
ตารางเปรียบเทียบ 
ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า

ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ ่ง แห ่ง
พระราชบัญญัติป ้องก ันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 
๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซ่ึงมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให ้กระท าได ้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
 
 
 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่ ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

 

ตัดบทจ ากัดสิทธิเสรีภาพตาม
รั ฐ ธ ร รม นู ญ  ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
ค ว า ม เห็ น ข อ งค ณ ะ ก ร รม ก า ร
กฤษฎีกา เร่ืองเสร็จที่ 479/2560  

 

ข้อ ๑1  กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๑2 กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บั งคับตั้ งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

  เพื่อให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามาตรา 16 มี
ระยะเวลาในการปรับปรุงระบบงาน 
ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องตามกฎหมาย 

 
ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ข้อ ๒  ให้ยกเลิก 

 (๑)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 

(๒)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๓)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ(๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ยุบรวมกฎกระทรวงฯ ทั้ ง 3 
ฉบับ เพื่อให้กฎหมายมีความเป็น
เอกภาพ  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๓ ก/หนา้ ๒๓/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
2 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓3/ตอนที่ 97 ก/หนา้ 18/21 พฤศจกิายน 2559 



๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้  
 

ข้อ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
 

ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การด าเนินการใด 

ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าธุรกรรมระหว่างกัน
ตั้งแต่มีการสร้างความสัมพันธ์จนกว่าจะมีการยุติความสัมพันธ์  

 

  
เพิ่มค านิยามให้มีความชัดเจน

เพื่ออธิบายความหมายของลูกค้า
ประเภทที่สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ  
 

  “ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การด าเนินการใด 
ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน 
โดยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายซ่ึงไม่มีความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เพิ่มค านิยามให้มีความชัดเจน
เพื่ออธิบายความหมายของลูกค้า
ประเภทที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) หรือ (๙) 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือท าธุรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐) 

 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ 

(๒) ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

แก้ไขนิยามค าว่า “ลูกค้า” ให้
เกิดความชัดเจนในการก ากับดูแล  

“ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน  

“ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐) โดยไม่เคยจัดให้มีการ
แสดงตนและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
นั้นมาก่อน 

 
 

 
 

ตัดออก เนื่องจากน าไปก าหนด
ในนิยามค าว่า “ลูกค้า” โดยแบ่ง
ลูกค้าออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

 ๑) ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือ 

  ๒) ลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราว  

  ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการก ากับดูแล  



๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า 
การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง 
ใช้ จ าหน่าย หรือ บริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง   

 
 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การ
ตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ 
จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 

 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การ
ตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ 
จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  

ไม่มีการแก้ไข 

“ผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) หรือ (๙) หรือบุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน 
รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย  

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐) หรือบุคคลที่ลูกค้าท า
ธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคล
ธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ หรือบุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้
อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  

 
 

ไม่มีการแก้ไข 

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดซ่ึง
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค หรือข้อมูลเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็น
การทั่วไป และผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้น อาจต้องจ่ายหรือไม่
ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่
หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง 
ๆ 

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคหรือข้อมูลเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็น
การทั่วไป และผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่
ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่
หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่ม
หนึ่งกลุ่มใดสามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบ หรือทราบถึงข้อมูลต่าง 
ๆ 

 

 ย้ายไปไว้ส่วนท้าย  

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าว
ในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้ ง
สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
ให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในองค์การ

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล 
รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาท
ส าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงาน
ใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ หรือ

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่
ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล 
รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ  อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาท
ส าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงาน
ใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือ

ไม่มีการแก้ไข 



๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และ
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งเท่าเทียมกับ
ระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก าหนด 

เคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหาร หรือผู้ที่ ด ารงต าแหน่งเทียบเท่ ากับระดับ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก าหนด 

 

เคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น 
กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของคณะ
กรรมการบริหาร หรือผู้ที่ ด ารงต าแหน่งเท่าเทียมกับระดับ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก าหนด   

 
 

  “ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใด
ซ่ึงประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาคหรือข้อมูลเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็น
การทั่ วไป รวมถึงข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้น เพื่อ ให้
ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพื่อ
ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงหรือ
แสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการ
ได้รับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

 

- หลักการเดิม ไม่มีการแก้ไข 
- แก้ไขถ้อยค าใหม่เพื่อให้เกิด

ความชัดเจน 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ ๔  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบ
วิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการประเมินและบริหารความ
เส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย  ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการ
ทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ ง ให้ รวมถึง
มาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา

ข้อ ๓  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดและด าเนินการตาม
นโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการ
ประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการ
ดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ ง ให้รวมถึง
มาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน

ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็น
ลายลักษณ์อักษรส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ทั้งนี้ นโยบายและ
ระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวน เป็นระยะและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการ
ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

- แก้ไขหลักการให้ผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 ทุกประเภทให้
อยู่ภายใต้บังคับร่าง ฯ กฎกระทรวงนี้
เพื่อให้กฎหมายมีความเป็นเอกภาพ 

- ตัดบทบัญญัติ ในวรรคสอง
ออกเพื่ อน าไปบัญญั ติ ไว้ ในข้อ ๕ 
เพื่ อ ให้ เกิ ด ค ว า ม ชั ด เจ น  แ ล ะ
แก้ปัญหาทางปฏิบัติ 

- เพิ่มเติมชื่อกฎหมายให้ เกิด



๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ผลิตภัณฑ์และวิธีด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ ในการ
ให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว 

การด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตาม
แนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และวิธีด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ ในการ
ให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่แล้ว 

การด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

 ความสมบูรณ์และถูกต้อง  
 
 

ข้อ ๕  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๔ วรรค
สอง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการบรรเทาความ
เส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ 

มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ก าหนด 

ข้อ ๔  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการประเมินความเส่ียง
ตามข้อ ๓ วรรคสอง และก าหนดมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการ
บรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ 
บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 

มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ก าหนด 

 

ข้อ ๕ นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูง ตามข้อ ๔ ให้หมายความรวมถึงการประเมินและบริหารความ
เส่ียงอันอาจเกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถึง
กลไกใหม่ในการให้บริการ  

(๒) การใช้ เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้ ง
ผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง
ด าเนินการประเมินความเส่ียงตามวรรคหนึ่งและก าหนดมาตรการ
ที่เหมาะสมส าหรับการบรรเทาความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 

การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการ
ตามวรรคหนึ่งและการก าหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงตาม
วรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ  
- เพิ่มเติมถ้อยค าให้เกิดความสมบูรณ์ 
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม
มาตรฐานสากล  
( FATF Recommendation) 
เกี่ยวกับเรื่องการประเมินและบริหาร
ความเส่ียงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 
 



๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิ เล็กทรอนิ กส์หรือกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ย วข้อ งกับข้อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงฉบับ
นี้ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาจาก
ลูกค้าหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ให้ถือว่าเป็นข้อมูล
หรือหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 

เพิ่ ม เติ ม ห ลั ก ก า ร ใน ก า ร
ด า เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ธุ ร ก ร รม ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ข้อ ๖ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙)  สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับ
ลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง  

ข้อ ๕  ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือท าธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง 

  
 

 ย้ายไปเป็นข้อ ๑๓  เนื่องจาก
หลักการในข้อ ๖ เดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงย้าย
ไปอยู่ในหมวดที่ ๓ การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ส่วนที่ 
๑ บทททั่วไปเพื่อให้เกิดความชัดเจน 

 

ข้อ ๗  ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและ
ส านักงานผู้ด าเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วย
ประการใดๆ อันอาจมีผลท าให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ของลูกค้าไปยังส านักงาน 

ข้อ ๖  ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) รวมทั้งกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้ าง ตั วแทน และส านั กงานผู้ด าเนินการแทน เปิ ดเผย
ข้อเท็จจริง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจมีผลท าให้ลูกค้า
ทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัยการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า หรือรายงานข้อมูลอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังส านักงาน 

 

 ย้ายไปเป็นข้อ ๑๕ เนื่องจาก
หลักการในข้อ ๗ เดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงจึง
ย้ายไปอยู่ในหมวดที่ ๓ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
ส่วนที่ ๑ บทททั่วไป เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน 

 
ข้อ ๘  ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอก

เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้อง
ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้ เชื่อได้ว่าการใช้

ข้อ ๗  ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิ เศษในการใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมี

 ย้ายไปเป็นข้อ ๑๖ เนื่องจาก
หลักการในข้อ ๘ เดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงจึง
ย้ายไปอยู่ในหมวดที่ ๓ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 



๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็น
การท าให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการด าเนินการ
ดังกล่าว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) อาจไม่ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงาน
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป         
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการด าเนินการตามวรรค
หนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

เหตุให้เช่ือได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการท าให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึง
การด าเนินการดังกล่าว ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจไม่ด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อส านักงานต่อไป 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
 
 

ส่วนที่ ๑ บทททั่วไป เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน 
 

ข้อ ๙  ในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ถ้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) 
และ (๓ ) ทั้ งนี้  ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด าเนิน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมไว้หรือไม่ ก็ตาม และ
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป 
 
 

ข้อ ๘  ในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า ถ้าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
ต้องด าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓)  ทั้งนี้ ไม่ว่า
จะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การท าธุรกรรมไว้หรือไม่ก็ตาม และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป 
 

 ย้ายไปเป็นข้อ ๑๔  เนื่องจาก
หลักการในข้อ ๙ เดิมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงจึง
ย้ายไปอยู่ในหมวดที่ ๓ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
ส่วนที่ ๑ บทททั่วไป 

หมวด ๒ 
การบริหารความเสีย่ง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
 
 
 

หมวด ๒ 
การบริหารความเสีย่ง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
 
 

หมวด ๒ 
การประเมินและการบริหารความเสีย่ง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการรา้ย 
และการแพรข่ยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายลา้งสูง 

 
 
 
 

- เพิ่มเติมชื่อหมวดให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติข้อ 4  
- แก้ไขโครงสร้างให้สอดคล้องกับ
กระบวนการประเมินและบริหาร
ความเส่ียงตาม  
FATF Recommendations  ข้ อ  1 
โดยในหมวด ๒ มีการแบ่งออกเป็น  
๓ ส่วน  



๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ บททั่วไป 
ส่วนที่ ๒ การประเมินความเส่ียง 
ส่วนที่ ๓ การบริหารความเส่ียง 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
 

ไม่มีการแก้ไข 

ข้อ ๑๐  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท าขึ้น เพื่อบริหาร
ความเส่ียงส าหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงาน
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานภายหลังจากที่ได้
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ข้อ ๙  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท า
ขึ้น เพื่อบริหารความเส่ียงส าหรับธุรกรรมที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้อง
กับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน
ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

 ย้ายไปอยู่ข้อ ๑1 เนื่องจากเป็น
เรื่องการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้
ก าหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้
ในส่วนที่ 3 การบริหารความเส่ียง 

ข้อ ๑๑  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ 
๔ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย 

ข้อ ๑๐  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีการในข้อ ๓ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย 

 

 ย้ายไปอยู่ข้อ ๗ เนื่องจากเป็น
บททั่วไปที่ใช้ในเรื่องการประเมินและ
บริหารความเสี่ยง จึงน าไปก าหนดไว้
ในส่วนที่ 1 บททั่วไป 

ข้อ ๑๒  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ก าหนดระดับความเข้มข้นในการด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าทุกราย
ให้สอดคล้องกับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยในรายที่มีความเสี่ยงสูง 
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใน
ระดับที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มีความเส่ียงต่ า อาจพิจารณาลด
ความเข้มข้นในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบ
วิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

ข้อ ๑๑  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ก าหนดระดับความเข้มข้นใน
การด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้า โดยใน
รายที่มีความเส่ียงสูงต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มีความเสี่ยงต่ า
อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
และระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 ย้ายไปอยู่ข้อ 12 เนื่องจากเป็น
เรื่องการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงได้
ก าหนดเรื่องการบริหารความเสี่ยงไว้
ในส่วนที่ 3 การบริหารความเส่ียง 



๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย     และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ข้อ ๑๓  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่
ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น ามาพิจารณาในการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า   
 

