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กฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

พ.ศ. ....  
 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิก 
  (๑)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ 
  (๒)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (๓)  กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ข้อ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
"ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ

การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
กับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ท าธุรกรรมระหว่างกันตั้งแต่มีการสร้างความสัมพันธ์จนกว่าจะมีการยุติความสัมพันธ์  

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การด าเนินการใด ๆ ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือ
การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน โดยบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ซึ่งไม่มีความประสงค์จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

 “ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
ที่ด าเนินการดังต่อไปนี้  

(๑) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ 
(๒) ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือ 

นิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ จ าหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  

ร่างฯ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 
วันที่ 13-14 มิ.ย. 61 

 



๒ 

 

“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ 
มีอ านาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ หรือ
บุคคลที่ลูกค้าท าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อ านาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน  
ทางกฎหมาย  

 “บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ ได้รับมอบหมายให้ 
ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคยด ารงต าแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล 
รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทส าคัญในพรรคการเมือง รวมทั้ ง
สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งส าคัญหรือเคย  
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งเท่าเทียมกับระดับดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการก าหนด   

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เสมอภาคหรือข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป รวมถึง
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดท าขึ้นเพ่ือให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพ่ือ
ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าการเข้าถึงหรือแสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเพ่ือการได้รับข้อมูลดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก าหนดและด าเนินการตาม

นโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
แนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด  

ข้อ ๕ นโยบายและระเบียบวิธีการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ตามข้อ ๔  
ให้หมายความรวมถึงการประเมินและบริหารความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้  

(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีด าเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ  
(๒) การใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่ก าลังพัฒนาส าหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว 



๓ 

 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยง 
ตามวรรคหนึ่งและก าหนดมาตรการที่ เหมาะสมส าหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ 

การก าหนดและด าเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งและการก าหนด
มาตรการบรรเทาความเสี่ยงตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการก าหนด  

ข้อ ๖ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือ
ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงฉบับนี้ที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
ได้มาจากลูกค้าหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงฉบับนี้ 

 
 

หมวด ๒ 
การประเมินและการบริหารความเสี่ยง 

ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป  

 
 
ข้อ ๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการประเมินและ 

บริหารความเสี่ยงตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๔ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
จนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือเม่ือมีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าแต่ละราย  

ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจทานและปรับปรุง 
ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่น ามาพิจารณาในการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน และด าเนินการอย่างสม่ าเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจกับลูกค้า  
 
 



๔ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การประเมินความเสี่ยง  

 
   

ข้อ ๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่ต้องด าเนินการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงตามข้อ ๔ และข้อ ๕ จะต้องประเมินความเสี่ยงดังกล่าวโดยค านึงถึงปัจจัยความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง ดังต่อไปนี้  

(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า 
(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพ้ืนที่หรือประเทศ  

  (๓) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากผลิตภัณฑ์ บริการ ธุรกรรม หรือช่องทางในการให้บริการ
  ในการประเมินความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม  
มาตรา ๑๖ น าปัจจัยความเสี่ยงตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาประเมินความเสี่ยง 
ของลูกค้าอย่างเคร่งครัดก่อนการก าหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าเพ่ือพิจารณาแนวทางในการบริหาร  
ความเสี่ยงต่อไป ทั้งนี้ การพิจารณาปัจจัยเพ่ือประเมินความเสี่ยงของลูกค้า ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการ
ก าหนด  

ข้อ ๑๐ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ ามีส่วนร่วมในการกระท าหรือ 
มีการท าธุรกรรมหรือมีการด าเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
และด าเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๒๘ ทันท ี

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังโดยผลการบริหารความเสี่ยงว่ามีปัจจัยอ่ืนที่ท าให้ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุว่าเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงเปลี่ยนแปลงไป สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้ โดยต้อง
ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติผลการปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว  
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

ส่วนที่ ๓ 
การบริหารความเสี่ยง  

 
 
ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้า 

ได้ท าขึ้นเพ่ือบริหารความเสี่ยง  และในกรณีที่สงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่ เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ 
ความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน 

 ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก าหนดระดับความเข้มข้น 
ในการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าส าหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับระดับ  
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของลูกค้า โดยในรายที่มีความเสี่ยงสูง ต้องด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดและในรายที่มีความเสี่ยงต่ าอาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้น  
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้  

