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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง  แนวทางในการกําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๓  วรรคสาม  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  
(๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  

และ  (๑๐)  กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  ให้เป็นไปตามแนวทางในประกาศน้ี  โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีผ่านการเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีอํานาจระดับสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  
(๗)  (๘)  และ  (๑๐) 

(๒) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการท่ีมีความสําคัญในระดับสูงสุด  ซึ่งเป็นเป้าหมายและต้อง
ได้รับการปฏิบัตอิย่างเคร่งครัด 

(๓) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที่กําหนดให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องจัดทําแนวปฏิบัติ  หรือวิธีปฏิบัติ  หรือคู่มือปฏิบัติ  
เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลตามนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวได้ 

ข้อ ๓ ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
ต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีสาระสําคัญ  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) นโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า 
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  

ต้องกําหนดกระบวนการเพื่ออนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับลูกค้า  โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดให้ลูกค้าแสดงตน  การระบุตัวตนของลูกค้า   
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า  ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
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 เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกค้า  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  
๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องจัดให้มีแนวปฏิบัติ  หรือวิธีปฏิบัติ  
หรือคู่มือปฏิบัติ  เพื่อให้บุคลากรดําเนินการตามขั้นตอนการขอหรือการแสวงหาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า  
ขั้นตอนการขอหรือแสวงหาข้อมูลเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า  ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า  
ขั้นตอนการพิสูจน์ทราบลูกค้า  ขั้นตอนการอนุมัติหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  นับแต่เม่ือได้รับ
ความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื่อขอเร่ิมความสัมพันธ์ทางธุรกิจสําหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ให้บริการทุกประเภท  
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

(ข) นโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเส่ียง 
 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  

ต้องกําหนดหลักการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สําหรับลูกค้าทั้งหมด  โดยต้องพิจารณาปัจจัยในการกําหนดความเสี่ยงไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกําหนด  และ
ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงตลอดระยะเวลาที่ยังดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและสิ้นสุดลง
เม่ือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 

 การบริหารความเส่ียง  เร่ิมตั้งแต่  ขั้นตอนการประเมินเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า  ขั้นตอน
การพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล  คณะบุคคล  นิติบุคคล  หรือองค์กรซึ่งมีมติของหรือประกาศ
ภายใต้คณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคล
ที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ขั้นตอนการกําหนดระดับความเสี่ยงระดับต่ําหรือความเสี่ยงระดับสูงสําหรับลูกค้าแต่ละราย  ขั้นตอนการตรวจทาน
ความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า  ขั้นตอนการตรวจทานข้อมูล
การพิสูจน์ทราบลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า  ขั้นตอนการทบทวนการประเมินความเสี่ยง  
จนถึงขั้นตอนการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย   

 ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)   
ต้องเก็บรักษาข้อมูล  การแสดงตน  การระบุตัวตน  การตรวจทานความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม  
และการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด 

 เพื่อให้บรรลุนโยบายและระเบียบวิธีการในการบริหารความเสี่ยง  ผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องจัดทําแนวปฏิบัติ  หรือ
วิธีปฏิบัติ  หรือคู่มือปฏิบัติ  เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติ  ในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจในบริการทุกประเภทและในทุกช่องทางที่ให้บริการ   
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ข้อ ๔ นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ  ๓  ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดําเนินธุรกิจใหม่  
รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ  หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
และที่มีอยู่แล้ว   

ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
ต้องกําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการตามข้อ  ๓  ด้วย  ทั้งนี้  นโยบาย
และระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ   

ข้อ ๕ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจกําหนดนโยบายเร่ืองอื่น ๆ  นอกจากนโยบายตามข้อ  ๓  เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้   

ข้อ ๖ ให้นําความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวด้วย  โดยอนุโลม 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลตํารวจเอก  ชัยยะ  ศิริอําพันธ์กุล 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


