเสนอตอผูบริหารระดับสูงเพื่อ

อนุมัติ รายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธที่เขมขน 

 

 การดําเนินการในขอนี้ ใหพิจารณาใชกับลูกคากลุมที่ไดรับการประเมินความเสี่ยงในระดับสูง (กรณีที่           

ผูมีหนาที่รายงาน กําหนดระดับความเสี่ยงสูงออกเปนหลายระดับ ตองพิจารณาปรับความเขมขนใหสอดคลอง

กับกลุมลูกคาความเสี่ยงสูงแตละระดับ) 



๖๕ 

 

 

 ในการกําหนดมาตรการสําหรับขั้นตอนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือ

การดําเนินความสัมพันธอยางเขมขน ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดวิธีการหรือลักษณะการตรวจสอบที่มีความ

เขมขนกวามาตรการตรวจสอบฯสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํากวา โดยตองคํานึงถึงรูปแบบหรือลักษณะของ

ความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับผูมีหนาที่รายงานดวย  

 การตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธที่เขมขน  

อยางนอยควรพิจาณาถึง  แนวทางดังตอไปนี้ (ทั้งนี้อาจพิจารณาดําเนินการทุกขอหรือเลือกเฉพาะขอที่เหมาะสม

กับรูปแบบความสัมพันธทางธุรกิจที่สามารถดําเนินการไดจริง) 

  (๑) การกําหนดระบบการกลั่นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอมูลการทําธุรกรรม  ความ

เคลื่อนไหวทางการเงิน หรือ การดําเนินความสัมพันธกับผูมีหนาที่รายงาน กับรูปแบบพฤติกรรมที่อาจเกี่ยวของ

กับการกระทําความผิดหรือที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับการทําธุรกรรมของลูกคาในกลุมนั้นๆ ที่เขมขนกวาลูกคากลุมอื่น  

  (๒) การกําหนดระยะเวลาในการทบทวนขอมูลการดําเนินความสัมพันธยอนหลัง ที่สั้นหรือถี่

กวาลูกคากลุมอื่น     

  (๓) การกําหนดระบบการตรวจสอบและประมวลผล และอนุมัติรายงานการสรุปผลวิเคราะห 

หรือการประเมินผลขอมูล ที่เขมขนหรือซับซอนกวาลูกคากลุมอื่น และกําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ 

เปนผูอนุมัติผลลัพธสําหรับลูกคากลุมนี้เสมอ 

  (๔) การตรวจสอบและทบทวนขอมูลการระบุตัวตนที่เขมขนกวาลูกคากลุมอื่น โดยเฉพาะ ใน

เร่ืองตอไปนี ้

   (๔.๑) เรื่องแหลงรายได ที่มาของเงินและทรัพยสินที่ เกี่ยวของกับการดําเนิน

ความสัมพันธทางธุรกิจระหวางลูกคากับผูมีหนาที่รายงาน 

   (๔.๒) การระบุตัวผูรับประโยชนที่แทจริงของลูกคา 

   (๔.๓) กรณีที่ลูกคามีความเสี่ยงสูงเนื่องมาจากการมีสถานภาพทางการเมือง                         

ควรตรวจสอบการพนสภาพหรือการคงอยูของสถานภาพทางการเมืองของลูกคา (รวมถึง กรณีที่ลูกคาเปนบุตร

หรือคูสมรส หรืออ่ืนๆตามประกาศประกอบกฎกระทรวง เร่ือง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง) 

 

 ผูมีหนาที่รายงาน สามารถกําหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่มีความ

เสี่ยงสูงที่เขมขน ในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงตามแนวทางการดําเนินความสัมพันธกับลูกคา หรือกําหนดใหมี

ความเขมขนในขั้นตอนอื่นๆ เพิ่มเติมจากแนวทางที่กําหนดนี้ก็ได แตยังคงตองคํานึงถึง การรักษาความลับหรือ

การพยายามดําเนินการมิใหลูกคาลวงรูถึงการตรวจสอบของผูมีหนาที่รายงานตามขอ ๘ ในกฎกระทรวงฯ. 
 



๖๖ 

 

 

การตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จริงเกีย่วกบัลูกค้าส าหรับลูกค้าความเส่ียงต ่า (Simplify CDD) 
 

 ขอให้ผูมี้หน้าท่ีรายงานพิจารณาหลกัการทัว่ไป ในเร่ือง การจดัให้ลูกคา้แสดงตน การอนุมติัรับลูกคา้ 
การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรื อการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ ตลอดจน เร่ืองการเก็บรักษาขอ้มูล เพื่อเขา้ใจในหลกัการขั้นมาตรฐานในการด าเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ก่อน จึงจะปรับใชก้บักระบวนการในเร่ืองน้ีได ้

ตามหลกัการส าคญัคือ ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน มีหนา้ท่ีในการประเมินความเส่ียงส าหรับลูกคา้ทุกราย และเม่ือ
พิจารณาจากหลกัมาตรฐานในวรรคขา้งตน้ จะเห็นวา่ กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ 
จะเร่ิมตน้จากการจดัให้ลูกคา้แสดงตนตามขอ้มูลพื้นฐานท่ีก าหนดในประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ือง วิธีการ
แสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และเขา้สู่ขั้นตอนการระบุตวัตนตาม
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ. ๒๕๕๖  ดงันั้น ก่อนจะเขา้สู่กระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงส าหรับลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าตามกฎกระทรวง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งจดัให้ลูกคา้
ทุกราย แสดงตนตามประกาศส านกันายกรัฐมนตรีเร่ือง วธีิการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อยา่งเคร่งครัดเสียก่อน 
 