ส าหรับลูกค้าที่ท าธุรกรรมเป็นครั้ งคราว  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องด าเนินการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด  

 
 

หมวด ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  

 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 
ข้อ ๑๓ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ สร้างความสัมพันธ์ 

ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง  
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สงสัยว่าการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม 

เป็นครั้งคราวของลูกค้าเกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) 



๖ 

 

และ (๓)  อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 
การท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้หรือไม่ก็ตาม และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                

ข้อ ๑๕ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ รวมทั้งกรรมการ พนักงาน 
ลูกจ้าง ตัวแทนและส านักงานผู้ด าเนินการแทนเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันอาจมีผล  
ท าให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 
ของลูกค้าไปยังส านักงาน   

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการท าให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการด าเนินการดังกล่าว สถาบันการเงิ น
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจไม่ด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรม 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงานต่อไป  

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึง
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า 

ข้อ ๑๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ 

(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
(๒) มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่อง รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ 

(ข) ที่เป็นการให้บริการรับช าระเงินแทนไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอย 
ความต่อเนื่อง รวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทข้ึนไป หรือ 

(ค) ที่ เป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการโอนเงินหรือการช าระเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทข้ึนไป  

 (๓) มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นการกระท าความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ 
ที่แท้จริงตามข้อ ๑๘ (๑) และ (๒)  

 
 



๗ 

 

ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้  

(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจาก
การขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้  

 (๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 (๔) ขอข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจ านงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิ จหรือ 
การท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวจากลูกค้า  

(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการท าธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการท าธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังด าเนินอยู่ 
ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึง
ข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้และข้อมูลอ่ืน ๆ ของลูกค้า 
ที่มีอยู่ และต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้  
เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 กรณีท่ีลูกค้าท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตาม วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้สอดคล้องกับผลการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงส าหรับ
ลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๒  ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ 

การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) 
ให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด  

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว 
ในนามของลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพ่ือทราบว่าลูกค้าได้มี 
การมอบอ านาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริง แล ะ 
ต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจดังกล่าวตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) 
และ (๓) ด้วย  



๘ 

 

ข้อ ๒๐ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการระบุตัวตนและ
พิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการท าธุรกรรม
เป็นครั้งคราว  

กรณีมีความจ าเป็นเพ่ือมิให้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจตามปกติ  สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งในโอกาสแรกที่สามารถท าได้ภายหลังจาก 
ที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้นก็ได้ ในกรณีที่ด าเนินการภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจจะต้องก าหนดให้มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้  

(๑) การจ ากัดจ านวนครั้งของการท าธุรกรรม 
(๒) การจ ากัดประเภทของธุรกรรม 
(๓) การจ ากัดจ านวนเงินของการท าธุรกรรมที่สามารถท าได้  
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ตามข้อ ๑๘ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ 
ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าวและ 
พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะท าธุรกรรมครั้งต่อไปหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือมีการท าธุรกรรรมเป็นครั้งคราวในครั้งก่อน สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่ได้จัดท าไว้แล้วส าหรับลูกค้ารายเดียวกันนั้นก็ได้ 
เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  

ข้อ ๒๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบ 
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงส าหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน 

ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและ

ให้บริหารความเสี่ยงและด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วนและ
เพียงพอแล้ว    

(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการท าธุรกรรมมาเป็นเวลานาน 
หรือเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ช าระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้ก าหนดมาตรการให้ลูกค้า  
ต้องติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการท าธุรกรรมครั้งต่อไป  ทั้งนี้ เพ่ือจะได้
ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูล
ดังกล่าวต่อไป 

ในการด าเนินการตามวรรคสอง หากลูกค้ามีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอและไม่สามารถ
ติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและเพียงพอได้ ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว  
ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด  

 



๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

 
 
ข้อ ๒๔ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า 

ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
ด าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า 
ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอ านาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย 

ข้อ ๒๕ ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๒๔ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการ
เกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้  

(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทาง
กฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจในการควบคุม ก ากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีต าแหน่งบริหารระดับสูง   ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องด าเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๘ (๓) ด้วย 

(ค) สถานที่ตั้งตามท่ีจดทะเบียนและสถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 

 
 
