
ตารางเปรียบเทียบ 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และ

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 

มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย

อํ า น า จ ต า ม บ ท บั ญ ญั ติ แ ห ง ก ฎ ห ม า ย 

นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และ

มาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๔๓ ของรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปน้ี 

     ไมมีการแกไข 

           ขอ ๑ ประกาศน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนด
เกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
 

     เพื่อใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ มีระยะเวลาในการปรับปรุง
ระบบงาน ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให
สอดคลองตามกฎหมาย 

     ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

     ข อ  ๑  ๒  ใ ห ย ก เ ลิ ก ป ร ะ ก า ศ สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคา
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 

     ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่  ๑๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

     ขอ ๒  ในประกาศนี ้
      
 

ขอ ๒ ๓  ในประกาศน้ี 

"ความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา 

การดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางบุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมายกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อทําธุรกรรมระหวางกันตั้งแตมี

การสร างความ สัมพันธจนกว าจะมี การยุ ติ

ความสัมพันธ 

 

     เพิ่มคํานิยามใหชัดเจนเพื่ออธิบายความหมาย
ของลูกคาประเภทที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจ 

     “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความ

วา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ

ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว

กับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตาม

มาตรา ๑๖ โดยไมเคยจัดใหมีการแสดงตนและ

ดํา เนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริ ง

“ธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความวา 

การดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน โดยบุคคล

ธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน

ทางกฎหมายซึ่ งไมมีความประสงคจะสร าง

     เพิ่มคํานิยามใหชัดเจนเพื่ออธิบายความหมาย
ของลูกคาประเภทที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

เกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มี

การตกลงกันทางกฎหมายนั้นมากอน 

ความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือ 

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

     “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความ
วา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ
ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเปนคร้ัง
คราวกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ โดยไมเคยจัดใหมีการแสดงตน
และดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรอืบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายนั้นมากอน 

     “ลูกคา” หมายความวา  บุคคลธรรมดา  

นิ ติ บุ ค ค ล  ห รื อ บุ ค ค ล ที่ มี ก า ร ต ก ล ง กั น 

ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ 

ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ 

“ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา  

นิ ติ บุ ค ค ล  ห รื อ บุ ค ค ล ที่ มี ก า ร ต ก ล ง กั น 

ทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ดําเนินการ ดังตอไปนี ้

(๑ )  สร างความ สัมพันธทาง ธุรกิจกั บ 
สถาบันการ เ งิ นหรื อผู ป ระกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ หรือ 

     นํานิยามของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวรวม

กับลูกคาเพื่อแกไขปญหาในการตีความวากลุมใด

คื อ ลู ก ค า แ ล ะ ก ลุ ม ใ ด คื อ ผู ที่ ทํ า ธุ ร ก ร ร ม 

เปนครั้งคราว และแกไขปญหาในการปฏิบัต ิ
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

( ๒ )  ทํ า ธุ ร ก ร ร ม เ ป น ค รั้ ง ค ร า ว กั บ 
สถาบันการ เ งิ นหรื อผู ป ระกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ 

      “บุคคลที่มี การตกลงกันทางกฎหมาย” 
หมายความวา การตกลงใหบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลฝายหนึ่งเปนผูครอบครอง ใช จําหนาย 
หรือบริหารจัดการทรัพยไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อ
ประโยชนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝาย
หนึ่ง 

     เพิ่มคํานิยามใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

      “ลายมือชื่อ” หมายความวา ลายมือชื่อของ
ลูกค า โดย ใหหมายความรวมถึ งลายมือชื่ อ
อิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิ เ ล็กทรอนิกส  หรื อลั กษณะทางชี วมาตร 
(Biometric) ดวย 
 

     - เพิ่มคํานิยามใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

     - เพื่อรองรับ FINTECH หรือ National ID ที่

จะเกิดขึ้นในอนาคต (นําคําวา “ลักษณะทางชีว

มาตร (Biometric)” มาจากประกาศ ธปท. ที่  

สนส. ๑๓/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบายและมาตรการกา

รักษาความมั่นคงปลอดภัยทางระบบสารสนเทศ

ในการประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

           “ขอมูลสาธารณะ” หมายความวา ขอมูลเรื่อง
หน่ึงเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง

     เพิ่มคํานิยามเพื่อใหเกิดความชัดเจนในรางขอ 

๘ 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

เสมอภาคหรือขอมูลเรื่องหน่ึงเรื่องใดที่สามารถ
แสวงหาไดจากแหลงขอมูลที่มีการเผยแพรเปน
การทั่วไป รวมถึงขอมูลที่หนวยงานของรัฐจัดทํา
ขึ้นเพื่อใหประชาชนหรือกลุมธุรกิจกลุมหนึ่งกลุม
ใด สามารถเขาถึงไดเพื่อตรวจสอบหรือทราบถึง
ขอมูลตาง ๆ ทั้งน้ี ไมวาการเขาถึงหรือแสวงหา
ขอมูลน้ันอาจตองจายหรือไมตองจายคาตอบแทน
เพื่อการไดรับขอมูลดังกลาวหรือไมก็ตาม 

     ขอ ๓ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
ดังตอไปนี ้
 (๑) ชื่อเต็ม 

     ขอ ๓ ๔ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดา อยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
ดังตอไปนี ้
 (๑) ช่ือเต็ม 

    - ตัดคําวา“หลักฐาน” เนื่องจากมีปญหาใน

การตีความ 

 

     - ไมมีการแกไข 

          (๒) วัน เดือน ปเกิด           (๒) วัน เดือน ปเกิด      ไมมีการแกไข 

          (๓) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณี
ที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทาง
หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
เจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวใน
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ใน
กรณีที่มี 

          (๓) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณี
ที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐ
เจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวใน
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ใน
กรณีที่มี  เวนแต ในกรณีที่ ไม ใชบริการหรื อ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา ใหสถาบัน

     บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความ

เสี่ยงกลางกับสูงตองมีการขอหลักฐานดวย เวนแต

บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา 

ขอเฉพาะขอมูลอยางเดียว 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

การเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอ
หลักฐานตามขอ ๔ (๓) ดวย              

          (๔) ที่อยูตามทะเบียนบานและที่ อยู
ปจจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตามทะเบียน
บานและในกรณีที่เปนคนตางดาวใหแสดงที่อยูใน
ประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูปจจุบันใน
ประเทศไทย 

     (๔) ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชนหรือที่
อยูตามทะเบียนบาน และที่อยูปจจุบันกรณีที่
ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณี
ที่เปนคนตางดาวใหแสดงที่อยูในประเทศเจาของ
สัญชาติและที่อยูปจจุบันในประเทศไทย เวนแต
กรณีดังตอไปนี ้
          (ก) คนตางดาวที่ไมมีที่อยู ในประเทศ
เจาของสัญชาติ ใหแสดงช่ือประเทศเจาของ
สัญชาติและที่อยูปจจุบันในประเทศไทย หรือ 
 (ข) คนตางดาวที่ไมมีที่อยูในประเทศไทย 
ใหแสดงที่อยูปจจุบันในประเทศเจาของสัญชาติ 

     - แกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมกรณีที่อยูตาม

บัตรประชาชนมีขอมูลไมตรงกับที่อยูตามทะเบียน

บาน 

     - แกไขปญหาในการปฏิบัติตามกฎหมายกรณี

ที่คนตางดาวไมมีที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ 

แตยังคงใหระบุประเทศเจาของสัญชาติของลูกคา

เพื่อใช ในการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค า

เกี่ยวกับพื้นที่หรือประเทศ 

     - นอกจากนี้ อาจมีบางกรณีที่คนตางดาวเขา

มาประเทศไทยแบบ ไป-กลับ วันเดียว เชน คน

ต า ง ด า วที่ ม า แ ลก เ ป ล่ี ยน เ งิ น กั บ  Money 

Changer อาจไมมีที่ อ ยู ในประเทศไทย เลย

ตองการใหใชท่ีอยูปจจุบันของคนตางดาว 

          (๕) อาชีพ สถานที่ทํางาน      (๕) อาชีพ ที่ตั้งของสถานที่ทํางาน      เพิ่มเติมใหเกิดความชัดเจนวาหมายถึงขอมูล

ใดของสถานที่ทํางาน 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

          (๖) ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลข
โทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส 

     (๖) ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท 
ที่อยูอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