ขั้นตอนที ่๑ การระบุตัวตนส าหรับลูกค้าทีม่ีความเส่ียงต ่า 
 เม่ือผูมี้หนา้ท่ีรายงานไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนจากลูกคา้แลว้ และพบวา่  
 (๑) ลูกค้าเป็นกลุ่มองค์กรหรือรูปแบบกิจการท่ีมีความเส่ียงต ่า ตามแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ                   
เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า   
 (๒) ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์ส าหรับ ผลิตภณัฑ์ หรือบริการท่ีมีความเส่ียงต ่า เท่านั้น ดดยไม่มีปัจจยั
ความเส่ียงสูงอ่ืนๆมาเก่ียวขอ้ง  (ผลิตภณัฑ ์บริการหรือช่องทางบริการท่ีมีลกัษณะเส่ียงต ่า ให้ดูประกาศประกอบ
กฎกระทรวง เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า) 
 (๓) ลูกคา้มีลกัษณะหรือคุณสมบติั ตรงตามปัจจยัการก าหนดลูกคา้ความเส่ียงต ่า ท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานได้
ก าหนดข้ึน ตามนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรไว ้(ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบับทบญัญติัตาม
กฎหมายและกฎกระทรวงฯท่ีเก่ียวขอ้ง)  
 ๑.๑ ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถพิจารณาลดความเข้มข้นในข้ันตอนการระบุตัวตนได้ โดยอาจพิจารณา
แนวทางดังต่อไปนี ้
 แนวทางท่ี ๑ กรณีท่ีลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดท่ีน่าสงสัยหรือมีขอ้เท็จจริงตรงตาม
ขอ้ (๑) – (๓) ขา้งตน้  ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจพิจารณาเบ้ืองตน้วา่ ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์เพื่อตนเอง (หมายถึง 
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ไม่มีผูรั้บประดยชน์ท่ีแทจ้ริงในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูมี้หนา้ท่ีรายงานธุรกรรม อยูเ่บ้ืองหลงัลูกคา้
อีก)  และในกรณีท่ีไม่มีขอ้เท็จจริงท่ีน่าสงสัย อาจสันนิษฐานไดว้า่ ลูกคา้มีรายไดแ้ละวตัถุประสงคใ์นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ไว ้ 
 แนวทางท่ี ๒ กรณีท่ีลูกคา้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกนัทางกฎหมาย และมีคุณสมบติัตามขอ้ ๑-๓ 
ขา้งต้น และไม่มีพฤติการณ์ใดท่ีน่าสงสัย  ซ่ึงหมายความว่า ลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลท่ีตกลงกันทาง
กฎหมายท่ีมีความเส่ียงต ่าดดยลกัษณะขององค์กร หรือดดยคุณสมบติัท่ีก าหนดไวใ้นนดยบายหรือหลกัเกณฑ์
หรือแนวปฏิบติัภายในของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน    ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน อาจพิจารณาอนุดลมขั้นตอนการตรวจสอบตวั
บุคคลธรรมดาผูรั้บผลประดยชน์ท่ีแทจ้ริงของลูกคา้รายนั้นๆ ดดยตรวจสอบเฉพาะขอ้มูลของกรรมการท่ีมีอ านาจ 
ซ่ึงปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และขอ้มูลอ่ืนท่ีปรากฏในขั้นตอนการแสดงตน  และอาจพิจารณาลดความ
เขม้ขน้การขอขอ้มูลบางประเภท เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัดครงสร้างทางธุรกิจ ขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคลผูบ้ริหารสูงสุด
ก็ได ้หากมัน่ใจไดว้า่ ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นขณะนั้น เพียงพอท่ีจะสามารถใช้ในการพิจารณาจดัความเส่ียง ในขั้นตอน
การบริหารความเส่ียงของลูกคา้รายนั้นๆได ้ 
 ๑.๒ ห้ามผู้มีหน้าทีร่ายงาน พจิารณาลดขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนท่ี ๑ ขั้นตอนการแสดงตน ทั้งน้ี เพื่อจะทราบได้ว่า ลูกคา้แต่ละราย มีคุณสมบติัหรือรูปแบบ
องคก์ร ตรงกบัปัจจยัความเส่ียงต ่าท่ีก าหนดใน แนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อ
พิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่าหรือไม่  ผูมี้หนา้ท่ีรายงานจะตอ้งไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนท่ีครบถว้นก่อน 
อีกทั้งไม่มีบทกฎหมายใด ยกเวน้หรืออนุดลมขา้มขั้นตอนการแสดงตนของลูกคา้ไว ้ผูมี้หน้าท่ีรายงานจึงตอ้ง
ปฏิบติัในขั้นตอนน้ีอยา่งเคร่งครัด 
 ขั้นตอนท่ี ๒ ขั้นตอนการตรวจสอบกบัรายช่ือเก่ียวกบัการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
กฎหมายก าหนด  ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ต้องตรวจสอบขอ้มูลของ ลูกคา้  ผูรั้บประดยชน์ท่ีแทจ้ริงท่ีทราบได้ใน
เบ้ืองตน้(กรณีท่ีลูกคา้ไดแ้สดงไวห้รือพบไดใ้นบญัชีการถือหุ้นอยูแ่ลว้) กรรมการท่ีมีอ านาจซ่ึงรวมถึงกรรมการ
ท่ีมีอ านาจลงนามซ่ึงไดรั้บมอบอ านาจมาสร้างความสัมพนัธ์  บุคคลท่ีรับมอบอ านาจมาด าเนินการกบัผูมี้หนา้ท่ี
รายงาน หรือรายช่ือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนๆท่ีพบในขั้นตอนการแสดงตนว่า มีความเก่ียวขอ้งอย่างส าคญักบั
ลูกคา้ กบั ขอ้มูลรายช่ือท่ีกฎหมายก าหนดใหต้รวจสอบ (ดูหวัเร่ือง การอนุมติัรับลูกคา้) ซ่ึงขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอน
ท่ีส าคญัซ่ึงกฎหมายบงัคบัอยา่งเคร่งครัด และหากไม่ปฏิบติัตาม ผูมี้หนา้ท่ีรายงานจะมีความเส่ียงต่อการฝ่าฝืน
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่ผูก่้อการร้ายดว้ย 
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ขั้นตอนที ่๒ การบริหารความเส่ียงและประเมินผลความเส่ียงต ่า 
 ในการด าเนินการขั้นตอนน้ี ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ตอ้งมีการก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติั
ภายในองค์การท่ีเก่ียวกบัการก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่าอย่างชดัเจน  (ดูสาระส าคญัในเร่ือง การบริหารความ
เส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หัวขอ้ การก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่า 
และดูแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า) 
 ทั้งน้ี การปฏิบัติในขั้นตอนการบริหารความเส่ียงและประเมินผลความเส่ียงต ่า ผูมี้หน้าท่ีรายงาน
สามารถก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรได ้ตามความเหมาะสมของรูปแบบการ
สร้างความสัมพนัธ์และด าเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ 
และแนวทางท่ีเลขาธิการประกาศ เร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า 
อย่างไรก็ดี พึงเขา้ใจวา่ ประกาศประกอบกฎกระทรวง มีวตัถุประสงค์เป็นขอ้เสนอแนะท่ีอนุญาตให้ผูมี้หน้าท่ี
รายงานธุรกรรมสามารถน าหลกัการดงักล่าวไปลดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานขอ้เท็จจริงของ
ลูกคา้ได ้ ยกเวน้สาระส าคญัในประกาศท่ีก าหนดแนวทางในการพิจารณาก าหนดปัจจยัเส่ียงต ่าของผูมี้หนา้ท่ีรายงาน
เอง  ดงันั้น หากผูมี้หน้าท่ีรายงานประสงค์จะก าหนดนดยบายภายใน ให้ด าเนินการตรวจสอบกลุ่มลูกคา้ตามท่ี
ระบุไวใ้นประกาศเร่ืองแนวทางการก าหนดปัจจยัเพื่อพิจารณาลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงระดบัต ่า อยา่งเคร่งครัดเสมือน
ลูกคา้ทัว่ไป ดดยไม่อนุดลมตามขอ้แนะน าในหัวเร่ืองน้ี ก็สามารถด าเนินการได้ดดยไม่ถือว่าขดัต่อกฎหมาย               
(แต่ตอ้งไม่ขดักบัสาระส าคญัของประกาศในเร่ือง แนวทางการก าหนดปัจจยัความเส่ียงต ่า ท่ีอนุญาตให้ผูมี้หนา้ท่ี
รายงานน าไปใชเ้ป็นหลกัการก าหนดภายในองคก์รเอง)  
 (๑) ข้ันตอนการอนุมัติผลความเส่ียงต ่าและอนุมัติความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 
 ดงัท่ีกล่าวไวใ้นกระบวนการบริหารความเส่ียงวา่ ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งด าเนินการประเมินผลความเส่ียง
ของลูกค้าแต่ละราย(ในคร้ังแรกขณะสร้างความสัมพนัธ์) ให้เสร็จส้ินก่อนอนุมติัรับลูกคา้ จึงหมายความว่า                
เม่ือผ่านการระบุตวัตนแล้วตอ้งมีผลการประเมินความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน                 
แก่ผูก่้อการร้าย ของลูกคา้ควบคู่กนัก่อนหรือทนัทีท่ีอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในขั้นตอนการอนุมติัผลการ
จดัระดับความเส่ียงส าหรับลูกค้าท่ีมีความเส่ียงต ่า พร้อมๆกับอนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ของลูกค้ากลุ่มน้ี                       
ผูมี้หน้าท่ีรายงาน สามารถลดความเขม้ขน้และท าให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินการได ้ ดดยอาจพิจารณา
แนวทางดงัต่อไปน้ี 
 (๑.๑) อาจก าหนดใหบุ้คลากรท่ีมีต าแหน่งสูงสุด หรือพนกังานระดบัอาวุดส ประจ าสาขาหรือส านกังาน
ของผูมี้หนา้ท่ีรายงานท่ีลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ เป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินความเส่ียงและอนุมติัรับลูกคา้ 
ดดยไม่จ  าเป็นตอ้งส่งรายงานหรือขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีอ านาจ 
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 (๑.๒) อาจก าหนดใหลู้กคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็วกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน เช่น สามารถท า
ธุรกรรมไดท้นัทีท่ีไดรั้บผลการประเมินความเส่ียงต ่า  หรือ ขั้นตอนในการอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์มีระยะเวลา
สั้นกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 (๒) การก าหนดเง่ือนไขปรับปรุงความเส่ียงต ่า 
 ผูมี้หน้าท่ีรายงาน ควรก าหนดนดยบาย หลกัเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติัภายในองค์กร ซ่ึงระบุว่า ลูกคา้ท่ี
ไดรั้บการประเมินความเส่ียงใน ระดบัต ่า (หมายถึงลูกคา้ความเส่ียงต ่า) อาจไดรั้บการปรับปรุงความเส่ียงให้
สูงข้ึนได ้ถา้ลูกคา้มีพฤติการณ์ตรงกบัเง่ือนไขหรือขอ้เท็จจริงบางประการ ดดยอาจน าเง่ือนไขหรือปัจจยัในการ
พิจารณาความเส่ียงกลุ่มท่ีสูงกว่ามาเป็นขอ้ก าหนดเป็นเพดานขั้นสุดทา้ย หรือเง่ือนไข/ขอ้เท็จจริงในการท า
ธุรกรรมเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองมาก าหนดเป็นตวัช้ีวดั ซ่ึงจะท าให้ลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่าถูกปรับระดบั
ความเส่ียงใหสู้งข้ึน ดดยอาจพิจารณาแนวทางต่อไปน้ี 
 (๒.๑) ก าหนดเพดานวงเงินในการท าธุรกรรม เช่น กรณีท่ีลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า มีการท าธุรกรรม 
ดดยเฉพาะธุรกรรมท่ีท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มข้ึนในบญัชีหรือท าให้ลูกค้าได้รับประดยชน์ในทางธุรกิจมากข้ึน                    
ในวงเงินหรือจ านวนร้อยละ หรืออตัราส่วนอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไว ้จะท าให้ลูกค้ามีข้อเท็จจริงท่ีต้องได้รับการ
พิจารณาวา่ ควรปรับปรุงความเส่ียงให้สูงข้ึนหรือไม่ ทั้งน้ี ผูมี้หนา้ท่ีรายงานอาจก าหนดให้มีการตรวจสอบก่อนปรับ
ความเส่ียงสูงข้ึน หรือปรับความเส่ียงสูงข้ึนดดยอตัดนมติัเม่ือเกิดขอ้เทจ็จริงท่ีตรงกบัเง่ือนไขก็ได ้  
 (๒.๒) ก าหนดเพดานวงเงินในการตรวจสอบและตรวจทานความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท า
ธุรกรรม หรือการด าเนินความสัมพนัธ์ เช่น ในกรณีท่ีลูกคา้ความเส่ียงต ่า ได้รับการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรม หรือการด าเนินความสัมพนัธ์ในภาพรวมแต่ละคร้ัง ตอ้งพิจารณา
ถึงค่าเฉล่ียในวงเงินในบญัชีหรือในทางธุรกิจท่ีด าเนินอยูก่บัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ดดยก าหนดเพดานวงเงิน อาจคิด
เป็นมูลค่าเงิน ร้อยละหรืออตัราส่วนท่ีเปล่ียนแปลง ไปจากผลการตรวจคร้ังก่อน  
 (๒.๓) (เงื่อนไขที่กฎหมายบังคับ)  ก าหนดให้ลูกคา้ความเส่ียงต ่า ท่ีถูกพิจารณารายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุ
อนัควรสงสัยต่อส านกังาน และยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากช่องทางท่ีส านกังานแจง้กลบั วา่ เหตุอนัควรสงสัย
ดงักล่าวไม่เกิดความเส่ียงข้ึน ลูกคา้เส่ียงต ่าดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการปรับระดบัความเส่ียง ให้เป็นลูกคา้ท่ีมีความ
เส่ียงสูงในทนัทีท่ีผูมี้หนา้ท่ีรายงานพิจารณาส่งรายงานต่อส านกังาน ซ่ึงเง่ือนไขในขอ้น้ี ถือเป็นเง่ือนไขเด็ดขาดท่ี
ผูมี้หนา้ท่ีรายงานตอ้งก าหนดตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ 
 
 
 



๗๐ 

 

 

ขั้นตอนที่  ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรือการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ส าหรับลูกค้าความเส่ียงต ่า 
 บทบญัญติัในกฎกระทรวงฯ ก าหนดว่า ผูมี้หน้าท่ีรายงานตอ้งก าหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบ
ความเคล่ือนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรมหรือการด าเนินความสัมพนัธ์ ใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมินความ
เส่ียงของลูกคา้แต่ละราย ดงันั้น เม่ือลูกคา้ไดรั้บผลการประเมินความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายวา่ อยูใ่นระดบัความเส่ียงต ่า ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน   ตอ้งก าหนดมาตรการตรวจสอบท่ี
เบาบางลงส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี  
 การก าหนดหลักการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การท าธุรกรรม หรือการด าเนิน
ความสัมพนัธ์ทีเ่บาบาง  ผู้มีหน้าทีร่ายงาน อาจพิจารณาถึง แนวทางดังต่อไปนี้ (ทั้งน้ีอาจพิจารณาด าเนินการทุก
ขอ้หรือเลือกเฉพาะขอ้ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการไดจ้ริง) 
  (๑) การก าหนดระบบการกลัน่กรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลการท าธุรกรรม  ความเคล่ือนไหว
ทางการเงิน หรือ การด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หน้าท่ีรายงาน กบัรูปแบบพฤติกรรมท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าความผดิหรือท่ีผดิปกติเม่ือเทียบกบัการท าธุรกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนั้นๆ ทีเ่ข้มข้นน้อยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน  
 (๒) การก าหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลการท าธุรกรรม  ความเคล่ือนไหวทางการเงิน หรือ การ
ด าเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หนา้ท่ีรายงาน  ท่ีนานหรือมีระยะเวลาห่างกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน     
 (๓) การก าหนดระบบการอนุมติัรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง หรือการประเมินผลขอ้มูล                 
ท่ีผอ่นปรนกวา่ หรือเขม้ขน้นอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืน ดดยอาจก าหนดให้บุคลากรท่ีมีต าแหน่งสูงสุด หรือบุคลากร
ในต าแหน่งอาวดุส ท่ีประจ าอยู ่ณ สาขา หรือส านกังานท่ีดูแลการตรวจสอบลูกคา้รายนั้นๆ เป็นผูอ้นุมติัผลลพัธ์
ส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี (เวน้แต่เม่ือลูกคา้ความเส่ียงต ่า ไดรั้บการปรับปรุงความเส่ียงอยูใ่นระดบัความเส่ียงสูง ตอ้ง
พิจารณาน าหลกัการในเร่ือง การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง มาปรับใชท้นัที)  
หรือ 
 (๔) การตรวจสอบและทบทวนข้อมูลการระบุตวัตนท่ี เบาบางกว่าลูกค้ากลุ่มอ่ืน ดดยอาจก าหนด
ระยะเวลาในการปรับปรุงขอ้มูล หรือประเภทขอ้มูลท่ีตรวจสอบทบทวน มีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มอ่ืนก็ได ้  
 ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน สามารถก าหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ท่ีมีความ

เส่ียงต ่า นอกเหนือไปจากแนวทางท่ีเสนอแนะน้ีก็ได ้แต่ยงัคงตอ้งค านึงถึง หลกัการส าคญัเก่ียวกบัการบริหาร

ความเส่ียง ไดแ้ก่ “ความเส่ียงสามารถปรับปรุงได ้และหากลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงต ่า ไดรั้บการปรับปรุงเป็นลูกค้าท่ี

มีความเสียงสูง ผูมี้หนา้ท่ีรายงาน ตอ้งน าหลกัการท่ีปฏิบติักบักลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงสูง ซ่ึงมีความเขม้ขน้กว่า

มาด าเนินการกบัลูกคา้ท่ีไดรั้บการปรับปรุงสู่ความเส่ียงสูงนั้นทนัที”. 