ข้อ ๒๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ 

ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงดังกล่าว โดยใช้ข้อมูล
หรือหลักฐาน ดังนี้ 

(ก) กรณลีูกค้าท่ีเป็นนิติบุคคล ได้แก่ 
๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ

ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ 
๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล

ตาม ๑) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมนิติบุคคล
โดยวิธีการอ่ืน (ในกรณีที่ม)ี 



๑๐ 

 

๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มีต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 

ข) กรณลีูกค้าท่ีเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่ 
๑) ในกรณทีี่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง ทรัสตี  ผู้คุ้มครอง (ในกรณีท่ีมี) ผู้รับผลประโยชน์

หรือประเภทของผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อ านาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่  
ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย   

๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์ 

๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอ่ืน ให้ระบุตัวตนของ
บุคคลที่อยูใ่นต าแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน 

ข้อ ๒๗  ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามข้อ ๒๗ (ข) ๑) และ ๒)  
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ทรัสตีเปิดเผยสถานะของตนต่อสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า  

 

ส่วนที่ ๔ 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง 

 

 
ข้อ ๒๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้อง

ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับที่เข้มข้นที่สุด โดยอย่างน้อย 
ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดขั้นตอนที่เพ่ิมขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพ่ิมเติมจากลูกค้า เกี่ยวกับข้อมูลหรือ
หลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การก าหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

(๒) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า 
ที่มีความเสี่ยงสูงและอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า  

 (๓) ก าหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า 
ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพ่ิมความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม



๑๑ 

 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการท าธุรกรรม และเพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบและตรวจทาน
ข้อมูลการระบุตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  

ในกรณีที่ลูกค้าที่มีการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้น
ที่สุด โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) และต้องก าหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการท าธุรกรรมที่เข้มข้นโดยอาจพิจารณาถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรม  
มูลค่าในการท าธุรกรรม และความจ าเป็นทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเข้มข้น   

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากพบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจ 
เป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกร รม  
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อส านักงาน   
 

ส่วนที่ ๕ 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า 

 

 
ข้อ ๒๙ ภายใต้บังคับข้อ ๑๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจลดระดับ

ความเข้มข้นในการด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ ส าหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า 
โดยอาจด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจาก
ประเภทของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือ
การด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า 

(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า           
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ส่วนที ่๖ 
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย 

 
    

ข้อ ๓๐ เพ่ือประโยชน์แห่งบทบัญญัติในส่วนนี้  
“กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต 

พ.ศ. ๒๕๓๕ และกรมธรรม์ประกันภัยตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตหรือ 

การประกันภัยอย่างอ่ืนที่มีการลงทุนรวมอยู่ด้วย นอกจากต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๘ แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้  

(๑) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคล  
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้  

(๒) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการก าหนดโดยลักษณะพิเศษหรือ  
โดยสถานะหรือโดยทางอ่ืน ให้ระบุข้อมูลที่เก่ียวกับผู้รับประโยชน์อย่างเพียงพอที่จะสามารถระบุผู้รับประโยชน์
ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ข้อ ๓๒ ให้สถาบันการเงินด าเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของผู้รับประโยชน์ 
ตามข้อ ๓๑ (๑) และ (๒) ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย  

ข้อ ๓๓ ให้สถาบันการเงินก าหนดให้การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 

กรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือ 
เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้สถาบันการเงินด าเนินมาตรการ
ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึงด าเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
และตรวจสอบเพ่ือยืนยันผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกัน 
ทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

กรณีที่พบว่า ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของ  
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือในกรณีที่มีการก าหนด 
โดยลักษณะพิเศษหรือโดยทางอ่ืน ให้บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัย สถาบันการเงินต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย
กับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงของผู้ รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้นอย่างเคร่งครัดก่อนแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ 
เพ่ืออนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย  ทั้งนี้ หากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดมูลฐาน  



๑๓ 

 

การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
ให้พิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ ข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ และข้อ ๓๓ ได้ ให้สถาบันการเงิน
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน  

 
ส่วนที่ ๗ 

 การส่งข้อมูลพร้อมค าสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
     

 
ข้อ ๓๕ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่ 

ห้าหมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนเงิน  
มีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน ดังต่อไปนี้  

