
กฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การฟอกเง ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ ่งแกไขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้ 
 ขอ ๑๑  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๒  ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ ๓  ในกฎกระทรวงนี้  
 “ลูกคา” หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที ่มีการตกลงกันทาง

กฎหมายซึ่งมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) หรือ (๙) 

 “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว”๒ หมายความวา บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการ 
ตกลงกันทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
หรือ (๙) โดยไมเคยจัดใหมีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา 
นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมากอน 
  “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความวา การตกลงใหบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลฝายหนึ่งเปนผูครอบครอง ใช จําหนาย หรือ บริหารจัดการทรัพยไมวาดวยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน 
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝายหนึ่ง   
  “ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง” หมายความวา บุคคลธรรมดาผูเปนเจาของที่แทจริงหรือ 
มีอํานาจควบคุมความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคากับสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) 
หรือ (๙) หรือบุคคลที่ลูกคาทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใชอํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลง
กันทางกฎหมาย  

“ขอมูลสาธารณะ” หมายความวา ขอมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเขาถึงได 
อยางเสมอภาค หรือขอมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาไดจากแหลงขอมูลที่มีการเผยแพรเปนการทั่วไป 
และผูเขาถึงหรือผูแสวงหาขอมูลนั้น อาจตองจายหรือไมตองจายคาตอบแทนเพื่อการไดรับขอมูลดังกลาว 
รวมถึงขอมูลที่หนวยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อใหประชาชน หรือกลุมธุรกิจกลุมหนึ่งกลุมใด สามารถเขาถึงไดเพื่อ
ตรวจสอบหรือทราบถึงขอมูลตาง ๆ 

 

                                                           

  
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐/ตอนที่ ๖๓ ก/หนา ๒๓/๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

  ๒ ขอ ๓ นิยามคําวา “ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว” เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๒

“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” ห ม า ย ค ว า ม ว า  บุ ค ค ล ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย ใ ห 
ดํารงตําแหนงสําคัญหรือเคยดํารงตําแหนงดังกลาวในหรือตางประเทศ เชน ประมุขแหงรัฐหรือรัฐบาล 
รัฐมนตรีหรือเจาหนาที ่ระดับสูงของรัฐบาล ฝายตุลาการ องคกรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร 
ผูบริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นที่รัฐเปนเจาของ หรือผูมีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง 
รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวหรือผูรวมงานใกลชิด และบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงสําคัญหรือเคย
ดํารงตําแหนงดังกลาวในองคการระหวางประเทศ เชน กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของ 
คณะกรรมการบริหาร หรือผูที่ดํารงตําแหนงเทาเทียมกับระดับดังกลาว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการกําหนด 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

     
 

 ขอ ๔  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองกําหนดและ
ดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เปนลายลักษณอักษรสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง
ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบวิธีการดังกลาว
ตองไดรับการทบทวนเปนระยะและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ 
 นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงดานการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑและ 
วิธีดําเนินธุรกิจใหม รวมถึงกลไกใหมในการใหบริการ หรือการใชเทคโนโลยีใหมหรือที่กําลังพัฒนาสําหรับ 
ทั้งผลิตภัณฑใหมและที่มีอยูแลว 
 การดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการใหเปนไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  
 ขอ ๕  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามขอ ๔ วรรคสอง และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการบรรเทาความเสี่ยง 
ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่อาจเกิดขึ้น กอนการนําเสนอผลิตภัณฑ
ใหม บริการใหม หรือการใชเทคโนโลยีใหม 
 มาตรการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  
 ขอ  ๖  ห ามสถาบันการ เงินและผู ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖ (๑ )  และ (๙ )               
สรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับลูกคาท่ีปกปดชื่อจริงหรือใชชื่อแฝง  
 ขอ ๗  หามสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รวมทั้ง
กรรมการ พนักงาน ลูกจาง ตัวแทนและสํานักงานผูดําเนินการแทน เปดเผยขอเท็จจริงหรือกระทําดวยประการ
ใดๆ อันอาจมีผลทําใหลูกคาทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานขอมูลอื่นใด 
ที่เกี่ยวของของลูกคาไปยังสํานักงาน 
 ขอ ๘  ในกรณีที่สงสัยวาธุรกรรมใดอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะตองใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษในการใชกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา หากมีเหต ุ
ใหเชื่อไดวาการใชกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาจะเปนการทําใหลูกคาหรือผูที่จะ
มาเปนลูกคาทราบถึงการดําเนินการดังกลาว สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
อาจไมดําเนินการตามกระบวนการดังกลาว และรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานตอไป         