๗๑ 

 

 

การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 ผูมีหนาที่รายงาน มีหนาที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใน

เร่ือง การรายงานธุรกรรม ๓ ประเภท ไดแก 

 ประเภทที่ ๑ ธุรกรรมที่ใชเงินสด 

 ประเภทที่ ๒ ธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพยสิน 

 ประเภทที่ ๓ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 ซึ่งธุรกรรมแตละประเภทมีการกําหนดหลักเกณฑ ระยะเวลาและวิธีการสงรายงาน สําหรับผูมีหนาที่

รายงานไวในกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                         

(ดูกฎกระทรวง ที่ออกใน พ.ศ. ๒๕๕๔) 

 สําหรับประเด็นสําคัญที่ตองพิจารณาในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ แนวทางในการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งมีการ

ปรับปรุงคํานิยามและกระบวนการในหลายประเด็น ซึ่งจะไดกลาวตอไป 

 

การตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 การตรวจสอบวา ธุรกรรมใดที่มีความผิดปกติและมีความเสี่ยงตอการฟอกเงิน การกระทําความผิดมูล

ฐานและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และ ควรสงเปนรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอ

สํานักงาน ใหพิจารณาถึงคํานิยามตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖   

“ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย” หมายความวา ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําเพื่อหลีกเลี่ยง              

มิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการทําธุรกรรมเพียงครั้งเดียว

หรือหลายครั้ง และใหหมายความรวมถึงการพยายามกระทําธุรกรรมดังกลาวดวย  

 

๑. หลักการเบื้องตนในการพิจารณาธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

 จะเห็นไดวา กฎหมายมิไดกําหนดพฤติกรรมแหงธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย แตกฎหมายกําหนด

ผลลัพธในการใชดุลยพินิจตรวจสอบของผูมีหนาที่รายงานวา หากพบวา ธุรกรรมและพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการ

ทําธุรกรรมน้ัน ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของเชื่อวา ธุรกรรมดังกลาวมีประเด็นดังตอไปนี้ 

 (๑) ผูทําธุรกรรมเจตนาจะหลีกเลี่ยงมิใหการทําธุรกรรมของตน ตองถูกหรือถูกตรวจสอบโดย                

ผูมีหนาที่รายงานหรือสํานักงาน โดยเจตนาหลีกเลี่ยงนั้น อาจเกิดจากความไมสุจริตหรือหลีกเลี่ยงการตรวจพบ

ความผิดก็ตาม หรือ 



๗๒ 

 

 

 (๒) ธุรกรรมที่ไดกระทําอาจจะมีความเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใดในทางอาญา 

(ความผิดมูลฐานปจจุบันประกอบไปดวยความผิดอาญาที่เกี่ยวกับทรัพยสินอยางครอบคลุม ทั้งนี้ ดูความผิดมูล

ฐานตามมาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับประมวล)                        

ซึ่งในทางปฏิบัติ ผูมีหนาที่รายงานไมจําเปนตองทราบถึงระดับที่ตองเจาะจงความผิดมูลฐาน แตก็สามารถระบุ

ความผิดมูลฐานไดหากมีขอเท็จจริงที่ผูมีหนาที่รายงานทราบ  หรืออาจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินให

ใหแกผูกอการรายหรือขบวนการกอการราย หรือ 

 (๓) ผูทําธุรกรรมประสงคจะทําธุรกรรมที่ผูมีหนาที่รายงานพบเหตุในขอ (๑) หรือ (๒) แตปรากฏวา 

ผูทําธุรกรรมไดยกเลิกหรือปฏิเสธไมทําธุรกรรม ซึ่งการกระทําดังกลาวถือวา อยูในขั้น พยายามกระทําธุรกรรม 

ผูมีหนาที่รายงานมีหนาที่ตองรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

 จากขอพิจารณาในขอ (๓) ทําใหผูมีหนาที่รายงานตองปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรที่

เกี่ยวของ ในการขอขอมูลผูทําธุรกรรม และบันทึกทันทีกอนจะดําเนินการทําธุรกรรมใหเสร็จสิ้น เพื่อที่จะ

สามารถรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยดวยขอมูลที่สามารถระบุตัวผูทําธุรกรรมได ในกรณีที่ผูทําธุรกรรม

ไดขอยกเลิกหรือปฏิเสธไมทําธุรกรรมดังกลาวแลว 

 

๒. ขอพิจารณาเพิ่มเติมในการสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย นอกจากจะรายงานตามเหตุแหงคํานิยาม ในขอ ๑. แลว         

ยังหมายรวมถึงกรณีการรายงานเร่ืองตอไปนี้ดวย 

 (๑) เมื่อพบวา พฤติการณในการขอสรางความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา มีความผิดปกติอันอาจ

เกี่ยวของกับหลักการเบื้องตนในขอ ๑. และมีผลการประเมินความเสี่ยงในระดับสูงถึงขั้นที่ผูมีหนาที่รายงาน

พิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธหรือไมรับทําธุรกรรมและเห็นควรแจงตอสํานักงาน 

 (๒) เมื่อตรวจสอบในขั้นตอนการระบุตัวตน หรือขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง หรือขั้นตอนการ

ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธ  พบวา ลูกคา(หรือบุคคลที่

ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว) มีขอมูลตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนดใหตรวจสอบ ทั้งนี้การดําเนินการรายงาน

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ยังไมรวมถึงการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับ “การระงับการดําเนินการทางทรัพยสินและการแจงตอสํานักงาน” ตามพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 (๓) เมื่อผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมหรือการ

ดําเนินความสัมพันธ พบวา ลูกคามีความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมากและอาจเกี่ยวของกับพฤติการณตามหลักการ
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เบื้องตนในขอ ๑. นอกจากผูมีหนาที่รายงานจะปรับปรุงความเสี่ยงของลูกคาไปสูระดับสูงหรือพิจารณายุติ

ความสัมพันธแลว อาจพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานดวยก็ได 

 

๓. การกําหนดขั้นตอนการกลั่นกรองกอนสงรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 

 ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดขั้นตอนเพื่อใหการพบพฤติการณตามหลักการเบื้องตนในขอ ๑. และขอ 

๒. มีขอเท็จจริงใหเชื่อไดวา จําเปนตองรายงานตอสํานักงาน โดยอาจพิจารณาถึงแนวทางดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดใหมีการตรวจสอบพฤติการณที่พบในขอ ๑. มากกวา ๑ ขั้นตอน กลาวคือ เมื่อมีการพบ

พฤติการณตามขอ ๑. ในครั้งแรก ใหมีขั้นตอนในการตรวจสอบหรือตรวจทานอีกครั้งเพื่อมั่นใจวา เปน

พฤติการณที่นาจะเขาขายที่ตองรายงานตอสํานักงาน 

 (๒) กําหนดหลักการในการตรวจสอบขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อยืนยันวามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอที่จะ

รายงานตอสํานักงาน กลาวคือ ในการพิจารณาวาจะสงรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน                     

ผูมีหนาที่รายงาน ควรมีขั้นตอนในการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมและผูที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม

นั้นๆ (ในขอบเขตที่ทําไดมากที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบ ไมใชการสืบสวนสอบสวนในขั้นตอนกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา) ซึ่งอยางนอย ผูมีหนาที่รายงานควรมีรายงานขอเท็จจริงอันเปนเหตุผลประกอบการพิจารณา

วา เหตุจึงทําใหเชื่อวา ธุรกรรมดังกลาวเปนไปตามหลักการในขอที่ ๑ หรือ ๒  

 (๓) กําหนดใหมีการอนุมัติการสงรายงานธุรกรรมและขอมูลการรายงานธุรกรรม โดยผูบริหารที่                      

มีอํานาจ กลาวคือ ในขั้นตอนสุดทายกอนสงรายงานตอสํานักงาน ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดใหผูบริหารที่                        

มีอํานาจ (ในทางกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน) ซึ่งอาจมอบ

อํานาจชวงหรือไมก็ตาม เปนผูอนุมัติเพื่อสงรายงาน รวมถึงอนุมัติขอเท็จจริงที่ระบุในรายงานดวย  เนื่องจาก 

รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย มีความสําคัญตอกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินของสํานักงานและมี

ความสําคัญตอการพิจารณาความนาเชื่อถือของผูมีหนาที่รายงานดวย  การรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

โดยขาดขอเท็จจริงสนับสนุนที่เพียงพอ หรือการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยจํานวนมาก ที่ไมผานการ

กลั่นกรองตรวจสอบ ยอมแสดงถึงกระบวนการปฏิบัติงานของผูมีหนาที่รายงานที่อาจมีความบกพรองหรือมี

โอกาสสูงที่ผูมีหนาที่รายงานจะรับทําธุรกรรมใหกับผูที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดจํานวนมากได 

หลักสําคัญในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม 

 

ขอใหตระหนักวา อํานาจในการใชดุลยพินิจรับทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เปนอํานาจของ                    

ผูมีหนาที่รายงาน เนื่องจาก กฎหมายใหอํานาจผูมีหนาที่รายงานเปนผูพิจารณาวา แมจะพบวา ธุรกรรมหรือ                 



๗๔ 

 

 

ผูทําธุรกรรม อาจมีพฤติการณที่เขาขายนาสงสัยตามขอ ๑. หรือ ขอ ๒. แตไมไดหมายความวา ผูทําธุรกรรมหรือ

ธุรกรรมนั้นจะเกี่ยวของกับการกระทําความผิดอยางแนแท ดังนั้น  

การใชดุลยพินิจในการรับทําธุรกรรมที่รายงานวา เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จึงขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่

เกี่ยวของอันเปนเหตุแหงการรายงานดวย หากผูทําธุรกรรมเห็นวา การรับทําธุรกรรมดังกลาว จะเสี่ยงตอการ                 

ฝาฝนบทบัญญัติในเรื่อง การเปนผูสนับสนุนการฟอกเงินอยางแนแท  ผูมีหนาที่รายงานก็ควรพิจารณาปฏิเสธ

การทําธุรกรรมดังกลาว   

 จากที่กลาวมาในวรรคขางตน แสดงใหเห็นวา ผูมีหนาที่รายงาน จําเปนอยางยิ่งที่ตองคัดกรองบุคลากรที่

มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่เหมาะสมกับการตรวจสอบขอเท็จจริงและการใชดุลยพินิจในการ

ประเมินกอนพิจารณาวา จะรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยหรือไม และเห็นควรรับทําธุรกรรมดังกลาว

หรือไม ดวยเหตุดังกลาว กฎหมายจึงมุงเนนใหมีผูบริหารที่มีอํานาจ (ซึ่งกฎหมายคาดหวังความนาเชื่อถือในการ

ใชดุลยพินิจในการตรวจสอบและตัดสินใจจากบุคคลหรือคณะบุคคลดังกลาวเพื่อเปนการกลั่นกรองชั้นสุดทาย) 

นั่นเอง. 