(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน 
(๒) หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน กรณีที่ลูกค้าสั่งโอนเงินจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับ 

สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้ 
กรณีท่ีลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน 

(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้สั่งโอน หรือหมายเลขประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขประจ าตัวบุคคล
ที่รัฐออกให้ หรือวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด  

(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน 
(๕) หมายเลขบัญชีของผู้รับเงิน กรณีที่ เป็นค าสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับเงินมีอยู่ กับ 

สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ 
ได้ กรณีที่ผู้รับเงินไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน 
  กรณีท่ีมีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศท่ีมีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท 

สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอน

และผู้รับเงิน อย่างน้อยตามที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕)   

ในกรณีที่มีการส่งค าสั่งโอนเงินเป็นค าสั่งรวมจากลูกค้าผู้สั่งโอนรายเดียวไปยังผู้รับเงิ น 
หลายรายสถาบันการเงินไม่ต้องส่งหรือรับข้อมูลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลขบัญชี
หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้สั่งโอน และ  
ในค าสั่งโอนเงินที่เป็นค าสั่งรวมดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินทั้งหมด 
รวมอยู่ในระบบค าสั่งรวมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการโอนเงินนั้นได้  
 



๑๔ 

 

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่  
ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนด าเนินการส่งและ 
รับข้อมูลของลูกค้าพร้อมค าสั่งโอน ตามข้อ ๓๕ วรรคหนึ่ง เว้นแต่ สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนสามารถได้รับ
ข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีอ่ืน ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนในกรณีที่ลูกค้าสั่ง โอนจากบัญชี 
ที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งหรือให้ส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูล  
การท าธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีท่ีลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่ง 

ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนร้องขอหรือได้รับค าสั่งจากส านักงาน ให้สถาบันการเงิน 
ผู้ส่งค าสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนหรือ
ส านักงาน แล้วแต่กรณี ภายในสามวันท าการ 

กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศที่มีมูลค่าไม่เกินห้าหมื่นบาท 
สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนและสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องจัดให้ค าสั่งโอนมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอน
และผู้รับเงิน อย่างน้อยตามที่ก าหนดในข้อ ๓๗  วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๕)  

ข้อ ๓๗ ให้สถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอนด าเนินการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของลูกค้า 
ก่อนส่งค าสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน 

ข้อ ๓๘ ในกรณีท่ีค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน ให้สถาบันการเงิน
ผู้ส่งค าสั่งโอนก าหนดและปฏิบัติตามกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค าสั่งโอนเงินดังกล่าวและ
ก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม  

ข้อ ๓๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงิน ให้ส่งข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอน
และผู้รับเงินไปพร้อมกับค าสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน ไปยังสถาบันการเงิน  
ผู้รับค าสั่งโอนให้ครบถ้วน 

ในกรณีที่มีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งค าสั่งโอนเงิน ท าให้ 
ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งค าสั่งโอน สถาบันการเงินตัวกลางต้อง
เก็บรักษาข้อมูลตามค าสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่ได้รับค าสั่งโอนเงินนั้น 

สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค าสั่ งโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินไม่ครบถ้วน 

ในกรณีที่ค าสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงิน
ตัวกลางต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยก าหนดกระบวนการ  
ในการปฏิเสธหรือระงับการส่งค าสั่งดังกล่าวและก าหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม 

ข้อ ๔๐  สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอน ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับค าสั่งโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงินไม่ครบถ้วน โดยอาจรวมถึง
มาตรการตรวจสอบในขณะรับค าสั่ง ในระหว่างด าเนินการตามค าสั่ง หรือหลังจากด าเนินการตามค าสั่งแล้ว   



๑๕ 

 

ข้อ ๔๑ สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนต้องด าเนินการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนของผู้รับเงิน
ก่อนจ่ายเงินตามค าสั่งโอนเงิน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน  

ข้อ ๔๒ ในกรณีที่มีการรับค าสั่งโอนเงินซึ่งมีข้อมูลของลูกค้าผู้สั่งโอนหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน 
ให้สถาบันการเงินผู้รับค าสั่งโอนเงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้าน  
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
โดยก าหนดและปฏิบัติตามกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการรับค าสั่งดังกล่ าวและก าหนดมาตรการ 
ในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม 