ข้อ ๑๒  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูล
ต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น ามา
พิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
 

 ย้ายไปอยู่ข้อ ๘เนื่องจากเป็น
บททั่วไปที่ใช้ในเรื่องการประเมินและ
บริหารความเสี่ยง จึงน าไปก าหนดไว้
ในส่วนที่ 1 บททั่วไป 

  ข้อ ๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ด าเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและ
ระเบียบวิธีการในข้อ ๔ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือเมื่อมีการท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าแต่ละราย  

 

เนื่องจากหลักการประเมินและ
บริหารความเสี่ยง สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
ต้องด าเนินการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงส าหรับลูกค้าทุกราย ซ่ึง
ตามร่าง ฯ ก าหนดประเภทของลูกค้า
ไว้  2  ประเภท คือ  ลูก ค้าที่ สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและลูกค้าที่
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังนั้น จึง
เพิ่มเติมหลักการส าหรับกรณีที่ลูกค้า
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย ทั้งนี้ 
เพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ 
 

  ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการ
แสดงตน การระบุตัวตน และที่น ามาพิจารณาในการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และด าเนินการอย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะ
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- เพิ่มเติมถ้อยค าให้เกิดความ

สมบูรณ์และถูกต้อง 



๑๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าความเสี่ยงสงู 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การบริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าความเสี่ยงสงู 
 
 

 ย้ายไปเป็นส่วนที่ ๓ การบริหาร
ความเส่ียง ของหมวด ๒ การประเมิน
และบริหารความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และ
ส่วนที่  4 การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความ
เสี่ ย งสู ง   ข อ ง  ห ม ว ด  3  ก า ร
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าเนื่องจากมีการก าหนด
โครงสร้างใหม่ โดยแยกหมวดที่  2 
ออกเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ ๑ บททั่วไป  
ส่วนที่ 2 การประเมินความเส่ียง 
ส่วนที่ 3 การบริหารความเส่ียง 
 และก าหนดให้การตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง เป็นส่วนที่ 4 ในหมวด
ที่ 3  

ข้อ ๑๔  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ที่ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ จะต้องค านึ งถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอนัหมายความรวมถึงปัจจัย
ความเส่ียง ดังต่อไปนี้  

(๑) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่  
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตน

ของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้า
หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างใดอย่าง

ข้อ ๑๓  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่ต้องด าเนินการบริหารความ
เส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องค านึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันหมายความ
รวมถึงปัจจัยความเส่ียง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่ 
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตน

ของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้า
หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างหนึ่ง

 ย้ายไปอยู่ข้อ ๙ เนื่องจากเป็น
เร่ืองเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง 
จึงน าไปก าหนดไว้ในส่วนที่ 2 การ
ประเมินความเส่ียง  



๑๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

หนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑) โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความ

ซับซ้อนเกินกว่าการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
๒) ตรงกับข้อมูลที่ส านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้อง

ก าหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวังอย่าง
ใกล้ชิด 

๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการ
ก าหนด  

๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ 
๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว่ามีความเสี่ยงสู งไม่ว่า

ทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย 

(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การท าธุรกรรมของลูกค้าด าเนินไปอย่างผิดปกติ  

(๒) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความ
เส่ียงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือ
ถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท าธุรกรรม
ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศซ่ึงเลขาธิการก าหนดว่าเป็นพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) น าปัจจัยความเส่ียงตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหาร
ความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่สถาบันการเงิน
และ  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ประเมินถึง
ปัจจัยความเสี่ยงข้างต้นกับข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัย
ตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยส าคัญ สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องก าหนดให้ลูกค้า
ดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง  
 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) อาจพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภท

อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
๑) โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความ

ซับซอ้นเกินกว่าการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
๒) ตรงกับข้อมูลที่ส านักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่

ต้องก าหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง ซ่ึงควรได้รับการเฝ้าระวัง
อย่างใกล้ชิด 

๓ ) ป ระกอ บ อาชี พ ที่ มี ค ว าม เสี่ ย งสู งต าม ที่
เลขาธิการก าหนด 

๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ 
๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว่ามีความเสี่ยงสูงไม่ว่า

ทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย 

(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการท าธุรกรรมของลูกค้าด าเนินไปอย่างผิดปกติ 

(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความ
เส่ียงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือ
ถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือท าธุรกรรม
ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศซ่ึงเลขาธิการก าหนดว่าเป็นพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) น าปัจจัยความเส่ียงตาม (๑) และ (๒) 
มาพิจารณาบริหารความเส่ียงของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณี
ที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
(๗) (๘) และ (๑๐) ได้ประเมินถึงปัจจัยความเส่ียงข้างต้นกับข้อมูล
อื่น ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจยัตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัย
ส าคัญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มี
ความเส่ียงสูง 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 



๑๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มี
ความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการก าหนดความเส่ียง
สูงร่วมด้วยก็ได้  
 

(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ช่องทางการ
ให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการ
ก าหนดความเส่ียงสูงร่วมด้วยก็ได้ 
 

  ส่วนที่ ๒ 
การประเมินความเสี่ยง 

 
 

เพิ่มตามการปรับโครงสร้างใหม่ 

   ข้อ ๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ที่ต้องด าเนินการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้อง
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ดังต่อไปนี้  

(๑) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากลูกค้า 
(๒) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศ  
(๓) ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรม 

หรือช่องทางในการให้บริการ 
ในการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงิน

และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ น าปัจจัยความเส่ียงตาม (๑) 
(๒) และ (๓) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาประเมินความเสี่ยง 
ของลูกค้าอย่างเคร่งครัดก่อนการก าหนดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้าเพื่อพิจารณาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ 
การพิจารณาปัจจัยเพื่อประเมินความเส่ียงของลูกค้า ให้เป็นไปตาม
แนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

 

- เพิ่มเติมถ้อยค า ให้สอดคล้อง
กับข้อ 4 และข้อ 5 ตามที่ได้มีการ
อ้างถึง  

- แก้ ไขเพิ่ ม เติมตามประเด็น
ข้อบกพร่อง ที่ปรากฎจากรายงานผล
การประเมิ นมาตรฐานสากลด้ าน 
AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560 (Thailand  
 Mutual Evaluation Report  
December 2017)  

ข้อบกพร่องที่ 1 : การปรับลด
ข้อก าหนดที่ ให้ผู้มีหน้าที่ รายงาน
สามารถปรับความเข้มงวดในการท า 
CDD ลง ไม่อยู่บนพื้นฐานของการ
วิ เค ราะห์ ค วาม เสี่ ย งที่ เพี ย งพ อ 
เนื่องจากการที่ก าหนดประเภทปัจจัย
ความเส่ียงสูงและปัจจัยความเส่ียงต่ า
ตามประกาศฯ ไว้อย่างเคร่งครัดว่า
หากลูกค้ามีปัจจัยความเสี่ยงสูงหรือ
ต่ าตามที่ก าหนด ต้องจัดประเภทว่า
เป็นลูกค้าเสี่ยงสูงหรือเสี่ยงต่ าอย่าง



๑๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

เด็ดขาดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้มีหน้าที่
รายงานควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ 
ประกอบกันเพื่อประเมินความเสี่ยง
ในภาพรวม 

- เพิ่ม (3) เป็นปัจจัยความเส่ียง
ที่ต้องน ามาพิจารณาประเมินความ
เส่ียงร่วมกับปัจจัยความเสี่ยงตาม (1) 
และ (2) เพื่อให้สอดคล้องกับ FATF 
Recommendations ที่ ก าห นด ให้
ปั จ จั ย ค ว า ม เสี่ ย ง อั น เกิ ด จ า ก
ผลิตภัณฑ์  บริการ ธุรกรรม หรือ
ช่องทางในการบริการเป็นปัจจัย
ส า คัญ ป ระการห นึ่ งที่ ผู้ มี ห น้ าที่
รายงานต้องน ามาพิจารณาประเมิน
เพื่อจัดระดับความเสี่ยง และบริหาร
ความเส่ียงของลูกค้า ดังนั้น ไม่ควรให้
ผู้มีหน้าที่รายงานใช้ดุลพินิจว่าจะน า
ปัจจัยดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการ
ประเมินและบริหารความเส่ียงหรือไม่
ก็ได้ ตามความในวรรคสาม (เดิม) 

- ตัดประเภทตัวอย่างของปัจจัย
ความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า และ
ปัจจัยความเส่ียงอันเกิดจากพื้นที่หรือ
ประเทศออก เพื่อน าไปก าหนดใน
ประกาศ ฯ ทังนี้ เพื่อก าหนดหลักการ
ให้สอดคล้องตามประเด็นข้อบกพร่อง
ดังกล่าว 

 
 
 



๑๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๑๕  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดส าหรับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง
โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบ
กิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ในการท าธุรกรรม การก าหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเช่ือถือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง และอนุมัติผลการ
ตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือไม่ท าธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
ส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด 
โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท าธรุกรรม และ
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุตัวตน
และการระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริงของลูกค้าและให้
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  

ข้อ ๑๔  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดส าหรับลูกค้า
ที่มีความเส่ียงสูง โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบ
กิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
ในการท าธุรกรรม การก าหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเช่ือถือด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(๒) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง และอนุมัติผลการ
ตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ถูกใช้ เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้อง
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ท าธุรกรรมหรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่
มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด 
โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท าธรุกรรม และ
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุตัวตน
และการระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริงของลูกค้าและให้
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 28 ในหมวด 3 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ย ว กั บ ลู ก ค้ า  ส่ ว น ที่  4  ก า ร
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ตาม
การปรับโครงสร้างใหม่  

 



๑๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๑๐ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ ามี
ส่วนร่วมในการกระท าหรือมีการท าธุรกรรมหรือมีการด าเนินการใด 
ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปรับระดับความเส่ียงของลูกค้าดังกล่าว
ให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๒๘ 
ทันท ี

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังโดยผลการบริหารความเสี่ยงว่า
มีปัจจัยอื่นที่ท าให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับปัจจัยความเส่ียงที่ระบุว่า
เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาปรับลดระดับความ
เสี่ยงลงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้ โดยต้องก าหนดให้
ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติผลการปรับลดระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้าดังกล่าว  

 

- วรรคหนึ่ง ย้ายมาจากข้อ 17 
เพื่อให้สอดคล้องกับวรรคสอง ซ่ึงเป็น
เรื่องการปรับระดับความเสี่ยงของ
ลูกค้า 

- ว ร ร ค ส อ ง  เพิ่ ม เติ ม ต า ม
ประเด็นข้อบกพร่อง ที่ปรากฎจาก
รายงานผลการประเมินมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับ
เดือนธันวาคม 2560 (Thailand  

 Mutual Evaluation Report  
December 2017)  
 ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  2  : ไม่ มี

ข้อก าหนดให้การปรับระดับความ
เสี่ยงของลูกค้าจากเสี่ยงสูงเป็นเสี่ยง
ต่ าควรอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง
และต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร
ระดับสูง 

ส่วนที่ ๓ 
การบริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าความเสี่ยงต่ า 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การบริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าความเสี่ยงต่ า 
 
 
 

 ย้ายไปเป็นส่วนที่ ๓ ของหมวด 
๒ และส่วนที่ 5 ของ หมวด 3 ตาม
การปรับโครงสร้างใหม่ 

ข้อ ๑๖  ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ(๙) อาจลดระดับความเข้มข้นในการ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ 
ส าหรับลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ า โดยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้  
 (๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภทของ
ธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และความ

ข้อ ๑๕  ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจลด
ระดับความเข้มข้นในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า โดยอาจ
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภท

ย้ายไปอยู่ข้อ 29 ย้ายไปอยู่ข้อ 29 ในหมวด 3 
ส่วนที่ 5 ตามการปรับตามโครงสร้าง
ใหม่  เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ า 



๑๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

เคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทาน

ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของลูกค้า 

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของ
ลูกค้า 
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ าตามวรรค
หนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

ของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของลูกค้า 

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบัน
ของลูกค้า 

ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

 
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยง

ต่ า มีส่วนร่วมในการกระท าหรือมีการท าธุรกรรมหรือมีการ
ด าเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้า
ดังกล่าวให้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและด าเนินมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด
ตามข้อ ๑๕ ทันที 

ข้อ ๑๖  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเส่ียง
ต่ ามีส่วนร่วมในการกระท าหรือมีการท าธุรกรรม หรือมีการ
ด าเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปรับปรุง
ความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและ
ด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใน
ระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๔ ทันท ี
 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 10 วรรคหนึ่ ง
เนื่องจากเป็นเรื่องการปรับระดับ
ความเสี่ยงของลูกค้า จึงน าไปก าหนด
รวมไว้เป็นข้อ 10 วรรคหนึ่ง ในส่วน
ที่ 2 การประเมินความเส่ียง 

  ส่วนที่ ๓ 
การบริหารความเสีย่ง 

 
 

แก้ไขตามการปรับโครงสร้าง
ใหม่ 

  ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้าได้ท าขึ้นเพื่อบริหารความเส่ียง และ
ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ 
ความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
ให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

 

- เพิ่มเติมหลักการบริหารความ
เส่ียงส าหรับกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมที่
เกี่ ย วข้ อ งห รืออ าจ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ความผิดมูลฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นิยามค าว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย  และเพื่ อแก้ปัญ หาในทาง
ปฏิบัติ 



๑๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

- เพิ่มเติมถ้อยเพื่อให้เกิดความ
ขัดเจน 

- แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ย ค า ให้
สมบูรณ์และถูกต้อง  

  ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ก าหนดระดับความเข้มข้นในการด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้อง
กับระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สูงของลูกค้า โดยในรายที่มีความเส่ียงสูง ต้องด าเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดและใน
รายที่ มี ความเสี่ ย งต่ าอาจพิ จารณ าลดระดับความเข้มข้ น 
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้  

ส าหรับลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการบริหารความเส่ียง
เฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด าเนินการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด  
 
 
 
 
 

- แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ย ค า ให้
สมบูรณ์ 

- เพิ่มเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงส าหรับลูกค้าที่
มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็น
ลูกค้าที่มีความเส่ียงสูง  ให้สอดคล้อง
ตามหลักการตามข้อ 32/1 (เดิม) ซ่ึง
ก าหนดให้กรณีการท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว ให้บริหารความเสี่ยงเฉพาะ
กรณีที่เป็นธุรกรรมครั้งคราวที่มีความ
เส่ียงสูงเท่านั้น  

- ตัดบทบัญญัติที่ก าหนดให้การ
ดรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าตามสัดส่วนหรือระดับ
ความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของนฌยบาย
และระเบียบวิธีการด้านการป้องกัน
และป ราบ ป รามก ารฟ อ ก เงิน ฯ 
เนื่องจากก าหนดเป็นหลักการไว้แล้ว
ในข้อ ๔  

หมวด  ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

 
 

ปรับโครงสร้าง หมวดที่ 3 ใหม่ 
เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า ตาม  
FATF Recommendation ข้ อ  10 
โดยจากเดิมก าหนดไว้ 4 ส่วน แก้ไข
เพิ่มเติมเป็น 7 ส่วน ดังต่อไปนี้  



๑๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
ส่วนที่  2 การระบุตัวตนและการ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า  
ส่วนที่  3 การระบุตัวตนและการ
พิ สู จ น์ ท ร า บ ตั ว ต น ข อ ง ผู้ รั บ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง 
ส่วนที่  4 การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความ
เส่ียงสูง  
ส่วนที่  5 การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความ
เส่ียงต่ า 
 

ส่วนที่ ๑ 
การด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

ลูกค้าทั่วไป 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
การด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 

ลูกค้าทั่วไป 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

แก้ไขตามการปรับโครงสร้าง
ใหม่ 

ข้อ ๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ 

(๑) เร่ิมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
(๒) มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความ
ต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป หรือ 

(ข ) ที่ เป็ น ก าร โอ น เงิน ห รื อ ก า รช า ระ เงิน ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือ

ข้อ ๑๗  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ 

(๑) เร่ิมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
(๒) มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความ
ต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ 

(ข ) ที่ เป็ น ก าร โอ น เงิน ห รื อ ก า รช า ระ เงิน ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 

(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 17  



๑๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๒)  (๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือ
ระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) 
และ (๒) 
 

ข้อ ๑๙  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ให้ด าเนินการ ดังนี้  

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
น่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 
หรือองค์กร ซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อ
การร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านงใน
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท า
ธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจยังด าเนินอยู่ ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าที่ได้
ประเมินไว้และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่  และต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของลูก ค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

ข้อ ๑๘  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
น่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ 

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล 
หรือองค์กร ซ่ึงมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคง
แห่งสหประชาชาติก าหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระท าอันเป็นการก่อ
การร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านง
ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท า
ธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจยังด าเนินอยู่ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกค้าที่ได้
ประเมินไว้ และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของลูก ค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 18 



๒๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ตามวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับ
ลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗  
 สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ต้องด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อน
หรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่ มี
ความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
อาจด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกที่สามารถท าได้
ภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้ 
การด าเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่
ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางก ารเงินแก่ ก ารก่ อก ารร้ ายที่ มี ป ระสิท ธิภ าพ  และ ไม่
กระทบกระเทือนถึงการระงับการด าเนินการกับทรัพย์สินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ เลขาธิการ
ก าหนด  

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับผลการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายส าหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ 
๑๕ และข้อ ๑๖ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้
แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
ลูกค้า เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
ธุรกิจตามปกติ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจด าเนินการตาม (๑) (๒) และ 
(๓) ในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ภายหลังจากที่มีการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า  ทั้งนี้ การด าเนินการในภายหลัง
การสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเส่ียง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่
มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึงการระงับการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่ เลขาธิการ
ก าหนด 

 
ข้อ ๒๐  ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์

ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมในนามของลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบ
ว่าลูกค้าได้มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท า
ธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และต้องด าเนินการตรวจสอบบุคคล
ที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย  

ข้อ ๑๙  ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมในนามของลูกค้า ให้ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
ตรวจสอบเพื่ อทราบว่าลูก ค้าได้มีการมอบอ านาจให้สร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมในนามของลูกค้าจริง และ
ต้องด าเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวตามข้อ 
๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ด้วย 
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๒๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

 
ข้อ ๒๑  ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ และข้อ  ๒๐ การตรวจสอบ

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์
ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ
ของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็น
เจ้าของและอ านาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย  

ข้อ ๒๐  ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการระบุ
ตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหาร
จัดการหรือการเป็นเจ้าของ และอ านาจในการควบคุมนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย 

 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 24 

ข้อ ๒๒  ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๒๑ 
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ด าเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง ดังนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 
โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้ 

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่
สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และ
ผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลที่ เกี่ยวข้องซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดับสูง ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๓) ด้วย 

(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่  

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้
ข้อมูล ดังนี้ 

ข้อ ๒๑  ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตาม
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของ
ลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 
โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานดังนี้ 

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่
สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย และการมีอยู่จริงของนิติ
บุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และ
ผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลที่ เกี่ยวข้องซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดับสูง  ทั้ งนี้  ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๘ 
วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย 

(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ 

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้

 ข้อ 22 (1) ย้ายไปอยู่ข้อ 25 
และ ข้อ 22 (2) ย้ายไปอยู่ข้อ 26 



๒๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

(ก)  ส าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 
๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล 

โดยพิจารณาจากการได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็น
เจ้าของ 

๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจ
ในการควบคุมนิติบุคคลตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดา
ตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล 
โดยวิธีการอื่น ในกรณีที่มี   

๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ 
๒) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
และ (๙) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคล
ธรรมดาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 

(ข) ส าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ได้แก่ 

๑) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี 
ผู้คุ้มครอง (ในกรณีที่มี) ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้
อ านาจในการควบคุมทรัสต์ซ่ึงรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุม
หรือการเป็นเจ้าของด้วย 

 ๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุ ชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับ
ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ 

 ๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่เท่าเทียม
หรือคล้ายกัน  

ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
(ก) ส าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 

๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติ
บุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็น
เจ้าของ 

๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้
อ านาจในการควบคุมนิติบ ุคคลตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบ
บุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการ
ควบคุมนิติบุคคลโดยวิธีการอื่น ในกรณีที่มี 

๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) 
หรือ ๒) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการ
พิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มีต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหาร
ระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 

(ข) ส าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ได้แก่ 

๑) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี 
ผู้คุ้มครอง ในกรณีที่มีผู้ คุ้มครอง ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคล
ธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมทรัสต์ซ่ึงรวมถึงบุคคลที่อยู่ในสาย
การควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย 

๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับ
ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ 

๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่เท่าเทียม
หรือคล้ายกัน 

 
ข้อ ๒๓  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้าง

ข้อ ๒๒  ในกรณีที่ ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 21 



๒๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อส านักงาน 

ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

  
 

ข้อ ๒๔  การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้
จัดท าไว้แล้วส าหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยใน
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

ข้อ ๒๓  การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป ผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง 
(๑) (๒) และ (๔) ที่ได้จัดท าไว้แล้วส าหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้น
แต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

  
 

 ย้ายไปอยู่ข้อ 22 

ข้อ ๒๕  ให้เลขาธิการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการ
เก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๒๔  ให้เลขาธิการก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) 
(๘) และ (๑๐) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ 

 

 ยกเลิก เนื่องจากก าหนดไว้แล้ว
ในมาตรา 22/1 วรรคสอง แห่ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
จึงไม่จ าเป็นต้องน ามามาบัญญัติใน
กฎหมายล าดับรองอีก 
 

ข้อ ๒๖  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับ
ลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน 

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 (๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและ
ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน และให้บริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว 
 (๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการ
ท าธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็นลูกค้าซ่ึงเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช าระ
หนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก าหนดมาตรการให้ลูกค้า

ข้อ ๒๕  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงส าหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้า
ปัจจุบัน 

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและ

ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้บริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว 

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มี
การท าธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็นลูกค้าซ่ึงเป็นลูกหนี้ที่ไม่

 ย้ายไปข้อ 23 



๒๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ในการท าธุรกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูล
จากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป 
 (๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลให้ ครบถ้ วนและเพี ยงพอได้  ให้ พิ จารณายุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว 
 ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

ช าระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก าหนดมาตรการให้
ลูกค้าต้องติดต่อกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔ ) (๕ ) (๖ ) (๗) (๘ ) และ (๑๐) ในการท าธุรกรรมครั้ง
ต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูล
ดังกล่าวต่อไป 

(๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ และไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลให้ ครบถ้ วนและเพี ยงพอได้  ให้ พิ จารณายุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรค
สอง ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

  ข้อ ๑๓ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับ
ลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง  

 
 

แก้ไขถ้อยค าจาก “ท าธุรกรรม” 
เป็น “ท าธุรกรรมเป็นครั้ งคราว” 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งประเภท
ของลูกค้า  

  ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สงสัยว่าการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวของลูกค้าเกี่ยวข้องหรืออาจ
เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓)  อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะ
มีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้หรือไม่ก็ตาม และรายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                

แก้ไขถ้อยค าจาก “ท าธุรกรรม” 
เป็น “ท าธุรกรรมเป็นครั้ งคราว” 
เพื่อให้สอดคล้องกับการแบ่งประเภท
ของลูกค้า  

  ข้อ ๑๕ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและส านักงาน
ผู้ด าเนินการแทนเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วยประการใด ๆ 
อันอาจมีผลท าให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุ

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 



๒๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

อั น ค ว ร ส งสั ย  ห รื อ ร า ย ง า น ข้ อ มู ล อื่ น ใด ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง 
ของลูกค้าไปยังส านักงาน   

 
  ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับ

ความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิ เศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็น
การท าให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการด าเนินการ
ดังกล่าว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจ
ไม่ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป  

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัด
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อ
ต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า 
  

