
 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง  แนวทางในการกําหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๕  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  

ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ลูกค้าทุกราย  เพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสม 
ตามข้อ  ๑๑  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจพิจารณาให้ลูกค้าที่มีปัจจัยหรือลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับต่ํา 

(๑) ลูกค้าที่เป็นรัฐบาล  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๒) ลูกค้าที่ เ ป็นมูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ  มูลนิธิสายใจไทย 

(๓) ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  และ

ธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ   
 (๓.๒) ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน   
 (๓.๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   
 (๓.๔) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า 
 (๓.๕) นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขาย

สินค้าเกษตรล่วงหน้า 
 (๓.๖) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 (๓.๗) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 (๓.๘) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์   

(๔) ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  เช่น  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กองทุนประกันสังคม  เป็นต้น 

(๕) ลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
ข้อ ๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  

อาจพิจารณากําหนดให้ลูกค้าที่มีปัจจัยหรือลักษณะตามข้อ  ๓  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ซึ่งมีสัญชาติอื่น
หรือตั้งอยู่ในต่างประเทศเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ําก็ได้  หากได้ตรวจสอบแล้วว่า  ลูกค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้ 
การกํากับดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีน่าเชื่อถือในการกํากับดูแลตามมาตรการด้านการป้องกัน
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ทั้งนี้  ผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าควรได้รับการจัดระดับความเสี่ยง 
ไว้ในความเสี่ยงระดับต่ํา   

ข้อ ๕ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจพิจารณากําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน  ดังต่อไปนี้  เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 
ที่มีความเสี่ยงต่ํา 

(๑) การประกันวินาศภัย 
(๒) การประกันชีวิตตามข้อ  ๓๑  (๑)  และ  (๒)  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
(๓) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยาความเสียหาย   
(๔) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับผู้ยากไร้ซึ่งรัฐเป็นผู้สนับสนุน  และมีการจํากัดวงเงินสําหรับ

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

อาจกําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ตนให้บริการนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  เป็นผลิตภัณฑ์
หรือบริการทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ําได้  โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้ 
(๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็นเงินสด

ได้ในระยะเวลาอันสั้น 
(๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๔) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อื่นได้  หรือโอนได้แต่มีการ
กําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน 

(๕) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ได้รับการจํากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจํานวนครั้งในการ
ครอบครองหรือการใช้บริการ  ทําให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินไดเ้ป็นจํานวนมากหรือโอนหรือเปลี่ยนมือได้
อย่างรวดเร็ว 

ข้อ ๖ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
สามารถกําหนดปัจจัยหรือลักษณะอื่นนอกจากกรณีตามข้อ  ๕  ในการพิจารณาและประเมินว่าลูกค้า 
มีความเสี่ยงในระดับต่ําได้  โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลูกค้าไม่มีปัจจัยอื่น ๆ  ให้พิจารณาว่า  น่าจะมีความเสี่ยงในระดับสูงข้อ  ๑๓  ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๒) ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมหรือมีความเคลื่อนไหว 
ทางการเงินที่มีมูลค่าและจํานวนความถี่ในการใช้บริการต่ํา 

(๓) ลูกค้าใช้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่ําเท่านั้น 

(๔) ลูกค้าไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมที่นําไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มี   
เหตุอันควรสงสัย 

ทั้งนี้  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)   
อาจคํานึงถึงเง่ือนไขอื่น ๆ  เพื่อกําหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับต่ําก็ได้  แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางตามวรรคหน่ึง  
และจะต้องกําหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยงของลูกค้า  หากลูกค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ 
ในการพิจารณาสําหรับความเสี่ยงต่ําอีกต่อไป   

ข้อ ๗ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจลดระดับความเข้มข้นในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าลงได้สําหรับลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงต่ําตามประกาศน้ี  โดยดําเนินการตามข้อ  ๑๕  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  
(๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตามข้อ  ๑๘  (๑)  และ  (๓)  
ของกฎกระทรวงดังกล่าว   

ในกรณีที่  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
ตรวจสอบแล้วพบว่า  ลูกค้าต้องได้รับการปรับปรุงระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สูงขึ้น  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องดําเนินกระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าดังกล่าว  ให้เท่าเทียมกับ
มาตรฐานของระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งได้กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการภายใน
องค์กรในทันที 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  ชัยยะ  ศิริอําพันธ์กุล 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