 ๓

  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองจัดใหบุคลากร 
ที่เกี่ยวของเขาใจถึงการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อตองปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
    ขอ ๙  ในการสรางหรือดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา ถาสถาบันการเงินและ 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตอง
ดําเนินการตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ไมวาจะมีขอยกเวนในการสรางหรือดําเนินความสัมพันธ 
ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมไวหรือไม ก็ตาม และรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงานตอไป 
 

หมวด ๒ 
การบริหารความเสี่ยง 

ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
     

 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

     
 

  ขอ ๑๐  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ
ธุรกรรมที่ลูกคาไดทําขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงสําหรับธุรกรรมที่สงสัยวาอาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย และใหรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน
ภายหลังจากที่ไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของแลว 

 ขอ ๑๑  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตาม
นโยบายและระเบียบวิธีการในขอ ๔ กับลูกคาทุกราย ตั้งแตสรางความสัมพันธทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ
ทางธุรกิจกับลูกคาแตละราย 
 ขอ ๑๒  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนดระดับ
ความเขมขนในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับลูกคาทุกรายใหสอดคลอง
กับความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของลูกคา โดยในรายที่ม ี
ความเสี่ยงสูง ตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาในระดับท่ีเขมขนที่สุด และในรายที่มี
ความเสี่ยงต่ํา อาจพิจารณาลดความเขมขนในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
ลงได โดยถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายและระเบียบวิธีการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย     
  ขอ ๑๓  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทาน 
และปรับปรุงขอมูลตาง ๆ ของลูกคาที่ใชในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่นํามาพิจารณาในการบริหาร
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใหเปนขอมูลปจจุบันและดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอจนกวาจะยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา   
 
 
 



 ๔

 
สวนที่ ๒ 

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับลูกคาความเสี่ยงสูง 

     
 

 ขอ ๑๔  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่ตองดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามขอ ๔ และขอ ๕ จะตอง
คํานึงถึงความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายอันหมายความรวมถึงปจจัย
ความเสี่ยง ดังตอไปนี ้ 

(๑) ปจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกคา ไดแก  
(ก) กรณีที่ขอมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกคาหรือผูไดรับผลประโยชนที่

แทจริงของลูกคาระบุวา ลูกคาหรือผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคามีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

๑) โครงสรางการถือหุนมีความผิดปกติหรือมีความซับซอนเกินกวาการดําเนินธุรกิจ
ตามปกต ิ

๒) ตรงกับขอมูลที่สํานักงานแจงวาเปนรายชื่อที่ตองกําหนดใหเปนลูกคาที่ม ี
ความเสี่ยงสูงซึ่งควรไดรับการเฝาระวังอยางใกลชิด 

๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกําหนด  
๔) เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ 
๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นวามีความเสี่ยงสูงไมวาทางดานการฟอกเงินหรือ 

การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบวา ความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของลูกคาดําเนินไป

อยางผิดปกติ  
  (๒) ปจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ไดแก กรณีที่