- แก้ ไขถ้อยค า ให้ เกิดความ
สมบูรณ์และถูกต้อง 

 - เพิ่ม เติมหลักการงส าหรับ
กรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมอาจเกี่ยวข้อง
กับความผิดมูลฐาน เพื่อให้สอดคล้อง
กับนิยามค าว่า ธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัย และเพื่อแก้ปัญหาในทาง
ปฏิบัติ 
 
 

  ข้อ ๑๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ 

(๑) เร่ิมมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
(๒) มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความ
ต่อเนื่อง รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ 

(ข) ที่เป็นการให้บริการรับช าระเงินแทนไม่ว่าครั้ งเดียว
หรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่อง รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้า
แสนบาทขึ้นไป หรือ 

(ค) ที่เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอน
เงินหรือการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่

- แก้ ไข เพิ่ ม เติม ถ้อยค าตาม 
(2)(ข) และ (ค) ให้สอดคล้องกับร่าง
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
ม าต รา  1 6  ทั้ งนี้  เพื่ อ เป็ น ก าร
แก้ปัญหาในทางปฏิบัติและให้เกิด
ความ ชั ด เจน และครบ ถ้ วน ตาม
ประเภทธุรกิจ  

 - แก้ไขถ้อยค าตาม (3) ให้มี
ความชัดเจนและ - เพิ่มเติมหลักการง



๒๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ห้าหมื่นบาทขึ้นไป  
 (๓) มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นการกระท าความผิดมูล

ฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือ
ระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๑๘ (๑) และ (๒) 

ส าหรับกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมอาจ
เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน เพื่อให้
สอดคล้องกับนิยามค าว่า ธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัย และเพื่อแก้ปัญหา
ในทางปฏิบัติ 

  ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
โดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
น่าเช่ือถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้  

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่
เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้
เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเช่ือถือ
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้  

 (๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 (๔) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านงในการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวจาก
ลูกค้า  

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท า
ธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินความสัมพันธ์
ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทาง

- เพิ่มเติมถ้อยค าใน (2) เพื่อ
แก้ไขประเด็นข้อบกพร่องที่ปรากฎ
จ า ก ร า ย งา น ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ
ประเทศไทย ฉบั บ เดื อนธันวาคม 
2560 ตาม ข้อบกพร่องที่ 4 : ไม่มี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนระบุให้ใช้ข้อมูล
จากแหล่งที่เชื่อถือได้ในการหาผู้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง (BO) 

- แก้ไขถ้อยค าตาม (3) เพื่อให้
เกิดความชัดเจนขึ้นพื่อลดปัญหาใน
การตีความ 

- เพิ่มเติมหลักการ ให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา 16 ต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวของลูกของลูกค้าด้วย  

-เพิ่มเติมหลักเกณฑ์วิธีการใน
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ ยวกับลูก ค้าส าหรับลูก ค้าที่ ท า



๒๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ธุรกิจยังด าเนินอยู่ ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพท าลายล้างสูงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลอื่น ๆ 
ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของ
ลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

กรณีที่ลูกค้าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงส าหรับลูกค้าแต่ละราย
ตามข้อ ๑๒  ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ 

การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่
แท้จริงตาม วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่
เลขาธิการก าหนด  

  

ธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วย  
- ยกเลิกหลักการตามวรรคสาม 

(เดิม) เพื่อน าไปก าหนดไว้ในข้อ ๒๐ 
ตามร่าง ฯ  

  ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้า ให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบ
ว่าลูกค้าได้มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริง และต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ
ดังกล่าวตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) ด้วย  

 
 

- เพิ่มเติมหลักการที่ก าหนดให้
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ ยวกับลูก ค้า กรณีที่ มี การมอบ
อ านาจให้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ด้วยคราวด้วย 



๒๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๒๐ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องด าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ให้แล้ว
เสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว  

กรณีมีความจ าเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจ
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ภายหลังจาก 
ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นก็ได้ ในกรณีที่ด าเนินการ
ภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะต้องก าหนดให้
มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยข้อหนึ่ งข้อใด 
ดังต่อไปนี้  

(๑) การจ ากัดจ านวนครั้งของการท าธุรกรรม 
(๒) การจ ากัดประเภทของธุรกรรม 
(๓) การจ ากัดจ านวนเงินของการท าธุรกรรมที่สามารถท าได้  
 

- เพิ่ ม เติมหลักการเกี่ ยวกับ
ข้อยกเว้นส าหรับการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า โดย
ห ลั ก ก าห น ด ให้ ต้ อ งด า เนิ น ก าร
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าให้แล้วเสร็จก่อนหรือ
ระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธูร
กิจ แต่หากการด าเนินการดังกล่าว
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
เกินควร ก็อาจด าเนินการดังกล่าวใน
ภายหลังจากการสร้างความสัมพันธ์
ท า งธุ รกิ จ ก็ ได้ โด ย ต้ อ งก า ห น ด
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงที่
อาจเกืดขึ้นจากการด าเนินการใน
ภายหลังดังกล่าว ทัง้นี้ เพื่อเป็นการ
แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม ต า ม ป ร ะ เด็ น
ข้อบกพร่องที่ปรากฎจากรายงานผล
การประเมิ นมาตรฐานสากลด้ าน 
AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560  

 ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  5 : ไ ม่ มี
ข้อก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้องมี
ขั้นตอนในการจัดการความเส่ียงกรณี
ท าธุรกรรมกับลูก ค้าก่อนที่ จะท า 
CDD เสร็จสมบูรณ์  ดังนั้น ควรเพิ่ม
ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินสามารถ
ท าธุรกรรมกับลูกค้าที่การด าเนินการ
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ ยวกับลูก ค้ารายนั้ นยั งไม่ เสร็จ
สมบูรณ์ โดยต้องบริหารความเส่ียงใน



๒๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

กรณีดังกล่าว ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
การจ ากัดวงเงิน หรือจ านวนครั้ง 
หรือประเภทในการท าธุรกรรม เป็น
ต้น) 
 

  ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ  
- เพิ่มเติมถ้อยค ากรณีลูกค้าท า

ธุรกรรมเป็นครั้ งคราว ให้มีความ
ครบถ้วนตามประเภทของลูกค้า 

  ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งต่อไป
หลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือมีการท าธุรกรรรม
เป็นครั้งคราวในครั้งก่อน สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าที่ได้จัดท าไว้แล้วส าหรับลูกค้ารายเดียวกันนั้นก็ได้ เว้นแต่จะ
มีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว 

 

 - แก้ ไขถ้อยค าให้ เกิดความ
ชัดเจน  

  ข้อ ๒๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับลูกค้าทุกราย 
ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน 

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและ

ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้บริหารความเสี่ยงและ
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมี
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอแล้ว    

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มี
การท าธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือเป็นลูกค้าซ่ึงเป็นลูกหนี้ที่ไม่
ช าระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก าหนดมาตรการให้

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ   



๓๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ลูกค้าต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ในการท าธุรกรรมครั้งต่อไป  ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจาก
ลูก ค้าได้ ในโอกาสแรกและด าเนินการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง หากลูกค้ามีข้อมูลไม่
ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและ
เพียงพอได้ ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว  
ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรค
สองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

 
ส่วนที่ ๒ 

ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 
 
 

  ย้ายไปอยู่ส่วนที่ 6 ตามการ
ปรับโครงสร้างใหม่ 

ข้อ ๒๗  การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท า
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือการประกันภัยอย่างอื่น
ที่มีการลงทุนรวมอยู่ด้วย นอกจากต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว 
ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้
ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้ 

(๒) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการ
ก าหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยสถานะหรือโดยทางอื่น ให้ระบุ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะสามารถระบุผู้รับ
ประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย 

  ย้ายไปอยู่ข้อ 31 
 
 
 

ข้อ ๒๘  ให้สถาบันการเงินด าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการ
แสดงตนของผู้รับประโยชน์ตามข้อ ๒๗ (๑) และ (๒) ในเวลาที่
จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

  ย้ายไปอยู่ข้อ 32 



๓๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๒๙  ให้สถาบันการเงินก าหนดให้การพิจารณาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การบริหารความเส่ียงของลูกค้า 

 กรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีความเสี ่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงินด าเนินมาตรการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึง
ด าเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือ
ผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย  

กรณีที่พบว่า ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็น
บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือในกรณีที่มีการก าหนดโดย
ลักษณะพิเศษหรือโดยทางอื่น ให้บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
เป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย สถาบันการเงินต้อง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือ
กรมธรรม์ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมืองนั้นอย่างเคร่งครัด ก่อนแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 
และอนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัย
ที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อ
ส านักงาน 

  ย้ายไปอยู่ข้อ 33 

ข้อ ๓๐  ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ 
และข้อ ๒๙ ได้ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

  ย้ายไปอยู่ข้อ 34 

ข้อ ๓๑  สถาบันการเงินอาจก าหนดให้ลูกค้าที่ท าธุรกรรม
ดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ า 

(๑) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช าระเบี้ยประกันไม่เกินห้า

  ยก เลิ ก  เนื่ อ งจ าก เป็ น เรื่ อ ง
เกี่ยวกับปัจจัยในการประเมินความ
เสี่ยงของลูกค้า จึงควรน าไปก าหนด



๓๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

หมื่นบาท ในแต่ละปีหรือกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการช าระเบี้ย
ประกันครั้งเดียว ในจ านวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ 

(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนเงินหรือผลประโยชน์อื่นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
ถาวร เท่านั้นและไม่มีการสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือดอกเบี้ย
ควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น   

สถาบันการเงินอาจพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๖ ส าหรับ
ลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ าตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีก็ได้   

 

ไว้ในประกาศแนวทางในพิจารณา
ปัจจัยเพื่อประเมินความเสี่ยงของ
ลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องกับร่าง ฯ ข้อ 
9  

  ส่วนที่ ๒ 
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านิติบุคคลหรือ

บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
 
 

เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ขึ้น  

  ข้อ ๒๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้า รวมทั้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า 
ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและ
อ านาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายนั้นด้วย 
 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้เกิด

ความชัดเจนขึ้น 

  ข้อ ๒๕ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๒๔ 
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลหรื อหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้  

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถ

 - ไม่มีการแก้ไขในหลักการ  
 - แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้เกิด

ความชัดเจน   
 
 
 



๓๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

พิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือ
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และ
ผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้
ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงมีต าแหน่งบริหารระดับสูง  ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๘ (๓) ด้วย 

(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรม 

เป็นครั้งคราว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น

ครั้งคราว 
 

 

ตัดออกทั้งส่วน เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างการ
ก ากับใหม่ โดยยกเลิกนิยาม “ผู้ที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” คงเหลือเพียง
นิยามค าว่า “ลูกค้า” โดยแบ่งลูกค้า 
ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จ กั บ ส ถาบั น ก าร เงิน แล ะผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

2) ลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวกับสถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

 ประกอบกับ ตามกฎกระทรวง
เดิ ม  การท า  CDD ส าหรับผู้ ที่ ท า
ธุ รก รรม เป็ น ค รั้ งค ราว  ต้ อ งท า
เหมือนกับการท า CDD ส าหรับลูกค้า 
แต่มีข้อยกเว้นเพียงบางประการ
เท่านั้น ซ่ึงข้อยกเว้นดังกล่าว ได้น ามา
บัญ ญั ติ เป็ นข้ อยก เว้ น ไว้ ใน เรื่อ ง
ดังกล่าวแล้ว  
 



๓๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรม
เป็นครัง้คราว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวและผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้ง
คราว โดยน าข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ท าธุรกรรมใน
นามของผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวโดยน าข้อ ๒๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(๓) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราวที่ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย โดยน าข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อ
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม
ดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่
ท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าว และพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

  

 ข้อ ๒๖  ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรค
หนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) มีการท าธุรกรรมกับผู้
ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว โดยน าความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ท า
ธุรกรรมในนามของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยน าความในข้อ 
๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย โดยน าความในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมเพื่อ
พิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม
ดังกล่าว 

ในกรณีที่ ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวตาม (๑) (๒) (๓) 
หรือ (๔) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องไม่ท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อส านักงาน 

 

  