     ไมมีการแกไข 

          (๗) ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม      (๗) ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม      ไมมีการแกไข 

     ขอ ๔ การแสดงตนของลูกคาซึ่ งเปนนิติ
บุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
อย า ง น อ ยต อ ง แ สด ง ข อมู ล และหลั ก ฐ า น 
ดังตอไปนี ้
 (๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย 

     ขอ ๔ ๕ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติ
บุ คคลและหรือบุคคลที่ มี การตกลงกันทาง
กฎหมายอยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
ดังตอไปนี ้
 (๑) ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย 

     ตัดคําวา “หลักฐาน” ออกเพื่อแกไขปญหา

ความตีความ 

          (๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ในกรณี
ที่มี 

          (๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ในกรณี
ที่ม ี

     ไมมีการแกไข 

          (๓)หลักฐานสําคัญแสดงตนอยางใดอยาง
หนึ่ง ดังตอไปนี ้

          (๓) หลักฐานสําคัญแสดงตนอยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

     การขอหลักฐาน ตาม (๓) ถูกนําไปไวในราง

ขอ ๕ วรรคสอง  

                     (ก )  สํ าหรับลูกค าที่ เ ป นนิติ
บุคคลทั่วไป ไดแก หนังสือรับรองการจดทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกใหไมเกินหกเดือน หรือในกรณี
ที่ ไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
ไดแก หลักฐานการเปนนิติบุคคลที่หนวยงานหรือ
องคกรที่นาเชื่อถือรับรองหรือออกใหไมเกินหก
เดือน 

                     (ก) สําหรับลูกคาที่ เปนนิ ติ
บุคคลทั่ วไป ไดแก  หนั ง สือรับรองการจด
ทะเบียนที่นายทะเบียนออกใหไมเกินหกเดือน 
หรือในกรณีที่ไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ไดแก หลักฐานการเปนนิติบุคคลที่
หนวยงานหรือองคกรที่นาเชื่อถือรับรองหรือ
ออกใหไมเกินหกเดือน 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

  (ข)  สําหรับ ลูกคาที่ เปนสวน
ราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอ่ืนของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไดแก หนังสือ
แสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือ
แตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 
  (ค) สําหรับลูกคาที่เปนสหกรณ 
มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติ
บุคคอ่ืนในลักษณะเดียวกันนี้ ไดแก หนังสือแสดง
ความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือ
หนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทํา
ธุรกรรม 
  (ง) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก หนังสือหรือ
เอกสารสําคัญอันแสดงวาไดมีการกอตั้งบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายขึ้น 

  (ข) สําหรับลูกคาที่ เปนสวน
ราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่ เปนนิติบุคคล ไดแก  
หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือ
หนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 
  (ค) สําหรับลูกคาที่เปนสหกรณ 
มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และ
นิติบุคคอ่ืนในลักษณะเดียวกันนี้ ไดแก หนังสือ
แสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือ
แสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
หรือหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจใน
การทําธุรกรรม 
  (ง) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก หนังสือหรอื
เอกสารสําคัญอันแสดงวาไดมีการกอตั้งบุคคลที่
มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น 

          (๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท           (๔ ๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท      ไมมีการแกไข 

          (๕) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลทุกราย 

          (๕ ๔) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลทุกราย 

     ไมมีการแกไข 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

          (๖) ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายใหสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม และบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจทอดสุดทายใหสรางความสัมพันธทาง
ธุรกิจหรือทําธุรกรรม ในกรณีที่มี ดังน้ี 
  (ก) ชื่อเต็ม 
  (ข) วันเดือนปเกิด 
  (ค)  เลขประจําตัวประชาชน 
และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือ
เดินทางหรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงาน
รัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวใน
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ใน
กรณีที่มี 
  (ง) ที่อยูตามทะเบียนบานและที่
อยูปจจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตามทะเบียน
บาน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงที่อยู
ในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยูปจจุบันใน
ประเทศไทย 