  ข้อ ๔๓ ให้น าบทบัญญัติในข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๐ ข้อ ๔๑ ข้อ ๔๒

และข้อ ๔๓ มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม 

ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทั้ง
ผู้ส่งค าสั่งโอนและรับค าสั่งโอนในการให้บริการรายเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน ตาม
ข้อ ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) และด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมของลูกค้าผู้สั่งโอนและผู้รับเงิน 
เพ่ือทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อส านักงานหรือไม่ 

(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงินข้ามประเทศ หากพบว่ามีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและ
อาจมีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ให้รายงานการท าธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยต่อส านักงาน   

ข้อ ๔๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ หาก 

(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพ่ือการช าระค่าสินค้าหรือบริการ  ทั้งนี้ ตาม
แนวทางท่ีเลขาธิการก าหนด 

(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการ
กระท าเพ่ือประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

หมวด ๔ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 

การก าหนดนโยบายส าหรับส านักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 

 
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 

ในต่างประเทศ สถาบันการเงินต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ระบุตัวตนและระบุข้อมูลของสถาบันการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) 
  (๒) ท าความเข้าใจลักษณะของธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทนและตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 
ของสถาบันการเงินตัวแทนรวมถึงความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของสถาบัน
การเงินตัวแทนนั้นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ  
   (๓) ประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของ  
สถาบันการเงินตัวแทน  
   (๔) ก าหนดและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันการเงินและ 
สถาบันการเงินตัวแทน 
    (๕) ก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 
  ข้อ ๔๖ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ 
ประเภทการช าระเงินโดยผ่านบัญชีโดยตรง ซึ่งหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินตัวแทน อนุญาตให้ลูกค้าของ
สถาบันการเงินท าธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงินเปิดไว้กับสถาบันการเงินตัวแทนได้ โดยไม่ต้องผ่าน  
การพิจารณาส่งค าสั่งจากสถาบันการเงิน สถาบันการเงินต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ  
เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและต้องรับรองได้ว่าจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและ 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้นแก่สถาบันการเงินตัวแทนตามที่ได้รับการร้องขอ  

ข้อ ๔๗ ให้สถาบันการเงิน ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  ไม่ท าธุรกรรม และ 
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ที่จัดตั้งโดยได้รับอนุญาตแต่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงในประเทศที่ได้รับ
อนุญาต หรือมีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงแต่มิได้ด าเนินการในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและ 
ไม่อยู่ในสถานะที่ได้รับการก ากับดูแล 



๑๗ 

 

(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชี
กับสถาบันการเงินตาม (๑)  

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่ตั้ งอยู่ 
ในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการ
ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและต้องด าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตัวแทนดังกล่าวด้วย 

สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ท าธุรกรรม และ  
ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ หากสถาบันการเงินตัวแทนไม่มีนโยบาย
และระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ หรือสถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์  
ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

ข้อ ๔๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 
ในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สถาบันการเงินต้องใช้ความระมัดระวัง  
ในการด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและตรวจสอบข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้น  
อย่างสม่ าเสมอ และควรพิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจทันทีที่ตรวจสอบพบว่า สถาบันการเงินตัวแทน
ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 

 
ส่วนที่ ๒ 

การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า 
 
 

ข้อ ๕๐ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพ่ึงพาบุคคลที่สาม 
ในการตรวจสอบเพ่ือระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ หรือเพ่ือแนะน า
ธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า 

(๑) จะได้รับข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ จากบุคคลที่สาม 

(๒) บุคคลที่สามต้องส่งส าเนาเอกสารหรือข้อมูลการระบุตัวตนและเอกสารข้อมูลอ่ืน ๆ  
ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ ได้ในทันทีที่ได้รับ
การร้องขอ 



๑๘ 

 

(๓) บุคคลที่สามได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงแล้ว 

ในกรณีท่ีบุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กลุ่มสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติตามข้อ ๕๒ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ และการปฏิบัติ
ดังกล่าว ได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจ ให้ถือว่าสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ได้ด าเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ แล้ว 

มาตรการตามข้อนี้ ไม่น ามาใช้กับการจัดจ้างบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ์  
ในลักษณะตัวแทน 