ข้อ ๓๒/๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับผู้ที่
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

ข้อ ๒๗  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการบริหารความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายส าหรับผู้
ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว

  



๓๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด 
 

ดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด 
 

ข้อ ๓๒/๒ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่
ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับที่ เข้มข้นที่สุดส าหรับผู้ที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๓๒/๑ อย่างน้อย
ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
หลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 
ข้อมูลแหล่งที่ มาของเงินหรือรายได้  ข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม และอาจพิจารณาก าหนดขั้นตอน
ให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความ
น่าเช่ือถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเส่ียงสูงจน
อาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมที่ เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม มูลค่าในการท าธุรกรรม และความ
จ าเป็นทางธุรกิจของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น 

ข้อ ๒๘  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับที่เข้มข้นที่สุดส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรม
เป็นครั้ งคราวที่ มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๒๗ อย่างน้อยต้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับข้อมูลหรือ
หลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 
ข้อมูลแหล่งที่ มาของเงินหรือรายได้  ข้ อมูลที่ เกี่ ย วข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม และอาจพิจารณาก าหนดขั้นตอน
ให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความ
น่าเช่ือถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเส่ียงสูงจน
อาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
ต้องไม่ท าธุรกรรมกับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและ
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

(๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมที่ เข้มข้น โดยอาจพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม มูลค่าในการท าธุรกรรม และความ
จ าเป็นทางธุรกิจของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น 

 

  

ข้อ ๓๒/๓ ให้น าความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๘ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ 
และข้อ ๒๕ มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙ ) ในการตรวจสอบเพื่ อทราบ
ข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๙  ให้น าความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ 
๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ 
๒๔ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม 

  



๓๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ส่วนที่  3 
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่

แท้จริง 
 

 

 

  ข้อ ๒๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสม
ในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงดังกล่าว โดยใช้
ข้อมูลหรือหลักฐาน ดังนี้ 

(ก) ส าหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ 
๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติ

บุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็น
เจ้าของ 

๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้
อ านาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคล
ธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติ
บุคคลโดยวิธีการอื่น ในกรณีที่มี 

๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ 
๒) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องใช้
มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มีต าแหน่ง
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 

ข) ส าหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ได้แก่ 

๑) ในกรณีที่ เป็นทรัสต์  ให้ระบุผู้ก่อตั้ ง ทรัสตี   ผู้
คุ้มครอง (ในกรณีที่มี) ผู้รับผลประโยชน์หรือประเภทของผู้รับ
ผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมทรัสต์ซ่ึง
รวมถึงบุคคลที่อยู่ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย   

๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ
ธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับ
ประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ 

แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ตามป ระเด็ น
ข้อบกพร่องที่ปรากฎจากรายงานผล
การประเมิ นมาตรฐานสากลด้ าน 
AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560  

 ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  7  : ไม่ มี
ข้อก าหนดให้ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง
ได้รับเอกสารเกี่ยวกับการระบุผู้รับ
ประโยชน์ของทรัสต์ ที่ก าหนดโดย
คุณลักษณะอย่างเพียงพอที่จะระบุ
ตัวตนของผู้รับประโยชน์นั้นได้เมื่อมี
ก า รจ่ า ย เ งิน ต าม ผล ป ระ โย ช น์
ของทรัสต์นั้นหรือใช้สิทธิของตน
ในทรัสต์นั้น  และไม่ระบุประเภท
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการระบุ
ตัวตน 

 
 



๓๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของบุคคลที่อยู่ในต าแหน่งที่เท่าเทียม
หรือคล้ายกัน 

 
 
 

 ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย ตาม ข้อ ๒๗ (ข) ๑) และ ๒)  ให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ทรัสตีเปิดเผยสถานะของตน
ต่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งแต่เร่ิม
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า 
 

 เพิ่ ม เ ติ ม  ต า ม ป ร ะ เด็ น
ข้อบกพร่องที่ปรากฎจากรายงานผล
การประเมิ นมาตรฐานสากลด้ าน 
AML/CFT ของประเทศไทย ฉบับเดือน
ธันวาคม 2560  

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  8  : ไ ม่ มี
ข้ อ ก าห น ด ให้ ท รั สตี  เช่ น ท รัส ต์
ต่างประเทศ ต้องเปิดเผยสถานะว่า
เป็นทรัสตีต่อสถาบันการเงิน และ 
DNFBPs เมื่อเริ่มความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ หรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ในจ านวนเงินเกินที่ก าหนด  
 

ส่วนที่ ๔ 
การส่งข้อมูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

  ย้ายไปอยู่ส่วนที่  7  ตามการ
ปรับโครงสร้างใหม่ 

ข้อ ๓๓  กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้าม
ประเทศส าหรับลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป สถาบัน
การเงินผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ 
ค าสั่งโอนมีข้อมูลลูกค้า ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน 
 (๒) หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน กรณีที่ลูกค้าสั่งโอนจาก
บัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงิน ผู้ส่งค าสั่ง หรือ หมายเลขอ้างอิง
ต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่
ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่ง 
 (๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่ งโอน หรือ หมายเลขประจ าตัว

  
 

 



๓๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ประชาชนหรือหมายเลขประจ าตัวบุคคลที่รัฐออกให้ หรือ วัน 
เดือน ปีและสถานที่เกิด 
 (๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน 
 (๕) หมายเลขบัญชีของผู้รับเงินกรณีที่เป็นค าสั่งโอนเงินเข้า
บัญชีที่ผู้รับเงินมีอยู่กับสถาบันการเงิน ผู้รับค าสั่ง หรือ หมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ 
ได้ กรณีที่ผู้รับเงิน ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค าสั่ง  
 ในกรณีที่มีการส่งค าสั่งโอนเงินเป็นค าสั่งรวมจากลูกค้าผู้สั่ง
โอนรายเดียวไปยังผู้รับเงินหลายราย สถาบันการเงินไม่ต้องส่งหรือ
รับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือ
หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมใน
ครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้ส่งค าสั่งโอนเงิน และในค าสั่งโอนเงินที่เป็น
ค าสั่งรวมดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ส่งค าสั่งโอนและผู้รับ
เงินทั้งหมดรวมอยู่ในระบบค าสั่งรวมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได้   

ข้อ ๓๔  ให้สถาบันการเงินด าเนินการตรวจสอบเพื่อระบุ
ตัวตนของลูกค้าก่อนส่งค าสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับค าสั่ง
โอน 

   

ข้อ ๓๕  ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศส าหรับลูกค้าที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้
สถาบันการเงิน ผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับค าสั่งโอน 
ด าเนินการส่งและรับข้อมูลของลูกค้าพร้อมค าสั่งโอนตามข้อ ๓๓ 
วรรคหนึ่ง เว้นแต่ สถาบันการเงินผู้รับค าสั่ง สามารถได้รับข้อมูล
ดังกล่าวโดยวิธีอื่น ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน
ในกรณีที่ลูกค้าสั่งโอนจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่ง
ค าสั่ง หรือให้ส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตาม
ข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มี
บัญชีกับสถาบันการเงิน ผู้ส่งค าสั่ง   

ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนร้องขอหรือได้รับ
ค าสั่งจากส านักงาน ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน จัดหาและส่ง

   



๓๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับ
ค าสั่งโอนหรือส านักงาน แล้วแต่กรณี ภายในสามวันท าการ   

ข้อ ๓๖  ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการ
โอนเงิน ให้ส่งข้อมูลผู้โอนพร้อมค าสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจาก
สถาบันการเงินซ่ึงเป็นผู้โอน ไปยังสถาบันการเงินซ่ึงเป็นผู้รับโอนให้
ครบถ้วน 

ในกรณีที่มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีใน
การส่งค าสั่งโอนเงิน ท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้
รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนต้นทาง สถาบันการเงิน
ตัวกลาง ต้องเก็บรักษาข้อมูลตามค าสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับ
จากวันที่ได้รับค าสั่งโอนเงินนั้น  

สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการ
รับค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้
ส่งค าสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน  

ในกรณีที่ค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้ส่งค าสั่งโอนเงิน
หรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีแนวทาง
ปฏิบัติซ่ึงออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยก าหนด
กระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค าสั่งดังกล่าวและ
ก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม     

   

ข้อ ๓๗   สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนเงิน ต้องมีมาตรการ
ในการตรวจสอบการรับค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้าม
ประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งค าสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่
ครบถ้วน โดยอาจรวมถึงมาตรการตรวจสอบในขณะรับค าสั่ง ใน
ระหว่างด าเนินการตามค าสั่ง หรือหลังจากด าเนินการตามค าสั่ง
แล้ว 

    
 

ข้อ ๓๘  สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนเงิน ต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าผู้รับเงินก่อนจ่ายเงินตามค าสั่ง
โอน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน 

   

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการรับค าสั่งโอนเงินซ่ึงมีข้อมูลของผู้ส่ง    



๔๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ค าสั่งโอนเงินหรือลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงินผู้รับ
ค าสั่งโอนเงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซ่ึงออกตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย โดยก าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่ง
ค าสั่งดังกล่าวและก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 

ข้อ ๔๐ ให้น าบทบัญญัติในข้อ  ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ 
ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม 

ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอน
มูลค่าเงินที่ เป็นทั้งผู้ส่งค าสั่งและรับค าสั่งในการให้บริการราย
เดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ของลูกค้าผู้ส่งค าสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงิน เพื่อทราบว่าเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อส านักงาน
หรือไม่ 

(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงินข้ามประเทศ หากพบว่ามี
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย และอาจมีผลกระทบหรือความ
เสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ให้รายงานการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

   

ข้อ ๔๑  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ 
หาก 

(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการ
ใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้
วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการช าระค่าสินค้าหรือบริการ  
ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่าง
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือ

  
 
 
 
 
 

 



๔๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซ่ึง
เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙)  

 
 
 
 

  ส่วนที่ ๔ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ที่มีความเสีย่งสูง 
 

 

เพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้าง
ใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ข้อ ๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นที่สุด โดยอย่างน้อย 
ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่ เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบ
กิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การ
ก าหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่มีความน่าเชื่อถือ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 

(๒) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีความเส่ียงสูงและอนุมัติผลการ
ตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า  

 (๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความ

- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน
มากขึ้น 

- แก้ไขถ้อยค าเกี่ยวกับข้อมูล
แหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ เพื่อ
แก้ ไขตามประเด็นข้อบกพร่องที่
ปรากฎจากรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ
ประเทศไทย ฉบั บ เดื อนธันวาคม 
2560  

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  2 4 :   
ข้อก าหนดเรื่องบุคคลผู้มีสถานะทาง
การเมือง (PEPs) ตามข้อ ๑๕ ของ
กฎกระทรวง CDD ไม่ชัดเจนว่า ต้อง
ระบุถึงแหล่งที่มาของความร่ ารวย 

 - เพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบ เพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้า ส าหรับลูกค้าที่ท า
ธุรกรรมเป็นครั้งคราวและเป็นลูกค้าที่



๔๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

เคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด 
โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท าธรุกรรม และ
เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทานข้อมูลการระบุตัวตน
และการระบุผู้ ได้รับผลประโยชน์ที่ แท้จริงของลูกค้าและให้
ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  

ในกรณีที่ลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าใน
ระดับที่เข้มข้นที่สุด โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง 
(๑) และต้องก าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ท าธุรกรรมที่ เข้มข้นโดยอาจพิจารณาถึงความสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม มูลค่าในการท าธุรกรรม และความ
จ าเป็นทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเข้มข้น   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากพบว่า
ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ไม่ท าธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อส านักงาน   

 

มีความเสี่ ยงสู ง เพื่ อ ให้ เกิดความ
ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น 

  ส่วนที่ ๕ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มี

ความเสี่ยงต่ า 
 

 
 

เพิ่มเติมตามการปรับโครงสร้าง
ใหม่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 



๔๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๒๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจลดระดับความเข้มข้นในการด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส าหรับลูกค้าที่มี
ความเสี่ยงต่ า โดยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน 
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจากประเภทของลูกค้า ประเภท
ของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของลูกค้า 

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบัน
ของลูกค้า           

 