          (๖ ๕) ขอมูลของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิ ติ บุ ค ค ล ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห ส ร า ง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม และ
บุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทายใหสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปนครั้ง
คราว ในกรณีที่มี ดังน้ี 
  (ก) ชื่อเต็ม 
  (ข) วันเดือนปเกิด 
  (ค) เลขประจําตัวประชาชน 
และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือ
เดินทางหรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงาน
รัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวใน
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ใน
กรณีที่มี 
  (ง) ที่อยูตามทะเบียนบานและ
ที่อยูปจจุบันกรณีที่ ไมไดอาศัย ณ ที่อยูตาม
ทะเบียนบาน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ให
แสดงที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยู
ปจจุบันในประเทศไทย 

     - ตดัออกเพราะเพิ่มความสะดวกแกผูมีหนาที่

รายงานในการจัดเก็บขอมูล 

     - เพิ่มคําวา “...เปนครั้งคราว...” เพื่อใหเกิด

ความชัดเจนยิ่งขึ้น 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

          (๗) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคใน
การดําเนินกิจการ 

     (๗ ๖) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคใน
การดําเนินกิจการ 

     ไมมีการแกไข 

          (๘) ตราประทับ ในกรณีที่ม ี      (๘) ตราประทับ ในกรณีที่ม ี      ตัดออก เนื่องจากไมไดนํามาใช 

          (๙) ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทํา
ธุรกรรม 

     (๙ ๗) ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทํา
ธุรกรรม 

     เนื้อหาคงเดิม แตเปลี่ยนขอ 

               นอกจากขอมูลการแสดงตนตามวรรคหน่ึง ใน
กรณีดังตอไปนี้ ใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานอยางหน่ึงอยาง
ใดดวย 
 (๑) สําหรับลูกคาที่เปนนิติบุคคลทั่วไป 
ไดแก  หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นาย
ทะเบียนออกใหไมเกินหกเดือน หรือในกรณีที่
ไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไดแก 
หลักฐานการเปนนิติบุคคลที่หนวยงานหรือองคกร
ที่นาเชื่อถือรับรองหรือออกใหไมเกินหกเดือน  
 (๒) สําหรับลูกคาที่ เปนสวนราชการ 
องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐที่เปนนิติบุคคล ไดแก หนังสือแสดงความ

     นํา (๓) มาไวเปนวรรคสอง เพื่อไมใหเกิด

ความสับสนวาส่ิงใดขอขอมูล สิ่งใดขอหลักฐาน 

(หลักการคงเดิม) 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

จํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือแตงตั้งหรือ
หนังสือมอบอํานาจ 
 (๓) สําหรับลูกคาที่เปนสหกรณ มูลนิธิ 
สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคล
อื่นในลักษณะเดียวกันนี้ ไดแก หนังสือแสดงความ
ประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจด
ทะเบียนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือหนังสือ
แตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 
 (๔) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมาย ไดแก หนังสือหรือเอกสาร
สําคัญอันแสดงวาไดมีการกอตั้งบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมายขึ้น 

     ขอ ๕ การแสดงตนของผูที่ทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราวอยางนอยตองแสดงขอมูลและหลักฐาน 
ตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) หรือตามขอ 
๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) แลวแตกรณ ี

     ขอ ๕ การแสดงตนของผูที่ทําธุรกรรมเปน
ค ร้ังคราวอยางนอยตองแสดงขอมู ลและ
หลักฐาน ตามขอ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) 
หรือตามขอ ๔ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๘) 
แลวแตกรณี 

     - หลักการคือ กําหนดใหการแสดงตนของ

ลูกคาทุกประเภท (ลูกคาที่สรางความสัมพันธทาง

ธุรกิจและลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว) ตองมี

การขอขอมูลในระดับที่เทากัน 

     - สําหรับลูกคาบุคคลธรรมดา เพิ่มขอมูล 

“อาชีพ” เพื่อใชในการกรอกขอมูลการรายงาน
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

ตามแบบ และใชในการประเมินความเสี่ยงลูกคา

ตามกฎกระทรวงขอ ๓๒/๓ และขอ ๑๔  

     - สําหรับลูกคานิติบุคคล เพิ่มขอมูล “ประเภท

กิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ” 

