
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด 

3. เลขบัตร/ 

   พาสพอรต 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน 

6. ขอมูลการติดตอ 

7. ลายมือชื่อผูทํา

ธุรกรรม 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต  

(พรอมหลักฐาน)* 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน 

6. ขอมูลการติดตอ 

7. ลายมือชื่อผูทํา

ธุรกรรม 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด* 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน* 

6. ขอมูลการติดตอ 

7.  ลายมือชื่ อผูทํ า

ธุรกรรม* 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต  

(พรอมหลักฐาน)* 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน 

6. ขอมูลการติดตอ 

7. ลายมือชื่อผูทํา

ธุรกรรม 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด 

3. เลขบัตร/ 

   พาสพอรต 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน* 

6. ขอมูลการติดตอ 

7.  ลายมือชื่ อผู ทํ า

ธุรกรรม* 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต  

(พรอมหลักฐาน)* 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  ที่ ตั้ ง

สถานที่ทํางาน* 

6. ขอมูลการติดตอ 

7. ลายมือชื่อผูทํา

ธุรกรรม* 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด* 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต 

4. ที่อยู 

5.  อ า ชี พ  

ที่ตั้งสถานที่ทํางาน* 

6. ขอมูลการติดตอ 

7.  ลายมือชื่ อผูทํ า

ธุรกรรม* 

1. ชื่อเต็ม 

2. วัน/เดือน/ปเกิด* 

3. เลขบัตร/  

พาสพอรต  

(พรอมหลักฐาน)* 

4. ที่อยู 

5. อาชีพ ที่ตั้งสถานที่

ทํางาน* 

6. ขอมูลการติดตอ 

7.  ล ายมื อชื่ อ ผู ทํ า

ธุรกรรม* 

****หลักการใหม ****หลักการใหม ****หลักการใหม 

ลูกคาบุคคลธรรมดา 

ลูกคาทีส่รางความสัมพันธทางธุรกิจ ลูกคาทีท่ําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

บริการหรือผลิตภัณฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

รางใหม 

NF F 

บริการหรือผลิตภณัฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

บรกิารหรือผลิตภัณฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

NF F 

บริการหรือผลิตภัณฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

หลักการ : กําหนดใหการแสดงตนลูกคาทุกประเภทตองมีการขอขอมูลในระดับที่เทากัน ทั้งนี้ หากไมใชบริการ/ผลิตภัณฑที่เสี่ยงต่ํา ขอหลักฐานเพิ่มตาม ขอ (๓)  
* : ขอมูลซึ่งตองขอจากลูกคาเพิ่มจากการทํา KYC แบบเดิม  



****หลักการใหม 

 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน * 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค * 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย * 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน * 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค * 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย * 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน * 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค * 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย * 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน * 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค * 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย * 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

1. ชื่อเต็ม 

2. เลขประจําตัวผูเสียภาษี 

(กรณีที่มี) 

3. สถานที่ตั้งและเบอรโทร 

4. ชื่อเต็มของผูมีอํานาจลง

นามแทน * 

5. ขอมูลของผูมีอํานาจลง

นามแทนและบุคคลที่ไดรับ

มอบหมาย  

   (ก) ชื่อเต็ม 

   (ข) วันเดือนปเกิด 

   (ค) เลขบัตรและพาส

พอรต 

   (ง) ที่อยูทบ.บานและ/
หรือที่อยูปจจุบัน 
6.  ประ เภทกิ จการและ

วัตถุประสงค * 

7. ตราประทับ 

8.  ลายมือชื่ อผูมีอํานาจ

หรือผูรับมอบหมาย * 

9. หลักฐานสําคัญอยางใด

อยางหนึ่ง (ก)/(ข)/(ค)/(ง) 

****หลักการใหม ****หลักการใหม 

ลูกคานิติบุคคล 

ลูกคาทีส่รางความสัมพันธทางธุรกิจ ลูกคาทีท่ําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

รางใหม 

บรกิารหรือผลิตภัณฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

NF F 

บริการหรือผลิตภณัฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

บรกิารหรือผลิตภณัฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 

NF F 

บรกิารหรือผลิตภณัฑ 
เสี่ยงต่ํา 

ไมใชบริการหรือ
ผลิตภัณฑเสี่ยงต่ํา 