 

  

  

  

  



๗๕ 

 

 

การสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(สําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖(๙) ที่ใหบริการโอนหรือรับโอน

มูลคาเงินทางอิเล็กทรอนิกส) 

  

 ผูมีหนาที่รายงานที่มีการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส (รวมถึงการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส) 

มีหนาที่ในการจัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตน บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย และดําเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรม ตามหลักการทั่วไป

ในกฎกระทรวงฯ แตเนื่องจาก การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการทําธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงดาน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน ทําใหมีการกําหนดวิธีการพิเศษเกี่ยวกับการสงขอมูลพรอมคําสั่งโอน 

กรณีเปนฝายสงคําสั่งโอน และการตรวจสอบขอมูลที่ไดรับมากับคําสั่งโอน กรณีเปนฝายรับโอน  โดยธุรกรรม

การโอนเงินฯขามประเทศ จะไดรับการตรวจสอบที่เขมขนกวา การโอนเงินฯภายในประเทศ  

 

๑. การกําหนดนโยบายในการเปนผูสงและผูรับคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดนโยบาย หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติภายในองคกร เกี่ยวกับการปฏิบัติ

หนาที่กรณีที่ตนเปนฝายสงคําสั่งโอน และในกรณีที่ตนเปนฝายรับคําสั่งโอน รวมถึงกรณีที่ตนเปนตัวกลางใน

สายการโอนเงินฯดวย  ซึ่งสาระสําคัญของนโยบาย หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติดังกลาว ควรพิจารณาแนวทาง

ตอไปนี้ 

 (๑.๑) กรณีการโอนเงินภายในประเทศ  ผูมีหนาที่รายงาน ซึ่งเปนผูใหบริการ โอนเงินฯภายในประเทศ

โดยใชระบบการสงคําสั่งโอนในเครือขายอิเล็กทรอนิกส  ควรดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนวา มีขอตกลงในการ

ขอตรวจสอบขอมูล ใหขอมูล หรือสงขอมูล ใหแกฝายที่เกี่ยวของกับการโอนเงินฯ หรือไม เนื่องจาก แม

กฎหมายจะมิไดเครงครัดเกี่ยวกับการสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯ กรณีเปนฝายสงคําสั่งโอนเงินฯ และการรับ

ขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงิน กรณีเปนฝายผูรับโอน แตผูมีหนาที่รายงานทุกราย  ตองมั่นใจวา หากสํานักงาน                 

มีคําสั่งใหตรวจสอบหรือสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมที่ผูมีหนาที่รายงาน

ใหบริการ  สํานักงานจะตองสามารถตรวจสอบหรือไดรับขอมูลจากฝายผูสงคําสั่งโอนเงินฯหรือผูรับคําสั่งโอนฯ 

ไดอยางรวดเร็ว   

หมายเหตุ     หลักการผอนปรนการสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯภายในประเทศ ตั้งขึ้นบนหลักการที่วา           

ผูมีหนาที่รายงานที่ใหบริการโอนเงินฯภายในประเทศ ไดรับการกํากับใหใชระบบการโอนเงินฯเครือขาย

เดียวกัน และไดรับการกํากับดูแลจากหนวยงานกํากับดแูลแหงเดียวกัน ซึ่งตรวจสอบและกํากับดูแลในมาตรฐาน

เดียวกัน ซึ่งหมายถึง ควรมีความเสี่ยงนอยมากที่จะเกิดความบกพรองในการขอขอมูลหรือรับขอมูลระหวาง                



๗๖ 

 

 

ผูมีหนาที่รายงานที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งพึ่งพากัน ดังนั้น หากพบวา ดวยเหตุที่เกิดความบกพรองใน

ระบบเครือขายการโอนเงิน   หรือการกํากับดูแลที่มีมาตรฐานแตกตางกัน ทําใหเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นในการขอ

หรือรับขอมูลระหวางผูมีหนาที่รายงานที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งพึ่งพากัน อันจะกอใหเกิดความเสี่ยงที่

จะทําให ไมสามารถตรวจสอบเสนทางการโอนเงินฯภายในประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานอาจ

พิจารณาปรับความเขมขนในการออกหลักเกณฑเกี่ยวกับการสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯภายในประเทศให

เทียบเทากับการสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯขามประเทศได 

 (๑.๒) กรณีการสงคําสั่งโอนเงินขามประเทศ  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการดังนี ้

(๑.๒.๑) จัดใหบุคลากรดําเนินการขอขอมูลจากลูกคาเกี่ยวกับผูรับเงินปลายทางและ 

วัตถุประสงคในการทําธุรกรรม ใหมากที่สุดเทาที่จะดําเนินการได  และกําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของ                     

ระบุขอมูลที่กฎหมายกําหนดใหครบถวนและถูกตองตรงตามหัวขอที่ใหระบุในระบบการสงคําสั่งโอนเงิน  

เนื่องจาก แมจะสามารถสงคําสั่งโอนเงินไปยังผูรับตอนปลายทางอยางครบถวน แตหากเกิดความขัดของของ

ระบบเครือขายหรือดวยเหตุหนึ่งเหตุใดอันทําใหขอมูลไปยังฝายรับโอนปลายทางไมครบถวน ผูมีหนาที่รายงาน

ฝายรับโอน อาจปฏิเสธคําสั่งโอนดังกลาว หรือรองขอใหผูมีหนาที่รายงานฝายสั่งโอน สงขอมูลเพิ่มเติมให

ครบถวน  ซึ่งตามหลักเกณฑมาตรฐานสากลขอมูลผูรับโอนมีความสําคัญมากกวาขอมูลผูสั่งโอน เนื่องจาก 

ปลายทางเปนฝายที่เงินสดจะถึงมือผูทําธุรกรรมและติดตามไดยาก ในขณะที่ฝายสั่งโอนเปนฝายที่นําเงินเขามาสู

ระบบผูมีหนาที่รายงานซึ่งหากยังคงอยูในระบบก็จะสามารถตรวจสอบไดงายกวาในขณะที่เงินไปถึงมือผูรับ

ปลายทางซึ่งออกนอกระบบของผูมีหนาที่รายงานแลว ดังนั้น จึงควรกําหนดแนวปฏิบัติอยางเครงครัดให

บุคลากรขอขอมูลและตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูรับเงินปลายทางและวัตถุประสงคในการสงคําสั่งโอนอยาง

รอบคอบที่สุด  

  (๑.๒.๒) กําหนดขอตกลงและขั้นตอนที่เหมาะสมในการสง-รับขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่เกิดความ

บกพรองซึ่งทําใหเกิดการสงขอมูลที่ไมครบถวน โดยกําหนดระยะเวลาและประเภทขอมูลที่สามารถสงใหแก

ผูรับคําสั่งโอนเงินฯ กรณีที่รองขอ  

  (๑.๒.๓) กําหนดมาตรการตรวจสอบรายชื่อผูกอการราย  ดวยเหตุผลดานความเสี่ยง ซึ่งการ

โอนเงินขามประเทศจะมีความเสี่ยงสูงในการฟอกเงินขามประเทศรวมถึงการสนับสนุนทางการเงินแกการ                 

กอการรายนอกประเทศ กวาธุรกรรมการเงินประเภทอื่นๆ ดังนั้น กอนสงคําสั่งโอนเงิน หรือกอนรับคําสั่งโอน

เงินและจายเงินใหลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบคร้ังคราว แลวแตกรณี   ผูมีหนาที่รายงานควรตองพิจารณา

ตรวจสอบรายชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรม

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขามประเทศ กลาวคือ ตรวจสอบขอมูลลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว             

ผูสงคําสั่งโอนและลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราวผูรับคําสั่งโอน ในทางกลับกัน ผูมีหนาที่รายงาน
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ฝายรับคําสั่งโอน ก็ควรตองพิจารณาตรวจสอบขอมูลของลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราวที่เปนผูรับ

เงิน และ ลูกคาหรือบุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราวผูสั่งโอน กับขอมูลรายชื่อที่กฎหมายกําหนดตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. ๒๕๕๖ (ขอมูล

ผูกอการรายที่ประกาศซึ่งออกโดย UN และสํานักงานประกาศ กับ ขอมูลบุคคลที่ถูกกําหนดซึ่งศาลมีคําสั่ง และ

สํานักงานประกาศ) เวนแต ผูมีหนาที่รายงานมั่นใจไดวา ในขณะที่สงคําสั่งโอน หรือรับคําสั่งโอนและจายเงิน

ใหผูรับเงินปลายทาง ไมมีโอกาสที่ผูสงหรือผูรับเงิน จะมีขอมูลตรงกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนดอยางแนแท   

 (๑.๓) กรณีการรับคําสั่งโอนเงินฯขามประเทศ  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดมาตรการดังนี ้

(๑.๓.๑) จัดใหมีระบบปฏิบัติการ (ไมวาจะเปนระบบอันดําเนินการโดยเทคโนโลยีหรือระบบ 

ที่ดําเนินการโดยบุคลากร) ที่สามารถตรวจสอบไดวา คําสั่งโอนเงินฯที่ไดรับนั้น มีขอมูลที่ครบถวนตาม                        

ที่กฎหมายกําหนดใหตรวจสอบหรือไม โดยเฉพาะในการรับคําสั่งโอนเงินที่เปนธุรกรรมขนาดใหญ ทั้งนี้ กรณี 

ที่มีการตรวจสอบขั้นแรกโดยระบบปฏิบัติการที่ดําเนินการโดยเทคโนโลยี ผูมีหนาที่รายงานควรกําหนดให

บุคลากรที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบวา ขอมูลใดที่บกพรอง และพิจารณาวา

สําคัญหรือจําเปนตองไดรับตามกฎหมายหรือไม  

(๑.๓.๒) กําหนดขั้นตอนในการขอขอมูล แจงเตือน หรืออ่ืนๆ ที่จะทําใหผูมีหนาที่รายงานการ 

ทําธุรกรรมลดความเสี่ยงในการฝาฝนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการรับ-สงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯขามประเทศ

ได รวมถึง ขอตกลงและขั้นตอนที่เหมาะสมในการรับ-สงขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่เกิดความบกพรองซึ่งทําใหเกิด

การสงขอมูลที่ไมครบถวน โดยกําหนดระยะเวลาและประเภทขอมูลในการสงขอมูลใหชัดเจน  

   (๑.๓.๓) ควรกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการกับฝายผูสงคําสั่งโอน กรณีที่ไมไดรับความ

รวมมือในการรับ-สงขอมูลสําคัญ หรือไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย 

  (๑.๓.๔) ตองตรวจสอบขอมูลผูสั่ งโอนและผู รับโอนกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด                             

(ดูรายละเอียดขอ (๑.๒.๓) ขางตน) 

 (๑.๔) กรณีที่ดําเนินการเปนตัวกลางในการสงคําสั่งโอนเงินฯ  หมายความวา กรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน

ทําหนาที่ เปนตัวกลางในการรับคําสั่งโอนเงินฯจากผูสงคําสั่งที่สงคําสั่งมาจากตางประเทศ เพื่อจะสงตอ                   

ไปยังผูรับโอนปลายทาง (ซึ่งอยูภายในประเทศ) หรือ ทําหนาที่เปนตัวกลางในการสงคําสั่งโอนเงินฯจากผูสง                   

คําสั่งภายในประเทศ เพื่อจะสงตอไปยังผูรับโอนที่ตนมีความสัมพันธเปนธนาคารคูคาอยูในตางประเทศ                               

ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดมาตรการดังนี ้

  (๑.๔.๑) กําหนดใหบุคลากรที่เกี่ยวของ ดําเนินการใหขอมูลที่สงพรอมคําสั่งโอนเงินฯจาก                  

ผูสงคําสั่งโอนเงินในตางประเทศหรือภายในประเทศ แลวแตกรณี  ถูกสงตอไปยังฝายผูรับโอนเงินฯปลายทาง

อยางครบถวน  
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(๑.๔.๒) จัดใหมีระบบปฏิบัติการ (ไมวาจะเปนระบบที่ดําเนินการโดยเทคโนโลยีหรือ 

กระบวนงานที่ดําเนินการโดยบุคลากร) ที่สามารถตรวจสอบไดวา คําสั่งโอนเงินฯที่ไดรับนั้น มีขอมูลที่ครบถวน

ตามที่กฎหมายกําหนดใหตรวจสอบหรือไม  (เนื่องจากจะตองสงคําสั่งโอนเงินฯที่มีขอมูลครบถวน ตอไปยัง

ผูรับโอนปลายทางอีกทอดหน่ึง)  

  (๑.๔.๓) กําหนดขอตกลงและขั้นตอนที่เหมาะสมในการสง-รับขอมูลเพิ่มเติม กรณีที่เกิดความ

บกพรองซึ่งทําใหเกิดการสงหรือรับขอมูลที่ไมครบถวน โดยกําหนดระยะเวลาและประเภทขอมูลที่สามารถรอง

ขอและรับ-สง ใหแกผูสงคําสั่งโอนเงินฯ หรือผูรับคําสั่งโอนเงินฯ แลวแตกรณ ี

  (๑.๔.๔) กําหนดใหมีระบบการเก็บรักษาขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯ กรณีที่เกิดขอบกพรอง