เพื่อใชในการกรอกขอมูลการรายงานตามแบบ 

     -  นอกจากนี้  ความเ ส่ียงของลูกค าที่ ทํ า

ธุ ร ก ร ร ม เ ป น ค รั้ ง ค ร า ว กั บ ลู ก ค า ที่ ส ร า ง

ความสัมพันธทางธุ รกิจไม ไดมีความเ ส่ียงที่

แตกตางกัน 

     ขอ ๖ ในกรณีที่ไมไดสรางความสัมพันธตอ
หนากับลูกคา ใหสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเส่ียงดาน
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการ
กอการรายของบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงิน
ที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจน้ันตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
 
 

        ข อ  ๖  ใ น ก ร ณี ลู ก ค า ที่ ไ ม ไ ด ส ร า ง

ความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปนครั้ง

คราวตอหนากับลูกคา ใหสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความ

เสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง

การเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธ

ที่มีอานุภาพทําลายลางสูง  ของบริการหรือ

ผ ลิ ตภั ณฑ ท า ง ก า ร เ งิ น  ต าม ที่ กํ า ห น ด ใ น

     - หลักการเดิม แตแกไขคําใหชัดเจน 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

 
     ก า ร แ ส ด ง ต น ข อ ง ลู ก ค า ที่ ไ ม ไ ด ส ร า ง
ความ สัมพันธ ต อหน า  สํ าห รับบริ กา รหรือ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา อยางนอย
ตองแสดงขอมูลตามขอ ๓ (๑) (๓) (๔) และ (๖) 
หรือตามขอ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) แลวแตกรณี 
ทั้งนี้ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม
มาตรา ๑๖ ตองจัดใหลูกคาดังกลาวสงสําเนา
หลักฐานตามขอ ๔ (๓) ใหกอนมีการอนุมัติใหทํา
ธุรกรรมครั้งแรก 
     ก า ร แ ส ด ง ต น ข อ ง ลู ก ค า ที่ ไ ม ไ ด ส ร า ง
ความ สัมพันธ ต อหน า  สํ าห รับบริ กา รหรือ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง อยางนอย
ตองแสดงขอมูลและหลักฐานตามขอ ๓ หรือ ขอ 
๔ แลวแตกรณี กอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้ง
แรก 
     การทําธุรกรรมที่ไมไดทําตอหนากับผูที่ทํา
ธุรกรรมเปนครั้งคราว ใหกระทําไดเฉพาะสําหรับ
บริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเส่ียง
ต่ํา และใหนําบทบัญญัติในวรรคสองมาใชบังคับ

กฎกระทรวงวาดวยการตรวจสอบเพื่อทราบ

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

 การแสดงตนของลูกคาตามวรรคหน่ึง 

อยางนอยตองแสดงขอมูลตามขอ ๔ หรือขอ ๕ 

วรรคหน่ึง แลวแตกรณี  และใหส งหลักฐาน

ดังตอไปน้ี กอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้งแรก 

 (๑) กรณีที่เปนบริการหรือผลิตภัณฑทาง

การเงินที่มีความเส่ียงต่ํา ใหลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคล

หรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายสงหลักฐาน

ตามขอ ๕ วรรคสอง 

 (๒) กรณีที่ไมใชบริการหรือผลิตภัณฑ

ทางการเงินที่มีความเส่ียงต่ํา ใหลูกคาซึ่งเปน

บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกัน

ทางกฎหมายสงหลักฐานตามขอ ๔ (๓) หรือขอ ๕ 

วรรคสองแลวแตกรณี 

     ขอ ๖ ในกรณีที่ไมไดสรางความสัมพันธตอ
หนากับลูกคา ใหสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยง

 

     -  แ ก ไ ข ข อ มู ล ที่ ข อ จ า กลู ก ค า ที่ ส ร า ง

ความสัมพันธทางธุรกิจและลูกคาที่ทําธุรกรรม

เปนครั้งคราวแบบ None face ใหขอขอมูลให

เทากับลูกคาที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจและ

ลูกคาที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวแบบ Face to 

face เน่ืองจากเปนขอบกพรองของ FATF  

 

     - ในสวนของขอมูล กําหนดใหการแสดงตน

ของลูกคาทุกประเภทตองมีการขอขอมูลที่ระดับ

เทากัน โดยไมคํานึงถึงความเสี่ยงของบริการหรือ

ผลิตภัณฑ) 

 