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 

  ส่วนที่ ๖ 
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 

 
 

 ย้ายมาจากส่วนที่ ๒ เดิม ตาม
การปรับโครงสร้างใหม่ เพื่อความ
ชัดเจนมากขึ้น 

  ข้อ ๓๐ เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในส่วนนี้  
“กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ .ศ . ๒๕๓๕ และกรมธรรม์
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 เ พิ่ ม เ ติ ม นิ ย า ม ค า ว่ า 
“กรมธรรม์ประกันภัย” เพื่อให้เกิด
ความชัดเจน และสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการ
แก้ ไขตามประเด็นข้อบกพร่องที่
ปรากฎจากรายงานผลการประเมิน
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ
ประเทศไทย ฉบั บ เดื อนธันวาคม 
2560  

ข้ อ บ ก พ ร่ อ งที่  1 0 : ไม่ มี
ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินต้องท า 
CDD ทันทีที่ระบุตัวผู้รับประโยชน์



๔๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ตามกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ 
  ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือการประกันภัยอย่างอื่นที่มีการ
ลงทุนรวมอยู่ด้วย นอกจากต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุ
ข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้
ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้  

(๒) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการ
ก าหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยสถานะหรือโดยทางอื่น ให้ระบุ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะสามารถระบุผู้รับ
ประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตาม
กรมธรรม์ประกันภัย  

 
 

 

แก้ ไข เพิ่ ม เติมถ้อยค าให้ เกิด
ความถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ข้อ ๓๒ ให้สถาบันการเงินด าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการ
แสดงตนของผู้รับประโยชน์ตามข้อ ๓๑ (๑) และ (๒) ในเวลาที่
จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย  

 

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ  
 

  ข้อ ๓๓ ให้สถาบันการเงินก าหนดให้การพิจารณาข้อมูล
เกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่งใน
การบริหารความเส่ียงของลูกค้า 

กรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตาม
วรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงให้สถาบันการเงินด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึงด าเนินการระบุ

เพิ่มเติมหลักการในวรรคสาม 
โดยก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้อง
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของผู้รับประโยชน์ที่
แ ท้ จ ริ งข อ งผู้ รั บ ป ระ โย ช น์ จ าก
กรมธรรม์ประกันภัยซ่ึงเป็นบุคคลที่มี
สถานภาพทางการเมืองนั้นอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตาม 



๔๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและตรวจสอบเพื่อยืนยันผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกัน 
ทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย 

กรณีที่พบว่า ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือ
ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือในกรณีที่มีการก าหนด 
โดยลักษณะพิเศษหรือโดยทางอื่น ให้บุคคลที่มีสถานภาพทาง
การเมืองเป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย สถาบัน
การเงินต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้
ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
หรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยซ่ึงเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้นอย่าง
เคร่งครัดก่อนแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบเพื่ออนุมัติการจ่ายตาม
กรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการกระท า
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่ มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
ให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

the FATF Recommendations ข้อ 
12.4  

  ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ 
และข้อ ๓๓ ได้ ให้สถาบันการเงินปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและ
พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

 

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 

  ส่วนที่ ๗ 
การส่งข้อมูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 

ย้ายมาจากส่วนที่ 4 เดิม ตาม
การปรับโครงสร้างใหม่ 

   ข้อ ๓๕ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้ส่ง
ค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนเงิน 

- แก้ไขถ้อยค าให้ชัดเจนขึ้นเพื่อ
แก้ ไขตามประเด็นข้อบกพร่องที่
ปรากฎจากรายงานผลการประเมิน



๔๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

มีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน ดังต่อไปนี้  
(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน 
(๒) หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน กรณีที่ลูกค้าสั่งโอน

เงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน หรือ
หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมครั้ง
นั้น ๆ ได้ กรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่ง
ค าสั่งโอน 

(๓ ) ที่อยู่ของลูก ค้าผู้สั่ งโอน หรือหมายเลขประจ าตัว
ประชาชนหรือหมายเลขประจ าตัวบุคคลที่รัฐออกให้ หรือวัน เดือน 
ปีและสถานที่เกิด  

(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน 
(๕) หมายเลขบัญชีของผู้รับเงิน กรณีที่เป็นค าสั่งโอนเงินเข้า

บัญชีที่ผู้รับเงินมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน หรือหมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ 
ได้ กรณีที่ผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน 

กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ข้าม
ประเทศที่มีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน
และสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนมีข้อมูลของ
ลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน อย่างน้อยตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง 
(๑) (๒) (๓) และ (๕)   

ในกรณีที่มีการส่งค าสั่งโอนเงินเป็นค าสั่งรวมจากลูกค้าผู้สั่ง
โอนรายเดียวไปยังผู้รับเงินหลายรายสถาบันการเงินไม่ต้องส่งหรือ
รับข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลข
บัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท า
ธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้สั่งโอน และในค าสั่งโอนเงินที่เป็น
ค าสั่งรวมดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับ
เงินทั้งหมดรวมอยู่ในระบบค าสั่งรวมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
ติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได ้ 

 

มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT ของ
ประเทศไทย ฉบั บ เดื อนธันวาคม 
2560  

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ที่  1 1  :  
ข้อก าหนดในเรื่องการตรวจสอบการ
โอ น เงิน ท า งอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ไม่
ครอบคลุมถึงผู้โอนซ่ึงไม่ใช่ลูกค้า ของ
สถาบันการเงินที่เป็นคนท าค าสั่งโอน 

- เพิ่มเติมหลักการ ส าหรับการ
ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามประเทศที่มีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่น
บาท โดยก าหนดให้สถาบันการเงินผู้
ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับ
ค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนมีข้อมูล
ของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินด้วย 
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตาม the FATF 
Recommendations ข้อ 16 และ
เพื่ อ เป็ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป ร ะ เด็ น
ข้อบกพร่อง ฯ  

ข้อบกพร่องที่ 12 :  ไม่มีการ
ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องเก็บ
ข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีที่ท า
ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ า
กว่า 5๐ ,๐๐๐ บาท และไม่มีการ
ก าหนดให้ ต้ อ งตรวจสอบข้ อมู ล
ดังกล่าวหากสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ 
ML/TF 
 
 
 



๔๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

  ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงิน
ผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนด าเนินการส่งและ 
รับข้อมูลของลูกค้าพร้อมค าสั่งโอน ตามข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง เว้นแต่ 
สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีอื่น 
ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนในกรณีที่ลูกค้าสั่ง
โอนจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งหรือให้ส่งข้อมูล
หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมใน
ครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้
ส่งค าสั่ง 

ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนร้องขอหรือได้รับค าสั่ง
จากส านักงาน ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูล
ของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับค าสั่ง
โอนหรือส านักงาน แล้วแต่กรณี ภายในสามวันท าการ 

กรณี ที่ มี ก ารให้ บ ริก ารโอน เงิน ท างอิ เล็ กท รอนิ ก ส์
ภายในประเทศที่มีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท สถาบันการเงินผู้ส่ง
ค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนมี
ข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน อย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อ 
๓๗  วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕)  

 

- เพิ่มเติมหลักการ ส าหรับการ
ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ภายในประเทศที่มีมูลค่าไม่เกินห้า
หมื่ นบาท โดยก าหนดให้ สถาบัน
การเงินผู้ส่งค าสั่ งโอนและสถาบัน
การเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่ง
โอนมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนและ
ผู้รับเงินด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
FATF Recommendations ข้อ 16 
และ เพื่ อ เป็ น การแก้ ไขประ เด็ น
ข้อบกพร่อง ฯ  

ข้อบกพร่องที่ 12 :  ไม่มีการ
ก าหนดให้สถาบันการเงินต้องเก็บ
ข้อมูลผู้โอนและผู้รับโอนในกรณีที่ท า
ธุรกรรมโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ า
กว่า 5๐ ,๐๐๐ บาท และไม่มีการ
ก าหนดให้ ต้ อ งตรวจสอบข้ อมู ล
ดังกล่าวหากสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับ 
ML/TF 
 
 

  ข้อ ๓๗ ให้สถาบันการเงินผู้ส่ งค าสั่ งโอนด าเนินกา ร
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าก่อนส่งค าสั่งโอนเงินไปยัง
สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน 

 

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 

  ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนหรือ
ผู้รับเงินไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนก าหนดและปฏบิตัิ
ตามกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค าสั่งโอนเงิน
ดังกล่าวและก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม  

 

เพิ่มเติมหลักการโดยก าหนดให้
มีกระบวนการในการปฏิ เสธหรือ
ระงับการส่งค าสั่งโอนเงิน ส าหรับ
ค าสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่ง
โอนหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน ทั้งนี้  เป็น



๔๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

การเพิ่มเติมตามประเด็นข้อบกพร่อง ฯ  
ข้ อบกพ ร่อ งที่  1 3  :  ไม่ มี

ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินผู้โอน
สามารถปฏิเสธการท าธุรกรรมกรณี
ได้ รั บ ข้ อ มู ล ไม่ ค รบ ถ้ ว น ต าม ที่
กฎหมายก าหนด  

ข้อบกพร่องที่ 17 : นโยบาย
และขั้นตอนการบริหารความเส่ียงที่มี
อยู่ตามข้อ ๓๙ กฎกระทรวง CDD ไม่
ครอบ คลุมกรณี ก ารตั ดสิ น ใจว่ า 
เมื่อ ใดจะสามารถด าเนินการโอน
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนได ้

 
 

  ข้อ ๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงิน 
ให้ส่งข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินไปพร้อมกับค าสั่งโอนเงิน
ตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน ไปยังสถาบันการเงิน 
ผู้รับค าสั่งโอนให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีใน
การส่งค าสั่งโอนเงิน ท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้
รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน สถาบันการเงินตัวกลาง
ต้องเก็บรักษาข้อมูลตามค าสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่
ได้รับค าสั่งโอนเงินนั้น 

สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการ
รับค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ
ลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินไม่ครบถ้วน 

ในกรณีที่ค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนหรือผู้รับ
เงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีแนวทางปฏิบัติซ่ึง
ออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ถ้ อ ย ค า ให้

ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไข
ตามประเด็นข้อบกพร่องฯ  

ข้ อบกพ ร่อ งที่  1 4  :  ไม่ มี
ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินตัวกลาง
ต้องส่งข้อมูลทั้งหมดของผู้โอนและ
ผู้รับโอนไปพร้อมกับการโอนเงินทาง
อิ เล็ กทรอนิ กส์ทุ กครั้ ง และไม่ มี
ข้อก าหนดให้ต้องเก็บรักษาข้อมูล
ดังกล่าวทั้งหมดตามที่มาตรฐานสากล
ก าหนดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปี 



๔๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง โดยก าหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือ
ระงับการส่งค าสั่งดังกล่าวและก าหนดมาตรการในการติดตาม
ข้อมูลอย่างเหมาะสม 

 
  ข้อ ๔๐  สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน ต้องมีมาตรการใน

การตรวจสอบการรับค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศ
ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินไม่ครบถ้วน โดยอาจ
รวมถึงมาตรการตรวจสอบในขณะรับค าสั่ง ในระหว่างด าเนินการ
ตามค าสั่ง หรือหลังจากด าเนินการตามค าสั่งแล้ว   

 

แก้ไขถ้อยค าให้มีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขประเด็นข้อบกพร่อง
ฯ  

ข้ อ บ ก พ ร่ อ งที่  1 5  : ไม่ มี
ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินผู้รับโอน
ต้องพิสูจน์ตัวตนของผู้รับโอนที่ไม่ใช่
ลูกค้าของสถาบันการเงินตน 
 

  ข้อ ๔๑ สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของผู้รับเงินก่อนจ่ายเงินตามค าสั่งโอนเงิน 
ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขถ้อยค าให้ถูกต้องชัดเจน

ยิ่งขึ้น  

  ข้อ ๔๒ ในกรณีที่มีการรับค าสั่งโอนเงินซ่ึงมีข้อมูลของลูกค้า
ผู้สั่งโอนหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน
เงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซ่ึงออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยก าหนดและ
ปฏิบัติตามกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการรับค าสั่ง
ดังกล่าวและก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม 