เกี่ยวกับระบบการสงขอมูลและคําสั่งโอนเงินฯ อันทําให ผูมีหนาที่รายงาน ไมสามารถสงขอมูลพรอมคําสั่งโอน

เงินที่ครบถวนไปยังฝายผูรับโอนเงินฯปลายทางได รวมถึงขั้นตอนในการสงขอมูลเพิ่มเติมใหแกฝายผูรับโอน

เงินฯกรณีที่เกิดจากขอบกพรองของระบบการสงคําสั่งดังกลาว 

  (๑.๔.๕) ควรกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการกับฝายผูสงคําสั่งโอนหรือฝายผูรับคําสั่งโอนเงิน

ฯ  กรณีที่ไมไดรับความรวมมือในการรับ-สงขอมูลสําคัญ หรือไมไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 

๒. ขั้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมสําหรับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขามประเทศ 

 ในการโอนเงินฯขามประเทศ ผูมีหนาที่รายงาน จําเปนตองดําเนินกระบวนการบางขั้นตอนที่เพิ่มเติม

จากกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับธุรกรรมทั่วไป ดังนี ้

 (๒.๑) ดําเนินการสงขอมูลพรอมกับคําสั่งโอนเงินฯขามประเทศ  คําสั่งโอนเงินฯ โดยทั่วไปมักจะ

ประกอบไปดวยหมายเลข รหัส หรืออักษรประกอบหมายเลขเพื่ออางอิงการโอนเงิน โดยเฉพาะ ตัวเลขจํานวน

เงิน ตัวเลขวันเวลาที่สงคําสั่ง ตัวเลขรหัสผูใหบริการรับโอนเงินปลายทาง เปนตน แตกฎกระทรวงฯประกอบกับ

มาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ                

กอการราย กําหนดใหตองมีการสงขอมูลอื่นที่สําคัญ พรอมกับคําสั่งโอนเงินฯไปยังผูรับโอนเงินฯปลายทางดวย 

ซึ่งทําใหผูมีหนาที่รายงานตองสงขอมูลตอไปนี้ พรอมกับการสงคําสั่งโอนเงินฯขามประเทศไปยังผูรับโอนเงินฯ

ปลายทาง 

  (๑) ขอมูลชื่อเต็ม ของผูสั่งโอนเงินฯ 

  (๒) ขอมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอางอิงที่ตรวจสอบได ของผูสั่งโอนเงินฯ 
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  (๓) หมายเลขประจําตัวประชาชน1 หรือ ขอมูลที่อยู หรือ วันเดือนปและสถานที่เกิด ของผูสั่ง

โอนเงินฯ 

  (๔) ขอมูลจํานวนเงินและสกุลเงินที่สั่งโอนฯ 

  (๕) ขอมูลชื่อหรือรหัสแสดงถึงชื่อและสาขา ของผูมีหนาที่รายงานผูสงคําสั่งโอนเงินฯ 

  (๖) ขอมูลชื่อเต็ม ของผูรับเงิน 

  (๗) ขอมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอางอิงที่ตรวจสอบได ของผูรับเงิน 

  (๘) ขอมูลชื่อหรือรหัสแสดงถึงชื่อและสาขา ของผูใหบริการที่รับคําสั่งโอนเงินฯ 

   

 (๒.๒) กรณีที่เปนฝายรับคําสั่งโอนเงินฯ  ผูมีหนาที่รายงานตองตรวจสอบวา มีขอมูลตามขอ (๒.๑)

พรอมกับคําสั่งโอนเงินฯอยางครบถวน และกรณีที่ไมไดรับ หรือไดรับไมครบถวน ใหดําเนินการตามนโยบาย

ขององคกรที่กําหนดไวในขอ ๑.  

 (๒.๓) ไมวาผูสั่งโอนเงินและผูรับเงิน จะเปนลูกคาของผูมีหนาที่รายงาน หรือเปนบุคคลที่ทําธุรกรรม

แบบครั้งคราว ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน ตามกฎกระทรวงฯ ขอ ๑๙(๓) วาดวย

ขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลลูกคา(บุคคลที่ทําธุรกรรมแบบครั้งคราว)กับรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด กอนสง

คําสั่งโอน กรณีเปนฝายสงคําสั่งโอนเงินฯ หรือกอนดําเนินการตามคําสั่งโอนเงินฯ กรณีเปนฝายรับคําสั่งโอนเงินฯ   

 (๒.๔) ผูมีหนาที่รายงาน ตองมีระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง ระงับ หรือปฏิเสธ กรณีที่

พบวา คําสั่งโอนเงินฯอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐานหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่พบวา มีผูเกี่ยวของในคําสั่งโอนเงินฯ มีขอมูลตรงกับรายชื่อที่กฎหมาย

กําหนดใหตรวจสอบ  เนื่องจาก หากผูมีหนาที่รายงานสงคําสั่งโอนเงินไปยังผูรับโอนปลายทาง โดยทราบอยู

แลววา ฝายหนึ่งฝายใดเปนบุคคลที่ถูกกําหนดหรือตรงกับรายชื่อผูกอการรายของ UN ผูมีหนาที่รายงาน อาจมี

ความผิดฐานฝาฝนไมปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิเสธลูกคาตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน และกรณีที่จายเงินใหผูรับเงินปลายทางแลว อาจมีความผิดฐานฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรการตรวจสอบ

และระงับการดําเนินการทางทรัพยสิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย 

 

 

 

                                                           
1
 หมายรวมถึง หมายเลขประจําตัวตามหนังสือเดินทาง หรือตามบัตรประจําตัวอื่น สําหรบัลูกคาที่เปนคนตางดาวดวย และ หมายเลขประจําตัว

ลูกคานิติบุคคล หรือหมายเลขที่ใชในการระบุตัวตนของลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 



๘๐ 

 

 

ขอ ๓. ขอยกเวน 

 กรณีที่การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะหรือวัตถุประสงคตอไปนี้ ผูมีหนาที่รายงาน ไมตองสง

ขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินฯ หรือไมตองตรวจสอบขอมูลในการรับคําสั่งโอนเงินฯ ตามกฎกระทรวงฯ 

 (๓.๑) เปนการสงคําสั่งโอนเงินฯ หรือรับคําสั่งโอนเงินฯที่มีมูลคานอยกวา หาหมื่นบาท และไมมี

พฤติการณที่นาสงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน  

 (๓.๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสนั้น เปนการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวกับการชําระหนี้คา

สินคาและบริการ(จากบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส หรือใบแจงหนี้ที่มีรหัสอางอิงทางอิเล็กทรอนิกส) การโอนเงินฯ

อันเปนธุรกรรมใชบัตรเครดิต (การใชจายตามวงเงินที่กําหนดในบัตรอิเล็กทรอนิกสและลูกคามีหนาที่ชําระคืน

ตามเวลาที่บริษัทบัตรเครดิตกําหนดไว) หรือบัตรเดบิต (การใชจายตามมูลคาเงินที่มีอยูในบัญชีธนาคาร                       

ซึ่งขอมูลในการใชจาย เปรียบเสมือนขอมูลการเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของลูกคา)  ดูสาระสําคัญไดใน 

แนวทางที่เลขาธิการประกาศ เรื่อง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอม

คําสั่งโอนเงิน. 

 (สาระสําคัญเรื่องขอยกเวนกรณีไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนกิส ใหดูประกาศ

ประกอบกฎกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางการกําหนดการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสที่ไมตองสงขอมูลพรอมคําสั่ง

โอนเงิน)  

 
 



๘๑ 

 

 

การเก็บรักษาขอมูล 

 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดูฉบับประมวล) รวมถึงกฎ

กระทรวงฯและมาตรฐานสากลดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย ตางก็กําหนดในหลักการเดียวกันวา สถาบันการเงิน (Financial Institutions) และ                    

ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมการเงิน (DNFBPs) รวมถึง ผูใหบริการโอนมูลคาเงิน                       

(Money Value Transfer Services) ตองเก็บรักษาขอมูลของลูกคาเปนเวลาอยางนอย หาป นับแตวันที่ยุติ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา หรือ หาป นับแตวันที่ทําธุรกรรม กรณีผูทําธุรกรรมเปนบุคคลที่ทําธุรกรรม

แบบครั้งคราว 

 การเก็บขอมูลในที่นี้ หมายถึง บรรดาขอมูล หลักฐาน ไมวาเปนตนฉบับหรือสําเนา และผูมีหนาที่

รายงานสามารถเก็บดวยวิธีใดก็ได แตในทายที่สุด ตองสามารถแปลงเปนเอกสารที่สามารถอานและใชเปน

พยานหลักฐานได  

 ประเภทของขอมูลที่ ผูมีหนาที่รายงาน มีหนาที่เก็บรักษา ตามระยะเวลา หาป ในวรรคแรก ภายใต

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงฯ ไดแก   

 (๑) ขอมูลความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกคา (รวมถึงการทําธุรกรรมที่เปนการโอน

เงินทางอิเล็กทรอนิกสทั้งภายในประเทศและขามประเทศพรอมทั้งขอมูลที่สงหรือไดรับพรอมกับคําสั่งโอนเงิน

หรือรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส)  

 (๒) ขอมูลการแสดงตน การระบุตัวตน ผลการตรวจสอบและประเมินที่ไดจากขั้นตอนการระบุ

ตัวตนและการบริหารความเสี่ยง ผลการวิเคราะหหรือประเมินลูกคาตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ขอมูลการเปลี่ยนแปลงผลการประเมินหรือผลการวิเคราะห ผลการปรับปรุงขอมูลของ

ลูกคา ขอมูลการตรวจพบและการตรวจสอบตลอดจนการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และขอมูลอื่นที่

เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

ผูมีหนาที่รายงาน ตองเก็บรักษาขอมูลขางตน ใหอยูในสภาพที่พรอมจะตรวจสอบ และสามารถ

นําสงขอมูลเพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดในทันทีเมื่อไดรับการแจงจากสํานักงาน. 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในตางประเทศ 

 

 คําวา สํานักงานสาขา ในที่นี้ มุงเนนที่ สํานักงานสาขาที่ตั้งอยูในตางประเทศของผูมีหนาที่รายงาน 

(สําหรับสํานักงานสาขาภายในประเทศ ถือเปนสวนหนึ่งภายในองคกรผูมีหนาที่รายงานที่ไมมีประเด็นในการ

พิจารณาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายของประเทศไทย) 

 คําวา  บริษัทในเครือ ในที่นี้  มุง เนนที่  บริษัทในเครือที่ผูมีหนาที่รายงานเปนฝายถือหุนใหญ                          

(เพียงพอที่จะมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหารจัดการ) ซึ่งตั้งอยูในตางประเทศ และบริษัทในเครือ

ดังกลาว ดําเนินกิจการในกลุมธุรกิจหรือเปนผูประกอบอาชีพที่มีหนาที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯนี ้

 

 โดยหลักการ ผูมีหนาที่รายงาน มีหนาที่ตองกํากับดูแลใหสํานักงานสาขาและบริษัทในเครือ ซึ่งไมวาจะ

ตั้งอยูในตางประเทศหรือในประเทศไทย ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยางเครงครัด

เชนเดียวกันกับผูมีหนาที่รายงานซึ่งเปนสํานักงานใหญหรือบริษัทแม อยางไรก็ดี เพื่อมิใหเกิดความสับสนใน

การกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ ที่สํานักงานสาขาหรือบริษัท

ในเครือตั้งอยูดวยนั้น  จึงขอใหผูมีหนาที่รายงาน พิจารณากําหนดแนวทางดังตอไปนี้ ในการกํากับดูแล

สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือ  

 

การกํากับดูแลและกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ 

 (๑) กําหนดนโยบายในการพิจารณาตั้งสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ในพื้นที่หรือประเทศที่                 

ไมมีความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในระดับสูง กอน 

 หมายความวา ในกรณีที่ผูมีหนาที่รายงาน จะพิจารณาปจจัยในการขยายกิจการ โดยการตั้งสํานักงาน

สาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศ ผูมีหนาที่รายงานควรพิจารณาเลือกจัดตั้งในพื้นที่หรือประเทศที่                   

ไมมีความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในระดับสูงเปนปจจัยแรกๆกอน  

แตมิไดหมายความวา กฎหมายจะหามมิใหผูมีหนาที่รายงาน จัดตั้งสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ในพื้นที่

หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เพียงแตในการจัดตั้งในพื้นที่หรือประเทศเสี่ยงสูงดังกลาว ผูมีหนาที่รายงาน                   

ตองกําหนดมาตรการและการกํากับดูแลที่เขมงวดมากกวา ดังจะกลาวตอไป 

 (๒) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบความเขมขนของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายในพื้นที่หรือประเทศที่สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู 



๘๓ 

 

 

 การตรวจสอบความเขมขนในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว เพื่อใหผูมีหนาที่รายงานพิจารณาถึง 

ความเปนไปไดที่สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมายของพื้นที่หรือประเทศที่ตั้งอยู 

ในกรณีที่พื้นที่หรือประเทศนั้น มีกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่เขมขนมากกวากฎหมายไทย หรือในกรณี ที่กฎหมาย

ไทยมีความเขมขนกวา ก็ตองพิจารณาวา การปฏิบัติตามกฎหมายไทยซึ่งเขมขนกวานั้น มีสวนใด  ที่อาจเปน

อุปสรรคในการดําเนินกิจการในพื้นที่หรือประเทศนั้นหรือไม 

 (๓) กําหนดนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของไทยเปนหลัก  

 แมวา สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือของผูมีหนาที่รายงาน จะตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศอื่น แตโดย

หลักการกํากับดูแลแลว สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือยังคงอยูภายใตอํานาจการบังคับใชกฎหมายไทยตาม

หลักสัญชาติของผูมีหนาที่รายงานซึ่งเปนเจาของ ดังนั้น นโยบายหลักที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายไทยจึงตองเปน

เร่ืองทีผู่มีหนาที่รายงานตองกํากับดูแลอยางเครงครัด 

 (๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการในกรณีที่มีขอกฎหมายแตกตางกันของสองประเทศ 

 กรณีที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ที่แตกตางกันระหวางประเทศไทย กับพื้นที่

หรือประเทศที่สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยู นอกจากใหพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายไทยแลว      

โดยหลักอํานาจอธิปไตย สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือยังตองปฏิบัติตามกฎหมายแหงพื้นที่หรือประเทศ 

ที่ตั้งอยูดวย  ดังนั้น ในกรณีที่กฎหมายไทยมีบทบัญญัติที่เขมกวา ผูมีหนาที่รายงานยอมมีหนาที่กํากับดูแลให

สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือปฏิบัติตามมาตรการแหงกฎหมายไทยอยางเครงครัด แตหากกฎหมายในพื้นที่

หรือประเทศที่ตั้งอยูนั้น มีบทบัญญัติที่เขมกวา ผูมีหนาที่รายงานก็ตองกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ่มเติม

เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามกฎหมายแหงพื้นที่หรือประเทศที่สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือตั้งอยูดวย 

 (๕) กําหนดนโยบายและมาตรการการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่เขมขนขึ้น สําหรับ

สํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินและการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานจัดต้ังสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดนโยบายหรือ

มาตรการที่เขมขนมากขึ้น ดังตอไปนี ้

  (๑) การกํากับดูแลที่เขมงวด  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดใหสํานักงานสาขาหรือบริษัทใน

เครือนั้น ไดรับการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม



๘๔ 

 

 

การฟอกเงินของไทยอยางเขมงวดและเขมขนกวาสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือ

ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ํา 

  (๒) การติดตามและประเมินความเสี่ยง  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดใหสํานักงานสาขาและ

บริษัทในเครือที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั้น ไดรับการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายจากสํานักงานใหญอยางสม่ําเสมอ ซึ่งหากพบวา สํานักงานสาขา

และบริษัทในเครือมีความเสี่ยงสูงในการดําเนินกิจการ และอาจสงผลใหสํานักงานใหญไดรับความเสียหายอัน

เกิดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย (ไมวาจะเปนกฎหมายไทยหรือกฎหมายแหงประเทศที่ตั้งอยู) สํานักงานใหญ

จําเปนตองกําหนดมาตรการพิเศษเพื่อแกไขปญหา เชน ปรับเปลี่ยนคณะผูบริหารประจําสํานักงานสาขาหรือ

บริษัทในเครือ เพิ่มความเขมขนในการกํากับดูแลอยางใกลชิด  เปนตน  

  (๓) การแจงขาวสารหรือขอมูลเกี่ยวกับปญหาดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการราย  

  เนื่องจากในสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูง 

สํานักงานใหญควรกําหนดใหสํานักงานสาขาหรือบริษัทเครือนั้น ตองติดตามความเคลื่อนไหวในการพัฒนา

เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

รวมถึงติดตามปญหาทั้งดานกฎหมายและสังคมที่อาจกระทบตอการดําเนินกิจการของสํานักงานสาขาหรือ

บริษัทในเครือ และแจงตอสํานักงานใหญใหทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อที่สํานักงานใหญจะไดพิจารณากําหนด

แนวทางในการปองกันหรือแกไขปญหาอันอาจเกิดจากความเสี่ยงดังกลาวไดทันทวงที 

 

 อยางไรก็ดี ไมวาผูมีหนาที่รายงาน จะจัดตั้งสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ ในพื้นที่หรือประเทศที่             

มีความเสี่ยงในระดับใดก็ตาม  ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดนโยบายในการตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายอยางสม่ําเสมอ  แตอาจกําหนดความเขมขนในการตรวจสอบที่แตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู

กับระดับความเสี่ยงหรือปจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแตละสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือ

ประเทศที่ปญหาแตกตางกัน. 



๘๕ 

 

 

ความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนและการพึ่งพาบุคคลที่สาม 

 

 ๑. ความสัมพันธกับธนาคารตัวแทน 

 ธนาคารตัวแทน หรือ Correspondent Bank หมายความวา สถาบันการเงินที่ใหบริการดานการธนาคาร

ใหแกลูกคาของ คูคาซึ่งมักจะเปนธุรกิจประเภทเดียวกันคือ ธนาคาร ดังนั้น สถาบันการเงินตัวแทนตาม

กฎกระทรวงฯนี้ จึงหมายความเฉพาะ ธนาคาร(ในตางประเทศหรือธนาคารระหวางประเทศ) หรือ ผูมีหนาที่

รายงานประเภท ธนาคารแลวแตกรณี โดยหากผูมีหนาที่รายงานประเภทธนาคาร เปนผูใชบริการจากสถาบัน

การเงินในตางประเทศ หรือสถาบันการเงินระหวางประเทศ ผูมีหนาที่รายงานประเภทธนาคาร จะมีสถานะเปน 

“ธนาคารตนทาง” หรือ Respondent Bank  และในกรณีกลับกัน ผูมีหนาที่รายงานประเภท ธนาคาร ก็อาจ

ใหบริการในสถานะ “ธนาคารตัวแทน” แกสถาบันการเงินตางประเทศหรือระหวางประเทศ ก็ได   

 การใหบริการในฐานะ ธนาคารตัวแทน อาจรวมถึง การใหบริการดานธนาคารแกลูกคาของธนาคารตน

ทางและการใหบริการแกคูคาซึ่งเปนธนาคารตนทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดดวย โดยธนาคารตนทาง

ฝากเงินสดเปนเงินตราตางประเทศจํานวนมากและไดดอกเบี้ยจากธนาคารตัวแทน หรือ การจายเงินตามเช็ค

ใหแกลูกคาปลายทาง การรับคําสั่งโอนเงินใหแกลูกคาปลายทาง หรือเปนสถาบันการเงินตัวกลางในสายการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา รวมถึงใหบริการเปดบัญชีสําหรับการ “เบิกถอนเงินผาน

บัญชี” (หรือ Payable-through account ซึ่งธนาคารในประเทศไทยไมรับใหบริการประเภทนี้ เนื่องจากมี                  

ความเสี่ยงดานการฟอกเงินสูงและตองมีหนาที่ในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงกับลูกคาของธนาคาร                        

ตัวตนทางดวย)  

 

หลักการสรางความสัมพันธและดําเนินความสัมพันธกับธนาคารตัวแทน 

 กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานประเภท ธนาคาร ประสงคจะสรางความสัมพันธอยาง ธนาคารตัวแทน กับ

ธนาคารในตางประเทศ หรือธนาคารระหวางประเทศ ผูมีหนาที่รายงาน ตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงดาน

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับธนาคารตัวแทนดวย โดยรูปแบบการบริหาร

ความเสี่ยง มีความแตกตางจาก การบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคา  

 

 

 



๘๖ 

 

 

 (๑) ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงสําหรับการสรางความสัมพันธกับธนาคาร

ตัวแทน โดยคํานึงถึงแนวทาง ดังตอไปนี ้

 ในการกําหนดปจจัยในการพิจารณาความเสี่ยงสําหรับประเมินผลความเสี่ยงธนาคารตัวแทน                       

ควรคํานึงถึงเร่ืองตอไปนี ้

   - ปจจัยเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ที่ประเมินโดยองคกร

ระหวางประเทศที่นาเชื่อถือ  

   - ปจจัยเกี่ยวกับการไดรับการกํากับดูแลที่เขมขน (อาจพิจารณาจากความนาเชื่อถือของ

หนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแล) 

   - ปจจัยเกี่ยวกับชื่อเสียงดานความนาเชื่อถือดานการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ปจจัยเกี่ยวกับ

ประวัติการรับโทษอันเปนผลมาจากการไมปฏิบัติหรือฝาฝนขอปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) 

   ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงาน อาจพิจารณาปจจัยอื่นๆเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เชน ปจจัย

เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศที่เสี่ยงตอการกออาชญากรรมรายแรงหรือการกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริต

คอรรัปชั่น หรือปจจัยเกี่ยวกับประเทศที่ถูกคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ เปนตน 

 

 (๒) กําหนดมาตรการในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

 เมือ่มีมาตรการเกี่ยวกับการกําหนดปจจัยในการพิจารณาและประเมินผลความเสี่ยงของธนาคารตัวแทน

แลว ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดมาตรการอันไดแก วิธีดําเนินการ เพื่อตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของ

สถาบันการเงินตัวแทน การขอขอมูล การตรวจสอบความนาเชื่อถือ หรือการกําหนดระดับความสัมพันธที่

สอดคลองกับผลการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดนโยบาย หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติ

ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงธนาคารตัวแทน โดยพิจารณาถึงแนวทางดังตอไปนี้ 

 

  (๒.๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการไมสรางความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนที่มีความเสี่ยง

อยางรายแรงตอองคกรผูมีหนาที่รายงาน โดยพิจารณาจากผลในการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการ

ตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายเพื่อกําหนดระดับความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงิน

ตัวแทน อยางไรก็ดี ลักษณะหรือเงื่อนไขที่ทําใหธนาคารตัวแทนในตางประเทศ  จะเปนธนาคารตัวแทนที่มี



๘๗ 

 

 

ความเสี่ยงอยางรายแรง อันจะทําใหผูมีหนาที่รายงานฝาฝนกฎหมายหรือเชื่อไดวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงิน

หรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายหรือไมนั้น  อาจพิจารณาจากเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  - สถาบันการเงินที่มีลักษณะดําเนินกิจการบังหนา หรือ Shell Bank (ดูความหมายใน

กฎกระทรวงฯ)  

  - สถาบันการเงินที่ไดรับการควํ่าบาตรจากประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งผูมีหนาที่รายงานมีการสราง

ความสัมพันธกับสถาบันการเงินตัวแทนของบรรดาประเทศพัฒนาแลวเหลานั้น 

  ทั้งนี้ แนวทางขางตนในเรื่อง Shell Bank เปนบทบังคับที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดูกฎ

