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ประกาศสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เร่ือง  แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๘  วรรคสี่  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
พ.ศ.  ๒๕๕๙  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในการระบุตัวตนของลูกค้าตามข้อ  ๑๘  (๑)  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบ 

เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  
(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  นอกจากจะใช้ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนการแสดงตนตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี  เร่ือง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
ในการระบุตัวตนของลูกค้าแต่ละรายแล้ว  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  
(๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องคํานึงถึงระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย  เพื่อพิจารณาว่า  
จําเป็นต้องได้ข้อมูลเพิ่มเติมในการระบุตัวตนของลูกค้าอีก  หรือไม่  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงต่ํา  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  
(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  อาจพิจารณาระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนโดยยังไม่จําเป็น 
ต้องขอข้อมูลอื่น ๆ  อีกก็ได้  เว้นแต่  พบว่าข้อมูลการแสดงตนนั้นยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่เพียงพอ 
ที่จะพิสูจน์ได้ว่าลูกค้ามีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายและมีคุณลักษณะหรือปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ําอย่างแท้จริง   
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  จะต้องได้รับข้อมูล
เพื่อระบุตัวตนเพิ่มเติมให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ดังกล่าว   

(๒) กรณีที่ลูกค้ามีระดับความเสี่ยงอื่น  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  
(๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องระบุตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้
ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า
สําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ทั้งนี้  ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  
(๗)  (๘)  และ  (๑๐)  อาจพิจารณาข้ันตอนในการระบุตัวตนเพิ่มเติม  โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ  
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
ก็ได้  เช่น  ข้อมูลการชําระค่าสาธารณูปโภคจากสถานท่ีอยู่หรือสถานท่ีประกอบการ  สําเนาสัญญาหรือ
ข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการดําเนินกิจการของลูกค้า  
ข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ  เป็นต้น 
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ข้อ ๓ ในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าตามข้อ  ๑๘  (๒)  ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหนึ่ง  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเก่ียวกับตัวผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง  ให้เพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่า  เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมาย 
ของประเทศใดประเทศหนึ่ง  และมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้าซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  
(๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  ควรคํานึงถึงความเก่ียวข้องด้านธุรกิจเป็นสําคัญ  เว้นแต่   
มีข้อมูลอื่นเพิ่มเติมที่อาจพิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าแม้จะไม่มี 
ความเก่ียวข้องกันทางธุรกิจก็ตาม  เช่น  มีความเก่ียวข้องทางเครือญาติ  ทางการเมือง  หรือทางพันธสัญญาอื่นใด  
เป็นต้น  ทั้งนี้  ข้อมูลการระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในข้อนี้  ต้องเพียงพอที่จะสามารถนําไปใช้
ดําเนินการตามข้อ  ๑๘  (๓)  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้   

แนวทางตามวรรคหนึ่ง  ให้นําไปใช้กับการระบุตัวบุคคลอื่น ๆ  ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  
(๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ได้โดยอนุโลม 

ข้อ ๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  
อาจนําแนวทางตามข้อ  ๒  (๒)  และข้อ  ๓  มาใช้บังคับกับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงต่ําด้วยก็ได้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  ชัยยะ  ศิริอําพันธ์กุล 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