ลูกคามีถิ่นที่อยูไมวาชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหลงที่มาของรายได หรือทําธุรกรรมในพื้นที ่
เชิงภูมิศาสตรหรือประเทศซึ่งเลขาธิการกําหนดวาเปนพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงดานการฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) นําปจจัยความเสี่ยง 
ตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของลูกคาอยางเครงครัด และในกรณีที่สถาบันการเงินและ   
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ไดประเมินถึงปจจัยความเสี่ยงขางตนกับขอมูลอื่นๆ ของลูกคา
แลวพบวาปจจัยตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเปนปจจัยสําคัญ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ตองกําหนดใหลูกคาดังกลาวเปนลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง  
  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปจจัยอื่นๆ 
เชน ชองทางการใหบริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑทางการเงิน ขอมูลรายชื่อที่ม ี
ความเสี่ยงจากแหลงขอมูลอื่น เปนปจจัยในการกําหนดความเสี่ยงสูงรวมดวยก็ได  
 ขอ ๑๕  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาในระดับที่ เขมขนที่สุดสําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง 
โดยอยางนอยตองดําเนินการ ดังตอไปนี้  



 ๕

  (๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือ การขอหรือหาขอมูลเพิ่มเติมจากลูกคา เกี่ยวกับขอมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกคา ขอมูลแหลงที่มาของเงินหรือรายได ขอมูลที่เกี่ยวของกับ
วัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือในการทําธุรกรรม การกําหนดขั้นตอนใหมีการอางถึง
ความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 (๒) กําหนดใหผูบริหารระดับสูงเปนผูอนุมัติการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
ที่มีความเสี่ยงสูง และอนุมัติผลการตรวจทานขอมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา ในกรณีที่ลูกคามีความเสี่ยงสูงจนอาจเปนเหตุใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย สถาบัน
การเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือไมทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาดังกลาวและรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยตอสํานักงาน 
  (๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคา 
ที่มีความเสี่ยงสูงอยางเขมขนที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัมพันธทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและตรวจทาน
ขอมูลการระบุตัวตนและการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคาและใหดําเนินการอยางสม่ําเสมอ  

 
สวนที่ ๓ 

การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ 
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาสําหรับลูกคาความเสี่ยงต่ํา 

       
   ขอ ๑๖  ภายใตบังคับขอ ๑๔ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ 
(๙) อาจลดระดับความเขมขนในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาลงได สําหรับ
ลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา โดยอาจดําเนินการดังตอไปนี้  
  (๑) ลดระดับความเขมขนในการขอขอมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
จากประเภทของลูกคา ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑทางการเงิน มูลคาของธุรกรรม และ 
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ 
  (๒) ลดระดับความเขมขนในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน 
หรือการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจของลูกคา 
  (๓) ลดระดับความเขมขนในการตรวจทานขอมูลปจจุบันของลูกคา 
  ปจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ําตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
แนวทางที่เลขาธิการกําหนด 
   ขอ ๑๗  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ํา มีสวนรวมในการกระทําหรือมี
การทําธุรกรรมหรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองปรับปรุงความเสี่ยง
ของลูกคาดังกลาวใหเปนลูกคาที่มีความเสี่ยงสูงและดําเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคาในระดับที่เขมขนที่สุดตามขอ ๑๕ ทันท ี

 
 



 ๖

 
หมวด  ๓ 

การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
     

สวนที่ ๑ 
การดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาทั่วไป 

     
 

 ขอ ๑๘   สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา เมื่อ 
 (๑) เริ่มมีความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา 
  (๒)๓ มีการทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 
       (ก) ไมวาครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีรองรอยความตอเนื่องรวมกันมีมูลคาตั้งแต 
หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ 
       (ข )  ที่ เปนการโอนเ งินหรื อการชํ าระ เงิ นทางอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อ ให บริ การ 
เงินอิเล็กทรอนิกสในแตละครั้งมีมูลคาตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป 

(๓) มีขอสงสัยวาจะเปนการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
(๔) มีขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลการระบุตัวตนของลูกคาหรือระบุตัวผูไดรับผลประโยชน 

ที่แทจริงตามขอ ๑๙ (๑) และ (๒)  
 ขอ ๑๙  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของสถาบันการเงินและ 
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ใหดําเนินการ ดังนี้  
 (๑) ระบุตัวตนของลูกคา และพิสูจนทราบตัวตนของลูกคาโดยใชเอกสาร ขอมูล หรือขาวสาร 
จากแหลงขอมูลสาธารณะที่นาเชื่อถือนอกเหนือจากการขอขอมูลจากลูกคาก็ได 
 (๒) ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง และใชมาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจนทราบผูไดรับ
ผลประโยชนที่แทจริง 

(๓) ตรวจสอบขอมูลของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงของลูกคากับขอมูลรายชื่อ
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคกร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติกําหนดใหเปนผูที่มีการกระทําอันเปนการกอการรายหรือเปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 (๔) ขอขอมูลจากลูกคาเกี่ยวกับวัตถุประสงคตามเจตจํานงในการสรางความสัมพันธ 
ทางธุรกิจ 
 (๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจและการทําธุรกรรมตลอดชวงเวลาที่ความสัมพันธทางธุรกิจยังดําเนินอยู 
วายังคงสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมที่ลูกคาแจงไว รวมถึง
ขอมูลทางเศรษฐกิจของลูกคา ระดับความเสี่ ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 

                                                           

  ๓ มาตรา ๑๘ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา  

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๗

แกการกอการรายของลูกคาที่ไดประเมินไวและขอมูล อื่น ๆ ของลูกคาที่มีอยู และตองดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อใหขอมูลของลูกคาโดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของรายไดเปนขอมูลที่เปนปจจุบันอยูเสมอ  
  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคหนึ่ง ใหสอดคลองกับผลการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับลูกคาแตละรายตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๖  
และขอ ๑๗  
  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการตาม (๑) (๒) 
และ (๓) ใหแลวเสรจ็กอนหรือระหวางการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคา เวนแต มีความจําเปนเพื่อมิให
เปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจตามปกติ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
อาจดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกที่สามารถทําไดภายหลังจากที่มีการสรางความสัมพันธ 
ทางธุรกิจกับลูกคา ทั้งนี้ การดําเนินการในภายหลังการสรางความสัมพันธดังกลาวตองอยูภายใตการบริหาร
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่มีประสิทธิภาพ และ 
ไมกระทบกระเทือนถึงการระงับการดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 

การระบุตัวตนของลูกคาและระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไป
ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  

ขอ ๒๐  ในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนามของ
ลูกคา ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบวาลูกคาไดมี
การมอบอํานาจใหสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนามของลูกคาจริง และตองดําเนินการ
ตรวจสอบบุคคลที่ไดรับมอบอํานาจดังกลาวตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ดวย  

ขอ ๒๑  ภายใตบังคับขอ ๑๙ และขอ  ๒๐ การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ 
ลูกคาที่เปนนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตาม 
มาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา รวมทั้งทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะธุรกิจของลูกคา ตลอดจนโครงสรางการบริหารจัดการหรือการเปนเจาของและอํานาจในการควบคุม 
นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นดวย  

ขอ ๒๒  ในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่เปนนิติบุคคลหรือบุคคล 
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามขอ ๒๑ ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ดําเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกคาและผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง ดังนี้ 

(๑) ระบุตัวตนของลูกคาและพิสูจนทราบตัวตนของลูกคา โดยใชขอมูลและหลักฐาน ดังนี้ 
 (ก) ชื่ อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอมูลที่สามารถพิสูจน ไดถึงสถานะ 

ทางกฎหมายและการมีอยูจริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  
 (ข) ขอมูลเกี่ยวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคล 

ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งใหระบุบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งมีตําแหนงบรหิารระดับสูง ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังกลาวตามขอ ๑๙ (๓) 
ดวย 
  (ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ  

(๒) ระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง และใชมาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจนทราบ 
ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง โดยใชขอมูล ดังนี้ 

 (ก) สําหรับลูกคาที่เปนนิติบุคคล ไดแก 



 ๘

 ๑) ระบุบุคคลธรรมดาผูใช อํานาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจาก 
การไดรับผลประโยชนหรือการถือสิทธิเปนเจาของ 

 ๒) ในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผูใชอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม 
๑) หรือในกรณีที่ไมพบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ใหระบุบุคคลธรรมดาผูใชอํานาจในการควบคุมนิติบุคคล โดย
วิธีการอื่น ในกรณีที่มี   