การพ่ึงพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพ่ึงพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บ
รักษาข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้รับการก ากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอ านาจและบุคคลที่สาม
ได้ด าเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
จะพ่ึงพาให้บุคคลที่สามด าเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งบุคคลที่สามสามารถน ากระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้   ทั้งนี้ การพ่ึงพาบุคคลที่สาม 
จะแตกต่างจากการที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือ
ความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่งต้องด าเนินมาตรการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับ
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  และผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดังกล่าว  

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลที่สาม 
ไม่ด าเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษาข้อมูลและ
หลักฐานหรือด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน 

บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งอยู่ภายใต้ 
การก ากับดูแลของหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 
 
 
 



๑๙ 

 

ส่วนที่ ๓ 
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายส าหรับส านักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ 

 
 

ข้อ ๕๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก าหนดและด าเนินการตาม
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ  
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงและขนาดของธุรกิจ  และ
ก าหนดให้มีนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้   

(๑) โครงสร้างในการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง โดยก าหนดให้มีพนักงานระดับบริหาร  
ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายดังกล่าว    

(๒) ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ  
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๓) จัดให้มีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง  
(๔) ก าหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพ่ือตรวจสอบระบบการด าเนินงานและ

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

ข้อ ๕๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ก าหนดให้ส านักงานหรือ
สาขาที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกัน ด าเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุ ธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  
และนโยบาย ขั้นตอน และการควบคุมภายในตามข้อ ๕๑ อย่างเคร่งครัด 

สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องก าหนดให้มีนโยบายและขั้นตอน 
ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างส านักงานหรือสาขาที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกัน  
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการบริหารความ
เสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง โดยสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ควรได้รับข้อมูลของลูกค้า บัญชี และ
ข้อมูลการท าธุรกรรม รวมตลอดถึงข้อมูลผลการวิเคราะห์การท าธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันไม่ปกติ  
จากส านักงานหรือสาขาที่อยู่ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกันหากมีความจ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ในท านองเดียวกันส านักงานหรือสาขาที่อยู่ในกลุ่มหรือ 



๒๐ 

 

ในเครือเดียวกันก็ควรได้รับข้อมูลดังกล่าวจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ที่อยู่ในกลุ่ม
หรือในเครือเดียวกันด้วยหากมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและ  
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  รวมถึง 
ต้องก าหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวดและห้ามเปิดเผย
ข้อเท็จจริงหรือกระท าด้วยประการใดๆ อันอาจท าให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลดังกล่าว   

ข้อ ๕๓ ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ของประเทศที่ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและ  
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทย ให้ส านักงานหรือสาขา
หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า 

ในกรณีที่ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศที่ตั้งอยู่ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาเพ่ือยุติการด าเนิน
กิจการของส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว  

ข้อ ๕๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องพิจารณาให้พ้ืนที่หรือ
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เป็นปัจจัยหนึ่งในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(๑) จ ากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การท าธุรกรรม การท ากิจกรรม การลงทุน การร่วมทุน 
กับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพ่ึงพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  

(๒) ไม่จัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือในพ้ืนที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อ 
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
หากมีการจัดตั้งส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตาม
นโยบายและมาตรการทางกฎหมายของส านักงานใหญ่อย่างเคร่งครัด  

 (๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของ
พ้ืนที่หรือประเทศท่ีตั้งอยู่ให้ส านักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

หมวด ๕ 
การก ากับและตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๕๕ กรณีที่มีความจ าเป็นในการติดต่อส านักงาน เพ่ือสอบถาม ขอค าแนะน า ชี้แจง หรือ
ด้วยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องแต่งตั้ง
พนักงานเพ่ือเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับส านักงาน 

ข้อ ๕๖ ให้ส านักงานเป็นผู้ก ากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ ส าหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

ข้อ ๕๗ เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานอาจ 
(๑) ขอความร่วมมือในการก ากับดูแล และติดตามประเมินผลจากหน่วยงานอ่ืนที่มีอ านาจ

ก ากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างส านักงานกับ
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล 

(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการก ากับ ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผล 

คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้าน 
การก ากับตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดย 
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

ข้อ ๕๘ เพ่ือให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ตามท่ีเลขาธิการก าหนดด้วย 

  
 
ให้ไว้ ณ วันที่.......................................... 

 
                นายกรัฐมนตรี 

 
 
  
  



๒๒ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


