
ราง 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  

     

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๒ ใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินและ 

ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ขอ ๓ ในประกาศนี ้

 "ความสัมพันธทางธุรกิจ” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ 

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินระหวางบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายกับ

สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําธุรกรรม

ระหวางกันตั้งแตมีการสรางความสัมพันธจนกวาจะมีการยุติความสัมพันธ  

 “ธุรกรรมเปนครั้งคราว” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ 

การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน โดยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายซึ่งไมมี

ความประสงคจะสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 “ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

ที่ดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

 (๑) สรางความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ 

 (๒) ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความวา การตกลงใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 

ฝายหนึ่งเปนผูครอบครอง ใช จําหนาย หรือบริหารจัดการทรัพยไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชนของ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝายหนึ่ง 

 “ลายมือชื่อ” หมายความวา ลายมือชื่อของลูกคาโดยใหหมายความรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

ตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส หรือลักษณะทางชีวมาตร (Biometric) ดวย 

 “ขอมูลสาธารณะ” หมายความวา ขอมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงไดอยาง 

เสมอภาคหรือขอมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาไดจากแหลงขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป รวมถึง

ขอมูลที่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อใหประชาชนหรือกลุมธุรกิจกลุมหนึ่งกลุมใด สามารถเขาถึงไดเพื่อ

ตรวจสอบหรือทราบถึงขอมูลตาง ๆ ทั้งนี้ ไมวาการเขาถึงหรือแสวงหาขอมูลนั้นอาจตองจายหรือไมตองจาย

คาตอบแทนเพื่อการไดรับขอมูลดังกลาวหรือไมก็ตาม  

 ขอ ๔ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอยางนอยตองแสดงขอมูล ดังตอไปนี้ 

 (๑) ชื่อเต็ม  



๒ 
 

 (๒) วัน เดือน ปเกิด  

 (๓) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่ เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ 

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ

ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให ในกรณีที่มี เวนแตในกรณีที่ไมใชบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงนิที่มีความเสี่ยง

ต่ํา ใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานตามขอ ๔ (๓) ดวย 

 (๔) ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชนหรือที่อยูตามทะเบียนบาน และที่อยูปจจุบันกรณีที่ไมไดอาศัย 

ณ ที่อยูตามทะเบียนบาน และในกรณีที่เปนคนตางดาวใหแสดงที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติและที่อยู

ปจจุบันในประเทศไทย เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

  (ก) คนตางดาวที่ไมมีที่อยูในประเทศเจาของสัญชาติ ใหแสดงชื่อประเทศเจาของสัญชาติและ

ที่อยูปจจุบันในประเทศไทย หรือ 

 (ข) คนตางดาวที่ไมมีที่อยูในประเทศไทย ใหแสดงที่อยูปจจุบันในประเทศเจาของสัญชาติ 

 (๕) อาชีพ ที่ตั้งของสถานที่ทํางาน        

 (๖) ขอมูลการติดตอ เชน หมายเลขโทรศัพท ที่อยูอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 (๗) ลายมือชื่อผูทําธุรกรรม 

 ขอ ๕ การแสดงตนของลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอยางนอยตอง
แสดงขอมูล ดังตอไปนี ้
 (๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
 (๒) เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ในกรณีที่ม ี
 (๓) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท 
 (๔) ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
 (๕) ขอมูลของบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจทอดสุดทายใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราว ในกรณีที่มี ดังนี้  
  (ก) ชื่อเต็ม 
  (ข) วัน เดือน ปเกิด 
  (ค) เลขประจําตัวประชาชน และในกรณีที่เปนคนตางดาว ใหแสดงเลขหนังสือเดินทางหรือ
เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหนวยงานรัฐเจาของสัญชาติออกให หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญประจําตัวที่
รัฐบาลไทยออกให ในกรณีที่ม ี
 (๖) ประเภทกิจการและวัตถุประสงคในการดําเนินกิจการ 
 (๗) ลายมือชื่อผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราว 
 นอกจากขอมูลการแสดงตนตามวรรคหนึ่ง ในกรณีดังตอไปนี้ ใหสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ขอหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดวย 
 (๑) สําหรับลูกคาที่เปนนิติบุคคลทั่วไป ไดแก หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให 
ไมเกินหกเดือน หรือในกรณีที่ไมใชนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ไดแก หลักฐานการเปนนิติบุคคลที่
หนวยงานหรือองคกรที่นาเชื่อถือรับรองหรือออกใหไมเกินหกเดือน  
 (๒) สําหรับลูกคาที่เปนสวนราชการ องคกรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เปน 
นิติบุคคล ไดแก หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม หรือหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจ 



๓ 
 

 (๓) สําหรับลูกคาที่เปนสหกรณ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจา และนิติบุคคลอื่นในลักษณะ
เดียวกันนี้ ไดแก หนังสือแสดงความประสงคในการทําธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ หรือหนังสือแตงตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 
 (๔) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดง
วาไดมีการกอตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น 
 ขอ ๖ ในกรณีที่ลูกคาไมไดสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเปนครั้งคราวตอหนา  

ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาถึงความเสี่ยงดานการฟอกเงินและ 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงของบริการหรือ

ผลิตภัณฑทางการเงิน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 

 การแสดงตนของลูกคาตามวรรคหนึ่ง อยางนอยตองแสดงขอมูลตามขอ ๔ หรือขอ ๕ วรรคหนึ่ง 

แลวแตกรณี และใหสงหลักฐานดังตอไปนี้ กอนมีการอนุมัติใหทําธุรกรรมครั้งแรก 

 (๑) กรณีที่เปนบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา ใหลูกคาซึ่งเปนนิติบุคคลหรือ 

บุคคลที่ตกลงกนัทางกฎหมายสงหลักฐานตามขอ ๕ วรรคสอง 

 (๒) กรณีที่ไมใชบริการหรือผลิตภัณฑทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา ใหลูกคาซึ่งเปนบุคคลธรรมดา  

นิติบุคคลหรือบุคคลที่ตกลงกันทางกฎหมายสงหลักฐานตามขอ ๔ (๓) หรือขอ ๕ วรรคสอง แลวแตกรณี 

 ขอ ๗ การจัดใหลูกคาแสดงตนตามขอ ๔ ขอ ๕ และ ขอ ๖ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ

ตามมาตรา ๑๖ กําหนดและดําเนินมาตรการเพื่อใหสามารถพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา เพื่อตรวจสอบ 

ความถูกตองและความแทจริงของขอมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนดังกลาว เชน ตรวจสอบจาก

ตนฉบับเอกสาร ขอมูลอื่นที่ขอเพิ่มเติมเพื่ออางอิง สําเนาเอกสารที่รับรองถูกตอง แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ  

หรือตรวจสอบโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

 ขอ ๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของกับขอมูลอิเล็กทรอนิกส บรรดาขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เกี่ยวของกับการแสดงตนตามประกาศฉบับนี้ 

ที่สถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไดมาจากลูกคาหรือแหลงขอมูลสาธารณะที่นาเชื่อถือ  

ใหถือวาเปนขอมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงตนตามประกาศฉบับนี้ 

 

 

ประกาศ ณ วันที่ .... 

.... 

 