กระทรวงฯ สวนแนวทางในเร่ืองอื่นๆ ถือเปนทางเลือกที่ผูมีหนาที่รายงานอาจกําหนดเพิ่มเติม โดยอาจพิจารณา

จากขอมูลของสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศ หรือขอมูลจากหนวยกํากับดูแลดานเศรษฐกิจหรือองคกร

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายหรือ พิจารณาจากบรรทัดฐานที่ธุรกิจประเภทเดียวกันดําเนินการอยู  

 

  (๒.๒) กําหนดวิธีการและขั้นตอนในการขอขอมูลหรือตรวจสอบขอมูลและวิเคราะหความ

เสี่ยง   ผูมีหนาที่รายงาน ควรกําหนดหลักการที่ชัดเจน ในการตรวจสอบปจจัยตางๆที่จะทําใหสามารถนํามา

ประเมินความเสี่ยงได 

ตัวอยาง 

ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อคัดเลือกหรือระบุธนาคารตัวแทนที่ตองการสรางความสัมพันธไดแลว (ซึ่งสวนใหญผูมี

หนาที่รายงานจะพิจารณาตรวจสอบปจจัยเกี่ยวกับความนาเชื่อถือดานการลงทุนกอนแลว) ผูมีหนาที่รายงาน 

ตองดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยความเสี่ยงเรื่องพื้นที่หรือประเทศที่ไมมีประสิทธิภาพดานการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

ขั้นตอนที่ ๒ กรณีที่พบวา มีความเสี่ยงต่ํา ในเรื่องปจจัยเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ  ใหดําเนินการ

ตรวจสอบปจจัยความเสี่ยงอื่นที่ดําเนินการไดเอง ไดแก ปจจัยความเสี่ยงเกี่ยวกับหนวยงานกํากับดูแล (ไดรับการ

ตรวจสอบและกํากับอยางเขมขนหรือไม) ความเขมขนของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่สถาบันการเงินตัวแทนตองปฏิบัติตาม 

(มีความเขมงวดมากหรือนอยกวากฎหมายไทย)   

 ขั้นตอนที่ ๓ กรณีที่พบวา มีความเสี่ยงต่ํา ในเรื่องปจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับการกํากับดูแล และมีกฎหมายที่

เขมงวดเทากับหรือมากกวากฎหมายไทย ผูมีหนาที่รายงานควรตรวจสอบปจจัยเกี่ยวกับผลการประเมินการ

ปฏิบัติตามมาตรฐานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการรายหรือผลการบังคับใชกฎหมาย วาสถาบันการเงินที่ประสงคจะสรางความสัมพันธอยางตัวแทนนั้น 



๘๘ 

 

 

เคยมีประวัติไดรับการประเมินผลการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวในระดับที่ไมดี หรือเคยถูกลงโทษตามกฎหมายที่

เกี่ยวของหรือไม 

 ขั้นตอนที่ ๔ กรณีที่พบวา มีความเสี่ยงต่ําในปจจัยทุกขอทีผู่มีหนาที่รายงานไดดําเนินการตรวจสอบแลว 

ผูมีหนาที่รายงานตองดําเนินการขอทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย หลักการ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุน

ทางการเงินแกการกอการรายหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ที่ธนาคารตัวแทนปฏิบัติอยู ทั้งนี้ กรณีที่เชื่อไดวา 

ธนาคารตัวแทนนั้นมีความนาเชื่อถือและมีมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตาน

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่เขมแข็ง ผูมีหนาที่รายงานอาจขอคํารับรองโดยไมตองขอดูขอมูล

ในเชิงลึกมากนัก 

 ขั้นตอนที่ ๕ ดําเนินการตรวจสอบขอมูลผูรับผลประโยชนที่แทจริง กรรมการผูมีอํานาจลงนาม กับ

รายชื่อที่กฎหมายกําหนด  

 ขั้นตอนที่ ๖ เมื่อเขาสูขั้นตอนที่สามารถประเมินความเสี่ยงของธนาคารตัวแทนไดแลว ผูมีหนาที่

รายงานตองตรวจสอบการปฏิบัติเกี่ยวกับความรวมมือตามขอตกลงการเปนธนาคารตัวแทนวา มีกรณีใดบางที่

อาจดําเนินการไมไดหรือขัดตอกฎหมายภายในของแตละฝาย หรือมีกรณีใดบางที่ตองทําใหผูมีหนาที่รายงาน

หรือธนาคารตัวแทน ตองดําเนินการเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของของแตละฝาย 

 ขั้นตอนที่ ๗  ผูมีหนาที่รายงาน ตองกําหนดใหผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ เปนผูอนุมัติการสราง

ความสัมพันธกับสถาบันการเงินตัวแทน ไมวาสถาบันการเงินตัวแทนนั้น ไดรับผลการประเมินความเสี่ยงระดับ

ใดก็ตาม 

 ................................................................................................ เปนตน 

   

  (๒.๓) กําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ผูมีหนาที่รายงาน ตอง

กําหนดนโยบาย หลักการหรือแนวปฏิบัติ ที่กําหนดใหตองดําเนินการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเงินตัวแทน 

อยางสม่ําเสมอ และจนกวาจะยุติความสัมพันธตอกัน  

  ในกรณีนี้ สามารถเทียบเคียงกับการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกคาก็ได กลาวคือ ผูมีหนาที่

รายงานอาจกําหนดระดับความเสี่ยงและกําหนดรอบระยะเวลาในการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับระดับ

ความเสี่ยงนั้นๆ โดยกรณีที่ธนาคารตัวแทน มีระดับความเสี่ยงสูง ผูมีหนาที่รายงานควรพิจารณาประเมินความ

เสี่ยงโดยกําหนดรอบระยะเวลาการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของความสัมพันธทางธุรกิจที่สั้นกวาหรือถี่กวา

กลุมธนาคารตวัแทนที่มีระดับความเสี่ยงต่ํา 

 (๓) กําหนดกระบวนการอนุมัตผิลการประเมินความเสี่ยงและอนุมัตสิรางความสัมพันธ 



๘๙ 

 

 

 เมื่อผานกระบวนการบริหารความเสี่ยง และไดรับขอมูลที่เกี่ยวของประกอบกับผลการประเมินความ

เสี่ยงของธนาคารตัวแทนแลว ผูมีหนาที่รายงานตองกําหนดขั้นตอนในการอนุมัติผลการประเมินความเสี่ยงและ

พิจารณาวาจะอนุมัติสรางความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนหรือไม โดยผูที่มีอํานาจในการอนุมัติผลการประเมิน

และอนุมัติสรางความสัมพันธกับธนาคารตัวแทน ตองเปนผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจ หรืออาจอยูในรูปแบบ

ของคณะกรรมการที่มีผูบริหารระดับสูงที่มีอํานาจรวมอยูดวย 

 

 (๔) กําหนดมาตรการพิเศษ สําหรับการบริหารความเสี่ยงสถาบันการเงินตัวแทนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

 กรณีที่พบวา ผลการประเมินความเสี่ยงสําหรับธนาคารแหงใดแหงหนึ่ง มีความเสี่ยงในระดับสูง และผู

มีหนาที่รายงาน ยังคงไวซึ่งนโยบายที่จะสรางความสัมพันธทางธุรกิจดวย ผูมีหนาที่รายงานจําเปนตองกําหนด

มาตรการที่เขมขนในการบริหารความเสี่ยงจากการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับธนาคารตัวแทนดังกลาว 

โดยสามารถเทียบเคียงไดกับการดําเนินกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ซึ่งอาจ

พิจารณาแนวทางดังตอไปนี้ 

  (๔.๑) ขอทราบขอมูลเกี่ยวกับผูรับผลประโยชนที่แทจริง ผูถือหุนรายสําคัญ คณะกรรมการ

บริหารระดับสูง และ โครงสรางการบริหารจัดการ เพื่อดําเนินการตรวจสอบระบุตัวตน โดยเฉพาะดําเนินการ

ตามขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนด  

  (๔.๒) กําหนดวงเงินหรือประเภทบริการกับธนาคารตัวแทน โดยเฉพาะจํากัดการใชบริการ

ประเภทที่มีความเสี่ยงดานการฟอกเงินสูง หรือกําหนดเพดานวงเงินในการลงทุนในธนาคารตัวแทนใหต่ําลง 

เปนตน 

  (๔.๓) ดําเนินการทบทวนขอมูลของธนาคารตัวแทนและตรวจสอบกับรายชื่อที่กฎหมาย

กําหนดอยางเขมขนและสม่ําเสมอมากขึ้น 

  (๔.๔) ขอขอมูลเกี่ยวกับมาตรการหรือนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

และการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  เพื่อตรวจสอบความนาเชื่อถือในการปฏิบัติตาม

มาตรฐานดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย  และดําเนินการตรวจสอบขอมูลดังกลาวอยางสม่ําเสมอจนกวาธนาคารตัวแทนนั้น จะมีระดับความเสี่ยงที่

ต่ําลง 

 กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานไดดําเนินความสัมพันธกับธนาคารตัวแทนที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอยูแลว ใหนํามาตรการในขอ (๔) มาปรับใชไดทันที  
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 อนึ่ง ผูมีหนาที่รายงานตองพึงเขาใจวา กรณีที่ธนาคารตัวแทนมีความเขมแข็งกวา และพบวา ผูมีหนาที่

รายงาน เปนสถาบันการเงินที่มีความเสี่ยงสูง ผูมีหนาที่รายงานอาจไดรับการปฏิบัติในหลักการเดียวกันกับขอ 

(๔) ไดเชนกัน 

 

หมายเหตุ : ผูมีหนาที่รายงานซึ่งไมใชธนาคาร อาจพิจารณานําหลักการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงสําหรับ

ความสัมพันธทางธุรกิจกับคูคาของตนในตางประเทศดวยก็ได 

 

๒. การพึ่งพาบุคคลที่สาม 

 การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายถึง การที่ผูมีหนาที่รายงาน พึ่งพา (หมายความถึง การไดรับประโยชนซึ่ง

กันและกัน อันทําใหเกิดการพึ่งพากัน) บุคคลที่สาม (บุคคลที่ ๒ ควรหมายถึงลูกคา)  ในการดําเนินขั้นตอน

บางสวนของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ดังนั้น บุคคลที่สามในที่นี้ เพื่อความ

มั่นใจวาการพึ่งพาดังกลาว จะไมกอใหเกิดความเสี่ยงในดานการไมปฏิบัติตามกฎหมายของผูมีนาที่รายงาน

ธุรกรรม ควรพิจารณาพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่มีสถานภาพเปนผูมีหนาที่รายงานที่ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง 

การตรวจสอบเพือ่ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาดวย ซึ่งไดรับการกํากับดูแลใหมีระบบปฏิบัติงานตามกฎหมาย

ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

 เมื่อผูมีหนาที่รายงาน ประกอบกิจการใหบริการแกลูกคา โดยอาศัยขอตกลงทางธรุกิจกับสถาบันการเงิน

อื่นในการขายผลิตภัณฑหรือควบรวมการใหบริการของทั้งสองฝายแกลูกคา เพื่อประโยชนของผูมีหนาที่รายงาน 

สถาบันการเงินที่ตกลงรวมกัน และตัวลูกคา   อาจทําใหตองมีการพึ่งพาหรือเกิดภาระแกฝายใดฝายหนึ่งในการ

ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา ในขั้นตอนที่เกี่ยวของกับการเผชิญหนา

หรือขอขอมูลจากลูกคา ดังนั้น กรณีที่มีการตกลงรวมกันใหบริการแกลูกคา สถาบันการเงินที่ตกลงรวมอาจรับ

หนาที่เปนผูดําเนินการหลักในการใหบริการลูกคาและรับลูกคา ทําใหผูมีหนาที่รายงานตองพึ่งพาสถาบันการเงิน