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขถ้อยค าให้ถูกต้องชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

  ข้อ ๔๓ ให้น าบทบัญญัติในข้อ 35 ข้อ 36 ข้อ 37 ข้อ 38 
ข้อ 39 ข้อ 40 ข้อ 41 ข้อ 42 และข้อ 43 มาใช้บังคับกับ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) โดยอนุโลม 

ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) 
ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทั้งผู้ส่งค าสั่งโอนและรับค าสั่งโอนใน

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ  
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น  
- เพิ่มหลักการส าหรับสถาบัน

การเงินที่ให้บริการโอนมูลค่าเงิน ให้



๕๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

การให้บริการรายเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับ
เงิน ตามข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) และด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม
ของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน เพื่อทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อส านักงานหรือไม ่

(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงินข้ามประเทศ หากพบว่ามี
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและอาจมีผลกระทบหรือความ
เสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ให้รายงานการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็น
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน   

 

ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า
ผู้สังโอนและผู้รับ เงินด้วย เพื่อ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ต า ม  the FATF 
Recommendations ข้อ 16 และ
เพื่ อ เป็ น ก า ร แ ก้ ไ ข ป ร ะ เด็ น
ข้อบกพร่อง ฯ 

 ข้อบกพร่องที่  18  :  ไม่ มี
ข้ อ ก า ห น ด ให้ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น 
ผู้ ให้บริการโอนเงินหรือมูลค่าเงิน 
ปฏิบัติตามข้อแนะน าที่ 16 

 
  ข้อ ๔๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ 
หาก 

(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรม
การใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการช าระค่าสินค้าหรือ
บริการ  ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด 

(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่าง
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือ
ระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซ่ึง
เป็นการกระท าเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) 

ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ การพึ่งพา

บุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 
การก าหนดนโยบายส าหรับส านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ 

 
 

หมวด ๔ 
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

และการก าหนดนโยบายส าหรับส านักงาน สาขา  
หรือบริษัทในเครือ 

 
 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ การพึ่งพา

บุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 
การก าหนดนโยบายส าหรับส านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข 
- บัญญัติให้ชัดเจนขึ้นส าหรับ

กรณีข้อก าหนดใดที่สถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 
ต้องปฏิบัติตาม  



๕๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๑ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 

 
 

 ส่วนที่ ๑ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข  
- ข้อก าหนดในส่วนนี้ใฃ้บังคับ

กับเฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้น  

ข้อ ๔๒  ให้สถาบันการเงิน ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี ้ 

(๑) ที่จัดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการ
ที่แท้จริงในประเทศที่ได้รับอนุญาต หรือมีระบบการบริหารจัดการ
ที่แท้จริงแต่มิได้ด าเนินการในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและ 
ไม่อยู่ในสถานะที่ได้รับการก ากับดูแล  

(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือ
ให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตาม (๑)  

  ย้ายไปอยู่ข้อ 47 ตามหลักการ
ร่างกฎหมาย กล่าวคือ ข้อก าหนดที่
เกี่ยวกับข้อยกเว้น ควรก าหนดไว้
หลังจากที่มีการก าหนดหลักการไว้
ก่อนแล้ว  

ข้อ ๔๓  ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ ไม่ว่าความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการท าธุรกรรมที่เป็นการโอน
เงินทางอิ เล็กทรอนิกส์  หรือธุรกรรมที่ เกี่ ยวกับการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ อย่างสถาบันการเงินคู่ค้าหรือสถาบันการเงินที่ท า
ธุรกรรมแทนเพื่อลูกค้า สถาบันการเงินต้องด าเนินการระบุตัวตน
และระบุข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ 
(๓) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทน
ดังกล่าว รวมถึงพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอก
เงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของ
สถาบันการเงินตัวแทนนั้น 

 ข้อ ๔๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ สถาบันการเงินต้อง
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) ระบุตัวตนและระบุข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทนตาม
ข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) 

(๒) ท าความเข้าใจลักษณะของธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน
และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบนัการเงินตัวแทนรวมถึงความ
น่าเช่ือถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของสถาบันการเงินตัวแทน
นั้นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ  

(๓) ประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของ 
สถาบันการเงินตัวแทน  

(๔ ) ก าหนดและท าความเข้าใจเกี่ ยวกับหน้ าที่ค วาม

แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม 
the FATF Recommendations ข้อ 
13 และเพื่อเป็นการแก้ไขประเด็น
ข้อบกพร่อง ฯ 

ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง  1 9  :  ไม่ มี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนให้สถาบันการเงิน
ต้องประเมินมาตรการควบคุมภายใน
ของสถาบันการเงินตัวแทน อาทิ การ
ตรวจสอบ ความน่ า เชื่ อ ถื อ  ก าร
พิ จ า รณ า ข้ อ มู ล ที่ เผ ย แ พ ร่ ต่ อ
สาธารณะ ชื่อเสียง คุณภาพในการ
ก ากับดูแลด้าน AML/CFT และโทษที่
เคยได้รับ ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติต าม
กฎหมาย  และไม่มี ข้อก าหนดให้
สถาบันการเงินต้องได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารก่อนเริ่มความสัมพันธ์



๕๒ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

รับผิดชอบของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินตัวแทน 
 (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ

ให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนใน
ต่างประเทศ 

     

กับธนาคารตัวแทน 
 
 

 

ข้อ ๔๔  ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินตัวแทน ประเภทการช าระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง ซ่ึง
หมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินอนุญาตให้ลูกค้าของสถาบันการเงิน
ตัวแทนท าธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนที่เปิดไว้กับ
สถาบันการเงินได้ โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาส่งค าสั่งจากสถาบัน
การเงินตัวแทน  สถาบันการเงินต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยง
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าของลูกค้าสถาบัน
การเงินตัวแทน และสถาบันการเงินต้องรับรองได้ว่า จะได้รับข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงส าหรับลูกค้ารายนั้นจากสถาบันการเงินตัวแทนตามที่
ร้องขอ  

  ข้อ ๔๖ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศ ประเภทการช าระเงินโดยผ่านบัญชี
โดยตรง ซ่ึงหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินตัวแทน อนุญาตให้
ลูกค้าของสถาบันการเงินท าธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงิน
เปิ ด ไว้ กั บ ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ตั ว แ ท น ได้  โด ย ไม่ ต้ อ งผ่ า น 
การพิจารณาส่งค าสั่งจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินต้อง
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าและต้องรับรองได้ว่าจะให้ข้อมูลที่ เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ารายนั้นแก่สถาบันการเงินตัวแทนตามที่ได้รับการร้องขอ  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ ไขเพิ่ ม เติมถ้อยค า เพื่ อ

แก้ไขตามประเด็นข้อบกพร่องฯ  
ข้อบกพร่องที่ 20 :  ข้อ ๔๔ 

ของกฎกระทรวง CDD  ไม่ครอบคลุม
ข้อก าหนดให้สถาบันการเงินต้องท า 
cdd ลูกค้าของสถาบันการเงิน กรณี
ที่ลูกค้าของสถาบันการเงินเข้าถึง
บัญชี payable-through accounts 
ของสถาบันการเงินตัวแทนได้โดยตรง 
และต้องให้ข้อมูล CDD เมื่อได้รับการ
ร้องขอจากสถาบันการเงินตัวแทน 
 
  

   ข้อ ๔๗ ให้สถาบันการเงิน ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่จัดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่ไม่มีระบบการบริหาร
จัดการที่แท้จริงในประเทศที่ได้รับอนุญาต หรือมีระบบการบริหาร
จัดการที่แท้จริงแต่มิได้ด าเนินการในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้
จัดตั้งและไม่อยู่ในสถานะที่ได้รับการก ากับดูแล 

(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือ
ให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตาม (๑)  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
 



๕๓ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๔๕  ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 
เป็นสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้
สถาบันการเงินขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้าน
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและต้องด าเนินการ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าวด้วย   
สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากสถาบัน
การเงินตัวแทนไม่มีนโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ หรือสถาบันการเงินตัวแทน
หรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น
เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย  

 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 
เป็นสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้สถาบันการเงิน
ขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและ
ต้องด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตัวแทนดังกล่าวด้วย 

สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม และยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบัน
การเงินตัวแทนในต่างประเทศ หากสถาบันการเงินตัวแทนไม่มี
นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ หรือ
สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบัน
การเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น  

ข้อ ๔๖  ในกรณีที่สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือ
ประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินต้องใช้ความระมัดระวัง
ในการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และตรวจสอบข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้นอย่างสม่ าเสมอ และควร
พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจทันทีที่ตรวจสอบพบว่า สถาบัน
การเงินตัวแทนดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือ
ประเทศมีความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้าง
สู ง สถาบั นการเงินต้ องใช้ความระมั ดระวั ง ในการด า เนิ น
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
การเงินตั วแทนนั้ น อย่ างสม่ า เสมอ  และควรพิ จารณ ายุ ติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจทันทีที่ตรวจสอบพบว่า สถาบันการเงิน
ตัวแทนดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 
 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 



๕๔ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ส่วนที่ ๒ 
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

 
 

- ไม่มีการแก้ไข  
 - ข้อก าหนดในส่วนนี้ใฃ้บังคับ

กับสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ข้อ ๔๗   สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุ
ตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
หรือเพื่อแนะน าธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า 

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ 
๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ จากบุคคลที่สาม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุ
ตัวตนและเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ 
ได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ 

(๓) บุคคลที่สามได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบั งคับของหลาย
ประเทศ ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ จาก
ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายแล้ว  

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกันกับ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ที่พึ่งพา และกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและ
ปฏิบัติตามข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการปฏิบัติดังกล่าว 
ได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจ ให้ถือ

ข้อ ๓๐  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามในการ
ตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ หรือเพื่อแนะน าธุรกิจ เมื่อรับรองได้
ว่า 

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ 
๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ จาก
บุคคลที่สาม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุ
ตัวตนและเอกสารข้อมูลอื่น ๆ  ของลูกค้าที่ เกี่ ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๑ ได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ 

(๓) บุคคลที่สามได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลาย
ประเทศ ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ จาก
ระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายแล้ว 

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกันกับผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ที่พึ่งพา และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บ

ข้อ ๕๐ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
อาจพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ 
๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ หรือเพื่อแนะน าธุรกิจ 
เมื่อรับรองได้ว่า 

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ 
๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และ
ข้อ ๒๗ จากบุคคลที่สาม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุ
ตัวตนและเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่ เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามข้อ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ ได้
ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ 

(๓) บุคคลที่สามได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่าง
เหมาะสม และปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ 
ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ จากระดับความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงแล้ว 

ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ กลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติ
ตามข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ และการปฏิบัติดังกล่าว ได้รับการ
ก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจ ให้ถือว่าสถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ได้ด าเนินการตาม (๓) 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 



๕๕ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ว่าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙ )  ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ต า ม  (๓ )  แ ล ะ  (๔ )  โ ด ย ผ่ า น 
กลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) แล้ว 

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอก
หรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน   

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ ซ่ึงได้รับ
การก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจและบุคคลที่
สามได้ด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะ
พึ่งพาให้บุคคลที่สามด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้ง
ใหม่ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  ซ่ึงบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มา
ใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคล
ที่สามจะแตกต่างจากการที่สถาบันการเงินจัดจ้างบุคคลภายนอก
หรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซ่ึงต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของสถาบันการเงิน 
และผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสถาบัน
การเงิน 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ด าเนินการตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการ
เก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือด าเนินการตามกระบวนการ
ดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน 
บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงาน
ที่มีอ านาจ   

รักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ 
และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจ ให้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ได้ด าเนินการ
ตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว 

มาตรการตามข้อนี้ไม่น ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอก
หรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน 

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ซ่ึง
ได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจและ
บุคคลที ่สามได้ด า เนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่
ก่อนที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามด าเนินการ
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในคร้ังใหม่ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) ซ่ึงบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์
ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้  ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคลที่สามจะแตกต่าง
จากการที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) 
(๕ ) (๖ ) (๗ ) (๘ ) และ (๑ ๐ ) จั ด จ้ างบุ คคลภายนอกห รือ
ความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซ่ึงต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) 
และผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องรับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สามไม่
ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ แล้ว 