 ๓) ในกรณีที่ไมสามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได สถาบันการเงิน 
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจนทราบบุคคล
ธรรมดาที่มีตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น 

 (ข) สําหรับลูกคาที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ไดแก 
  ๑) ในกรณีที่เปนทรัสต ใหระบุผูกอตั้ง กรรมการทรัสตี ผูคุมครอง (ในกรณีที่มี)  

ผูรับผลประโยชน และบุคคลธรรมดาผูใชอํานาจในการควบคุมทรัสตซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยูในสายการควบคุม
หรือการเปนเจาของดวย 
  ๒) ในกรณีที่เปนทรัสตตามกฎหมายวาดวยทรัสตเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ใหระบุ ชื่อ
ผูกอตั้งทรัสตและทรัสตี ผูรับประโยชน วัตถุประสงคของทรัสต ทรัพยสินที่จะใหเปนกองทรัสต 
  ๓) ในกรณีที่เปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ใหระบุตัวตนของ
บุคคลที่อยูในตําแหนงที่เทาเทียมหรือคลายกัน  
 ขอ ๒๓  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา 
ตามขอ ๑๙ ได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจ ไมทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาดังกลาวและพิจารณารายงาน
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน  
 ขอ ๒๔  การสรางความสัมพันธทางธุรกิจในครั้งตอไป สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจใชขอมูลการตรวจสอบตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๔) ที่ไดจัดทําไวแลวสําหรับ
ลูกคารายเดียวกันได เวนแตจะมีความสงสัยในความถูกตองของขอมูลดังกลาว  
  ขอ ๒๕  ใหเลขาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคาตามกฎกระทรวงนี้ 
  ขอ ๒๖  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับลูกคาทุกราย ทั้งลูกคาใหมและลูกคาปจจุบัน 
 ในกรณีลูกคาปจจุบัน ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ลูกคาที่มีขอมูลไมครบถวนและเพียงพอ ใหติดตามและตรวจสอบขอมูลใหครบถวน และ
ใหบริหารความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาเมื่อมีขอมูลที่ครบถวนและ
เพียงพอแลว 
  (๒) ลูกคาที่ไมมีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไมมีการทําธุรกรรมมาเปนเวลานาน หรือ
เปนลูกคาซึ่งเปนลูกหนี้ที่ไมชําระหนี้ และไมสามารถติดตามขอมูลได ใหกําหนดมาตรการใหลูกคาตองติดตอกับ 
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการทําธุรกรรมครั้งตอไป ทั้งนี้ เพื่อจะได
ขอขอมูลจากลูกคาไดในโอกาสแรกและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามขอมูล
ดังกลาวตอไป 
  (๓) ลูกคาที่มีขอมูลไมครบถวนและเพียงพอและไมสามารถติดตามขอมูลใหครบถวนและ
เพียงพอได ใหพจิารณายุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาดังกลาว 
   



 ๙

 
  ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามวรรคสองใหเปนไปตามแนวทางที่
เลขาธิการกําหนด 
 

สวนที่ ๒ 
ผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัย 

     
 

 ขอ ๒๗  การสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันชีวิต
หรือการประกันภัยอยางอื่นที่มีการลงทุนรวมอยูดวย นอกจากตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคาตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แลว ใหสถาบันการเงินระบุขอมูล ดังตอไปนี ้  
 (๑) กรณีผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือ 
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ใหระบุชื่อของบุคคลดังกลาวไว 