     - ในสวนของหลักฐาน กรณีที่ไมใชบริการ

หรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา ลูกคา

ซึ่งเปนบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลง

กันทางกฎหมายตองสงหลักฐานตามรางขอ ๔ (๓) 

หรือขอ ๕ วรรคสอง (๒) แลวแตกรณี 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

โดยอนุโลมกับการแสดงตนของผูที่ทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราวที่ไมไดทําธุรกรรมตอหนาสําหรับบริการ
หรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ย งต่ํ า
ดังกลาว 

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายของบริการหรือผลิตภัณฑทาง
การเงินที่สรางความสัมพันธทางธุรกิจนั้นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
     การแสดงตนขอ งลู กค าที่ ไ ม ไ ด ส ร า ง
ความสัมพันธต อหนา สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเส่ียงต่ํา อยาง
นอยตองแสดงขอมูลตามขอ ๓ (๑) (๓) (๔) 
และ (๖) หรือตามขอ ๔ (๑) (๒) (๔) และ (๖) 
แล วแตกรณี  ทั้ งนี้  สถาบันการเงินและ ผู
ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตองจัดใหลูกคา
ดังกลาวสงสําเนาหลักฐานตามขอ ๔ (๓) ให
กอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้งแรก 
     การแสดงตนขอ งลู กค าที่ ไ ม ไ ด ส ร า ง
ความสัมพันธต อหนา สําหรับบริการหรือ
ผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงสูง อยาง
นอยตองแสดงขอมูลและหลักฐานตามขอ ๓ 
หรือ ขอ ๔ แลวแตกรณี กอนมีการอนุมัติใหทํา
ธุรกรรมครั้งแรก 

(หมายความวา ลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดาไมตอง

ขอหลักฐานตามขอ ๔ (๓) หากเปนบริการหรือ

ผลิ ตภั ณฑ ท า ง ก า ร เ งิ นที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ต่ํ า   

แตนิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมาย

ยังคงตองขอหลักฐานตาม ๕ วรรคสอง) 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

 
     ขอ ๗ การจัดใหลูกคาและผูที่ทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราว แสดงขอมูลและหลักฐาน ประกอบการ
แสดงตนตาม ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ ให
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ กําหนดมาตรการในการพิสูจนทราบ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความแทจริงของ
ขอมูลและหลักฐาน ประกอบการแสดงตน
ดังกลาว เชน ตรวจสอบจากตนฉบับเอกสาร 
ตรวจสอบจากขอมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออางอิง 
ตรวจสอบจากสําเนาเอกสารที่รับรองถูกตอง 
ตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่นาเช่ือถือ ตรวจสอบ
โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส 

     ขอ ๗ การจัดใหลูกคาและผูที่ทําธุรกรรม

เปนครั้ งคราว  แสดงขอมูลและหลั กฐาน 
ประกอบการแสดงตนตามขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ 

และ ขอ ๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบ

อาชีพตามมาตรา ๑๖ กํ าหนดและดํ า เนิ น
มาตรการเพื่อใหสามารถในการพิสูจนทราบตัวตน
ของลูกคา เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความ
แทจริงของขอมูลและหลักฐาน ประกอบการ

แสดงตนดังกลาว เชน ตรวจสอบจากตนฉบับ

เอกสาร ตรวจสอบจากขอมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่อ

อางอิง ตรวจสอบจากสําเนาเอกสารที่รับรอง
ถูกตอง ตรวจสอบจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 
หรือตรวจสอบโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

     - เพื่อใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

           ขอ  ๘ ภายใตบั งคับบทบัญญัติ แห ง
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
บรรดาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการ

     เพิ่มเติมหลักการในการดําเนินการเกี่ยวกับ

ขอมูลอิ เ ล็กทรอนิกส  เพื่อ ให สอดคลองกับ

กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
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จัดทําโดย สวนนิติการ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง.  

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ

แสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผู

ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

(ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 

วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงิน

และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 

เหตุผลในการแกไข 

แสดงตนตามประกาศฉบับนี้ที่สถาบันการเงินหรือ
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไดมาจากลูกคา
หรือแหลงขอมูลสาธารณะที่นาเช่ือถือ ใหถือวา
เปนขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงตนตาม
ประกาศฉบับน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

     ประกาศ ณ วันที่ .... 
.... 

 

 

 

 