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอก
หรือการจัดตั้งความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน 

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ 
ซ่ึงได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจและ
บุคคลที่สามได้ด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่
ส ถ าบั น ก า ร เงิน แ ล ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ อ าชี พ ต าม ม าต รา  ๑ ๖  
จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใน
ครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ซ่ึงบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูก ค้าที่ ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้  ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคลที่
สามจะแตกต่างจากการที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน 
ซ่ึงต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงตาม
นโยบายและข้อบังคับของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖  และผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าว  

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง
รับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สามไม่ด าเนินการตามกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษา
ข้อมูลและหลักฐานหรือด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่
ครบถ้วน 

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่มี
อ านาจ 

 



๕๖ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

เกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือด าเนินการ
ตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน 

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ซ่ึงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่มี
อ านาจ 

 
ส่วนที่ ๓ 

มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรับส านักงาน สาขา 
หรือบริษัทในเครือ 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรับส านักงาน สาขา 

หรือบริษัทในเครือ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรับส านักงาน สาขา 

หรือบริษัทในเครือ 
 

 

- ไม่มีการแก้ไข  
- ข้อก าหนดในส่วนนี้ใฃ้บังคับ

กับเฉพาะสถาบันการเงินเท่านั้น 

ข้อ ๔๘  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ก าหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตาม
ข้อ ๔ และก าหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
เพื่อตรวจสอบระบบการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) ต้องก าหนดขั้นตอนในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้
นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการจัดให้พนักงานได้รับ 
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ต้องก าหนดให้มีพนักงานระดับบริหาร เพื่อท าหน้าที่ในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 

ข้อ ๓๑  ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ก าหนดแผนในการพัฒนาและ
ปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ และก าหนดให้มีกลไกในการ
ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการด าเนินงาน
และการปฏิบัติตามกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดขั้นตอนในการจ้างพนักงาน 
เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดให้มีพนักงานระดับบริหาร เพื่อ
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  

ข้อ ๕๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องก าหนดและด าเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้
เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงและขนาดของธุรกิจ และก าหนดให้มีนโยบาย 
ขั้นตอน และการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงสร้างในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย
การกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าล าย ล้ า งสู ง  โด ย ก าห น ด ให้ มี พ นั ก งาน ระ ดั บ บ ริห า ร 
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าว    

(๒ ) ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้
ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๓) จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง  

แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม 
the FATF Recommendations ข้อ 
18 และเพื่อเป็นการแก้ไขประเด็น
ข้อบกพร่อง ฯ 

ข้ อบกพ ร่อ งที่  2 1  :  ไม่ มี
ข้อก าหนดที่ชัดเจนให้สถาบันการเงิน
ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของพนักงาน
ในขั้นตอนการรับพนักงานเข้าท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

 (๔) ก าหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อ
ตรวจสอบระบบการด าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

 
ข้อ ๔๙  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(๑) และ (๙) ต้องก าหนดให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ
ที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภท
ของธุรกิจ  

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) อาจก าหนดมาตรการในการร่วมใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่
ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ เพื่อ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง 
โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การท าธุรกรรม ความเคลื่อนไหว
ทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียง
ของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือ
รับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด   

ข้อ ๓๒  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องก าหนดให้ส านักงาน สาขา 
หรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศปฏิบัติ
ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ 

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจก าหนดมาตรการในการร่วมใช้ข้อมูล
หรือส่งข้อมูลให้แก่ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ เพื่อด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตาม
วรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การท าธุรกรรม ความ
เคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์
ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับจาก
การส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด 

 

ข้อ ๕๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ก าหนดให้ส านักงานหรือสาขาที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกัน 
ด าเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง และนโยบาย ขั้นตอน และ
การควบคุมภายในตามข้อ ๕๑ อย่างเคร่งครัด 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง
ก าหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการร่วม
ใช้ข้อมูลระหว่างส านักงานหรือสาขาที่ อยู่ในกลุ่มหรือในเครือ
เดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการบริหารความเส่ียงด้านการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ควรได้รับข้อมูลของลูกค้า บัญชี 
และข้อมูลการท าธุรกรรม รวมตลอดถึงข้อมูลผลการวิเคราะห์การ
ท าธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันไม่ปกติ จากส านักงานหรือสาขา
ที่ อยู่ ในกลุ่ มห รือ ใน เครือ เดีย วกันห ากมี ความจ า เป็ น เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ใน
ท าน อ งเดี ย ว กั น ส า นั ก งาน ห รื อ ส าข าที่ อ ยู่ ใน ก ลุ่ ม ห รื อ 
ในเครือเดียวกันก็ควรได้รับข้อมูลดังกล่าวจากสถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกัน
ด้วยหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการบริหารความเส่ียงด้านการ

แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม 
the FATF Recommendations ข้อ 
18 โดยเพิ่มเติมหลักการเกี่ยวกับการ
ร่วมใช้ข้อมูลระหว่างส านักงานหรือ
สาขาที่ อยู่ ในกลุ่ ม ธุรกิ จ  (group-
wide) แ ล ะ บ ริ ษั ท ใ น เ ค รื อ 
(subsidiaries) และก าหนดให้มีการ
แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยภายในกลุ่มธุรกิจ สาขา 
และบ ริษั ท ใน เครื อ ข อ งตน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการจัดการความเส่ียง
ด้าน AML/CFT ทั้ งนี้  เพื่อ เป็นการ
แก้ไขตามประเด็นข้อบกพร่อง ฯ  

ข้อบกพร่องที่ 22 :  
ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง  CDD แ ล ะ

กฎหมายฟอกเงินมาตรา ๒๑/๑ ไม่
ครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูลใน
กลุ่มธุรกิจ (group-wide) และบริษัท
ใน เค รื อ  (subsidiaries) แ ละ ไม่ มี
ข้ อก าหนดในการแบ่ งปั นข้ อมู ล
เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ภายในกลุ่มธุรกิจ สาขา และบริษัทใน
เครือของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดการความเส่ียงด้าน AML/CFT  



๕๘ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง รวมถึงต้องก าหนดให้มี
มาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เข้มงวดและห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วยประการใดๆ 
อันอาจท าให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว   

 

 
 

ข้อ ๕๐  ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที่ส านักงานหรือสาขาหรือ
บริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของ
ประเทศไทย  ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ใน
ต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า 

ในกรณีที่ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่ตั้งอยู่ ได้ ให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
พิจารณาเพื่อยุติการด าเนินกิจการของส านักงานหรือสาขาหรือ
บริษัทในเครือดังกล่าว 
 

ข้อ ๓๓  ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที่ส านักงาน สาขา หรือ
บริษัทในเครือของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่าง
จากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทย ให้ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่
อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด
กว่า 

ในกรณีที่ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่ส านักงาน สาขา 
หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พิจารณาเพื่อยุติ
การด าเนินกิจการของส านักงาน สาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว 

  
  

 

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ของประเทศที่ส านักงาน
หรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงของประเทศไทย ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทใน
เครือที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่
เข้มงวดกว่า 

ในกรณีที่ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศที่ตั้งอยู่ ได้ ให้
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาเพื่อ
ยุติการด าเนินกิจการของส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ
ดังกล่าว  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ข้อ ๕๑  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ต้องพิจารณาให้พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็น
ปัจจัยหนึ่งในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท า
กิจกรรม การลงทุน การร่วมทุน กับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพา

ข้อ ๓๔  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องพิจารณาให้พื้นที่หรือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยหนึ่ งในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จ ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท า

ข้อ ๕๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ต้องพิจารณาให้พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) จ ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท า

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 



๕๙ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

บุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงต่อการฟอก
เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) ไม่จัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือ
บริษัทในเครือ ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติ
ตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่าง
เคร่งครัด 

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้ นที่หรือประเทศที่ตั้ งอยู่ ให้
ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ าเสมอ    

กิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพา
บุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงต่อการฟอก
เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(๒) ไม่จัดตั้งส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือในพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งส านักงาน สาขา หรือ
บริษัทในเครือให้ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่าง
เคร่งครัด 

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้ นที่หรือประเทศที่ตั้ งอยู่ ให้
ส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ าเสมอ 

 

กิจกรรม การลงทุน การร่วมทุนกับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพา
บุคคลทีส่าม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเส่ียงต่อการฟอก
เงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๒) ไม่จัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง หากมีการจัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทใน
เครือ ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่าง
เคร่งครัด  

(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้ นที่หรือประเทศที่ตั้ งอยู่ ให้
ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 
 
 

หมวด ๕ 
การก ากับและตรวจสอบ 

 
 

หมวด ๕ 
การก ากับและตรวจสอบ 

 
 

 

หมวด ๕ 
การก ากับและตรวจสอบ 

 
 
 

ไม่มีการแก้ไข 
 

ข้อ ๕๒  กรณีที่มีความจ าเป็นในการติดต่อส านักงาน เพื่อ
สอบถาม ขอค าแนะน า ชี้แจง หรือด้วยเหตุจากการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) จะต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อ
หรือประสานงานกับส านักงาน  

ข้อ ๓๕  กรณีที่มีความจ าเป็นในการติดต่อส านักงาน เพื่อ
สอบถาม ขอค าแนะน า ชี้แจงหรือด้วยเหตุจากการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็น
ตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส านักงาน 

ข้อ ๕๕ กรณีที่มีความจ าเป็นในการติดต่อส านักงาน เพื่อ
สอบถาม ขอค าแนะน า ชี้แจง หรือด้วยเหตุจากการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
จะต้องแต่ งตั้ งพนักงานเพื่ อ เป็นตั วแทนในก ารติดต่อหรือ
ประสานงานกับส านักงาน 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 



๖๐ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ข้อ ๕๓  ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม 
ประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรับ
บริษ ัทในเครือที ่อยู ่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  

ข้อ ๓๖  ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตามประเมินผลผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
นี้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก ากับดูแล
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรับบริษัท
ในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซ่ึงผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) เป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

  

ข้อ ๕๖ ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และ
ติดตาม ประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรับบริษัท
ในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซ่ึงสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ 

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ข้อ ๕๔  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานอาจ 

(๑ ) ขอความร่วมมือ ในก า รก าก ับ ดู แล แ ละต ิด ตาม
ประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงิน
และผู ้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ ตาม
ข้อตกลงระหว่างส านักงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 

(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซ่ึงมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการ
ก ากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล 

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการก ากับ ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที ่คณะกรรมการ 
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๓๗  เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๓๖ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานอาจ 

(๑ ) ขอความร่ วมมื อ ในการก ากั บดู แลและติ ดตาม
ประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจก ากับดูแลผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐)  ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างส านักงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจ
ก ากับดูแล 

(๒) แต่งต้ังที่ปรึกษาซ่ึงมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการ
ก ากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล 

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการก ากับ ตรวจสอบ หรือ
ติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  

ข้อ ๕๗ เพื่อให้การด าเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส านักงานอาจ 

(๑ ) ขอความร่วมมื อ ในการก ากับดูแล และติ ดตาม
ประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่าง
ส านักงานกับหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 

(๒) แต่งต้ังที่ปรึกษาซ่ึงมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการ
ก ากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผล 

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการก ากับตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

 

- ไม่มีการแก้ไขในหลักการ 
- แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าให้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

ข้อ ๕๕  เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินและผู ้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธี
ปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก าหนด
ด้วย 

 

ข้อ ๓๘  เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) 
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ วิธี
ปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก าหนด
ด้วย 

  

ข้อ ๕๘ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการก าหนดด้วย 

  

 



๖๑ 
 

จัดท ำโดย ส่วนนิติกำร กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง.  
วันท่ี ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหน่ึง (๒) (๓) (๔) 

(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. .... 

 

เหตุผลในการแก้ไข 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ยิ่งลักษณ ์ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
 

ให้ไว้ วันที่.........................................      
นายกรัฐมนตรี 

 
               

 
 

 

 