นั้น ในขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลของลูกคาเมื่อเริ่มสรางความสัมพันธทางธุรกิจ  

 

 หลักการสําคัญในการพึ่งพาบุคคลที่สาม ไดแก 

 (๑) พึ่งพาในกระบวนการจัดใหลูกคาแสดงตน การประเมินผลเบื้องตนในการขอขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ    

ระบุตัวตน จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบขอมูลรายชื่อตามที่กฎหมายกําหนด และการอนุมัติรับลูกคา  

 (๒) หามพึ่งพาในกระบวนการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย และกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนิน



๙๑ 

 

 

ความสัมพันธ รวมถึงขั้นตอนในการทบทวน ตรวจสอบกับรายชื่อที่กฎหมายกําหนดอยางสม่ําเสมอ การ

ปรับปรุงความเสี่ยงที่ตองดําเนินอยางสม่ําเสมอจนยุติความสัมพันธ แตในการพึ่งพา ผูมีหนาที่รายงานอาจขอ

ขอมูลที่เกี่ยวของจากบุคคลที่สาม เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาความเสี่ยงของลูกคาก็ได 

 (๓) การพึ่งพา ไมใชหลักการเหมือนกับการจางตัวแทนหรือจางผูใหบริการภายนอกมาดําเนิน

ระบบปฏิบัติการให  

 (๔) การพึ่งพาจําเปนตองอยูบนเงื่อนไขการปฏิบัติการของบุคคลที่สาม กลาวคือ ผูมีหนาที่รายงานไมมี

อํานาจในการกําหนดระบบปฏิบัติการในการจัดใหลูกคาแสดงตน ระบุตัวตน หรือดําเนินการตรวจสอบกับ

รายชื่อที่กฎหมายกําหนด ตามนโยบายภายในของตน  เนื่องจาก เปนการพึ่งพาที่ผูมีหนาที่รายงานตองอาศัย

บุคคลที่สาม ในการชวยดําเนินการตามขั้นตอนในขอ (๑) ตามระบบปฏิบัติการที่บุคคลที่สามถือปฏิบัติหรือมี

นโยบายกําหนดไวอยูแลว  (ซึ่งตางจากการจางตัวแทนหรือผูใหบริการภายนอกมาดําเนินการให ซึ่งกรณีนี ้        

ผูมีหนาที่รายงานมีอํานาจในการกําหนดกรอบขอตกลงใหปฏิบัติตามเงื่อนไขของตนได) 

 (๕) ผูมีหนาที่รายงาน ควรมั่นใจไดวา บุคคลที่สาม มีระบบปฏิบัติการในการดําเนินการในขอ (๑) 

รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎหมายไทย  

 (๖) ผูมีหนาที่รายงานตองตระหนักเสมอวา ตนยังคงมีหนาที่และความรับผิดในกรณีที่ กระบวนการใน

ขอ (๑) เกิดความบกพรอง แมวาความบกพรองนั้นจะเกิดจากระบบการปฏิบัติการของบุคคลที่สามก็ตาม 

เนื่องจาก ผูมีหนาที่รายงาน ยังคงรับหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมายในขอ (๑) กับ

ลูกคาอยูเสมอ ดังนั้น ผูมีหนาที่รายงาน ควรขอขอมูลหรือตรวจสอบใหมั่นใจไดวา การพึ่งพาบุคคลที่สามราย

หนึ่งรายใดนั้น จะไมทําใหตนเกิดความเสี่ยงในการรับผิดตอการไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการ

ราย (ทั้งนี้ หากพบวามีระบบปฏิบัติการที่บกพรองตอหนาที่ตามกฎหมายในการดําเนินการตามขอ (๑) นอกจาก

ผูมีหนาที่รายงานจะตองรับผิดในสวนของการดําเนินการตอลูกคาตนแลว บุคคลที่สามก็ยอมตองรับผิดใน

ความผิดเดียวกันดวย เพราะดวยขอตกลงที่รวมใหบริการแกลูกคา บุคคลที่สามก็ยังคงมีความรับผิดกรณีเกิด

ความบกพรองในการปฏิบัติหนาที่ในขอ (๑) เชนกัน)  

 (๗) การพึ่งพาในการเก็บรักษาขอมูล ผูมีหนาที่รายงานสามารถพึ่งพาใหบุคคลที่สามเก็บรักษาขอมูลลุก

คาที่ไดในขั้นตอนการดําเนินการตามขอ ๑ เพื่อตนได หากบุคคลที่สามยินยอม ทั้งนี้ความรับผิดในการเก็บรักษา

ขอมูลยังคงตกอยูแกผูมีหนาที่รายงาน ดังนั้น ในการพึ่งพาบุคคลที่สาม ควรมีขอตกลงที่มั่นใจไดวา บุคคลที่สาม

จะดําเนินการเก็บรักษาขอมูลที่ไดดําเนินการตามขอ (๑) และสามารถสงขอมูลดังกลาวใหแกผูมีหนาที่รายงานได

เมื่อรองขอ หรือใหสําเนาขอมูลดังกลาวสงใหผูมีหนาที่รายงาน (ถาบุคคลที่สามยินยอม)  

 



๙๒ 

 

 

ตัวอยางในการพึ่งพาบุคคลที่สาม อาจไดแก  

- กรณีที่ผูมีหนาที่รายงานเปนสาขาของสถาบันการเงินในตางประเทศ และพึ่งพาสถาบันการเงิน

ตางประเทศนั้นในการดําเนินกระบวนการตามขอ (๑) กับลูกคาที่มาจากประเทศที่สถาบันการเงินตั้งอยู และ                 

มาดําเนินความสัมพันธตอกับสาขาในประเทศไทย ซึ่งสาขาในประเทศไทยยังคงมีหนาที่ในการรับผิดชอบใน

การบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบขอเท็จจริงจนยุติความสัมพันธ 

 - กรณีที่สถาบันการเงินที่ใหบริการลูกคาดานบัญชีเงินฝาก มีการเสนอใหลูกคาลงทุนโดยการซื้อหนวย

ลงทุนซึ่งผูมีหนาที่รายงานเปนผูบริหารกองทุนนั้นอยู สถาบันการเงินมีหนาที่ในการตรวจสอบลูกคาของตนอยู

แลว แตในการตรวจสอบเพื่อขายหนวยลงทุนแทนผูมีหนาที่รายงานนั้น เขากรณีการพึ่งพาบุคคลที่สามในการ

ตรวจสอบลูกคาดวยเชนกัน ดังนั้นในกรณีนี้ ถือไดวา ผูมีหนาที่รายงาน ไดพึ่งพาใหสถาบันการเงินดําเนินการ

ตามขอ (๑) ใหแกผูมีหนาที่รายงาน แตภาระความรับผิดในการปฏิบัติหนาที่ ยังคงตกแกผูมีหนาที่รายงานอยู 

และผูมีหนาที่รายงานมีหนาที่ตองดําเนินการในขั้นตอนตอไปของกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง

เกี่ยวกับลูกคา  เปนตน. 

 

  

 

 

 

 

 



๙๓ 

 

 

สรุปแนวทางในการปฏิบัติ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม          

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

 

เร่ือง 
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน 

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

วัตถุประสงค เพื่อใหผูมีหนาที่รายงาน  

(๑) บริหารจัดการความเสี่ยงดานการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการรายสําหรับองคกรของตน  

(๒) คัดกรองเงินสกปรกออกจากระบบ

ธุรกิจของผูมีหนาที่รายงาน  

(๓) กลั่นกรอง ตรวจสอบธุรกรรม/การ

เคลื่อนไหวทางการเงินที่มีเหตุอันควร

สงสัย 

(๔) ทําใหสํานักงานไดรับรายงาน ธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย ที่มีคุณภาพ 

เพื่อใหผูมีหนาที่รายงาน  

(๑) ตรวจสอบขอมูลลูกคาและผูที่ทํา

ธุรกรรมเปนครั้งคราวกับรายชื่อบุคคลที่ถูก

กําหนด (รายชื่อผูสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย) ที่สํานักงานประกาศ 

(๒) มอบอํานาจใหผูหนาที่รายงาน

ดําเนินการตัดเสนทางการเงินของ

ผูกอการรายอยางรวดเร็ว 



๙๔ 

 

 

การดําเนินการเพื่อให

สอดคลองกับกฎหมาย 

(๑) จัดใหลูกคาแสดงตน และตรวจสอบ

เพื่อระบุตัวตน พิสูจนทราบขอมูลลูกคา 

พรอมๆกับบริหารความเสี่ยงดานการฟอก

เงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย(ประเมินความเสี่ยงของลูกคาแต

ละราย)  

 (๒) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง

การเงิน ธุรกรรม หรือการดําเนิน

ความสัมพันธ อยางตอเนื่องตามระดับ

ความเสี่ยงของลูกคา 

(๓) ตรวจหาความผิดปกติของลูกคาจาก

การดําเนินการตามขอ (๑) และ (๒) เพื่อ

พิจารณาคัดกรองลูกคาที่นาจะเกี่ยวของกับ

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน

แกการกอการรายออกจากระบบธุรกิจ 

(๔) ตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควร

สงสัย จากการทําธุรกรรมทั้งหมดของ

ลูกคา 

(๕) วิเคราะหและตรวจทานขอมูล เมื่อพบ

เหตุอันควรสงสัยจากการทําธุรกรรมหรือ

การเคลื่อนไหวทางการเงิน/การทํา

ธุรกรรม/การดําเนินความสัมพันธ และ

พิจารณาสงเปน รายงานธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัย ที่มีคุณภาพ  

(๑) ดําเนินการใหลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรม

เปนคร้ังคราวทุกราย ไดรบัการตรวจสอบกับ

ขอมูลรายชื่อ บุคคลที่ถูกกําหนด

(ผูสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย) 

ที่สํานักงานประกาศ  

(๒) ดําเนินการ “ระงับการดําเนินการทาง

ทรัพยสิน”  แกลูกคาหรือผูที่ทําธุรกรรมแบบ

ครั้งคราวทันทีที่พบวา มีขอมูลตรงกับขอมูล

รายชื่อ บุคคลที่ถูกกําหนด(ผูสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการราย) ที่สํานักงาน

ประกาศ 

(๓) ดําเนินการ “แจง” สํานักงาน ถึงการพบ

และการดําเนินการตามขอ (๒) โดยวิธีการ

และขอมูลเพิ่มเติมในการแจง เปนไปตามที่

กําหนดในกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย 

 



๙๕ 

 

 

เงื่อนไขในการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย 

(๑) ใหดําเนินการกับลูกคาทุกราย  

(๒) ใหดําเนินการกับผูที่ทําธุรกรรมเปน

ครั้งคราวตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด 

(เกี่ยวกับวงเงินในการทําธุรกรรม และเมื่อ

พบเหตุตองสงสัย)  

(๓) ดําเนินการตลอดไปจนกวาจะยุติ

ความสัมพันธ 

(๑) ดําเนินการกับลูกคาและผูที่ทําธุรกรรม

เปนคร้ังคราว อยางไมมีเงื่อนไขหรือ

ขอยกเวน 

(๒) ดําเนินการตรวจสอบกอนอนุมัติสราง

ความสัมพันธ (กรณีเปนลูกคา) หรืออนุมัติ

รับทําธุรกรรม(กรณีเปนผูที่ทําธุรกรรมเปน

ครั้งคราว) และ  ภายใน ๓ วันทําการนับแต

วันที่สํานักงานมีการประกาศขอมูลรายชื่อ

(รวมถงึ เมื่อสํานักงานมีการประกาศครั้ง

ใหมเพื่อปรับปรุง เพิ่มเติมขอมูลรายชื่อดวย)  

(๓) ดําเนินการ “ระงับการดําเนินการทาง

ทรัพยสิน” ในทันทีที่ตรวจสอบพบ

ขอเท็จจริงตามขอ (๒) 

(๔) ดําเนินการ “แจง” สํานักงาน ภายใน ๓ 

วันทําการ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กฎหมายกําหนด 
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