(๒) กรณีผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยไดรับการกําหนดโดยลักษณะพิเศษ 
หรือโดยสถานะหรือโดยทางอื่น ใหระบุขอมูลที่ เกี่ยวกับผูรับประโยชนอยางเพียงพอที่จะสามารถระบุ 
ผูรับประโยชนไดในเวลาที่จะตองจายเงินหรือผลประโยชนอื่นตามกรมธรรมประกันภัย    
 ขอ ๒๘  ใหสถาบันการเงินดําเนินการพิสูจนทราบขอมูลการแสดงตนของผูรับประโยชน 
ตามขอ ๒๗ (๑) และ (๒) ในเวลาที่จะตองจายเงินหรือผลประโยชนอื่นตามกรมธรรมประกันภัย  
  ขอ ๒๙  ใหสถาบันการเงินกําหนดใหการพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับผูรับประโยชนจากกรมธรรม
ประกันภัยเปนปจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกคา 
  กรณีที่พบวาผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยตามวรรคหนึ่งเปนนิติบุคคลหรือเปน
บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที ่ม ีความเสี ่ยงต อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก 
การกอการราย ใหสถาบันการเงินดําเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเขมขน 
รวมถึงดําเนินการระบุผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงและตรวจสอบเพื่อยืนยันผูไดรับผลประโยชนที่แทจริง 
ของนิติบุคคลหรือเปนบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกลาว ในเวลาที่จะตองจายเงินหรือผลประโยชน
อื่นตามกรมธรรมประกันภัย  
 กรณีที่พบวา ผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัยเปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง 
หรือในกรณีที่มีการกําหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยทางอื่น ใหบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองเปน 
ผูรับประโยชนจากกรมธรรมประกันภัย สถาบันการเงินตองดําเนินการตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ
ของผูถือกรมธรรมประกันภัยกับผูรับประโยชนซึ่งเปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้นอยางเครงครัด กอน
แจงใหผูบริหารระดับสูงทราบ และอนุมัตกิารจายตามกรมธรรมประกันภัย ทั้งนี้ หากพบขอสงสัยที่เกี่ยวกับการ
ฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหพิจารณารายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ตอสํานักงาน 
  ขอ ๓๐  ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒๗ ขอ ๒๘ และขอ ๒๙ ได ใหสถาบัน
การเงินปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ไมทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาและ
พิจารณารายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน   
  ขอ ๓๑  สถาบันการเงินอาจกําหนดใหลูกคาที่ทําธุรกรรมดังตอไปนี้  เปนลูกคาที่ม ี
ความเสี่ยงต่ํา 
 (๑) กรมธรรมประกันชีวิตที่มีการชําระเบี้ยประกันไมเกินหาหมื่นบาท ในแตละปหรือ
กรมธรรมประกันชีวิตที่มีการชําระเบี้ยประกันครั้งเดียว ในจํานวนไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือ 



 ๑๐

   
  (๒) กรมธรรมประกันชีวิตที่ลูกคาหรือผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยมีสิทธิ 
ไดรับคืนเงินหรือผลประโยชนอื่นตามกรมธรรมประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร 
เทานั้นและไมมีการสะสมเงินหรือใหปนผลหรือดอกเบี้ยควบคูกับการประกันชีวิตนั้น   
  สถาบันการเงินอาจพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๖ สําหรับลูกคาที่มีความเสี่ยงต่ําตาม  
(๑) หรือ (๒) แลวแตกรณีก็ได   
 

สวนที่ ๓ 
การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 

       
  

 ขอ ๓๒๔  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
มีการทําธุรกรรมกับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)  
และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ดังตอไปนี้ 
  (๑) ระบุตัวตนและพิสูจนทราบตัวตนของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวและผูรับประโยชน 
ที่แทจริงของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว โดยนําขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  (๒) ตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอํานาจใหทําธุรกรรมในนามของผูทําธุรกรรมเปนครั้งคราว 
โดยนําขอ ๒๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   (๓) ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวที่เปนนิติบุคคลหรือ
บุคคลทีม่ีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยนําขอ ๒๑ และขอ ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
   (๔) ตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการทําธุรกรรมดังกลาว 
   ในกรณีที่ไมสามารถตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวตาม 
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองไมทําธุรกรรม
กับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวดังกลาว และพิจารณารายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน  
 ขอ ๓๒/๑๕  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปน
ครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้ง
คราวดังกลาวในระดับที่เขมขนที่สดุ 
   ขอ ๓๒/๒๖  การตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวในระดับ
ที่เขมขนที่สุดสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามขอ ๓๒/๑ อยางนอยตองดําเนินการ 
ดังตอไปนี้  
   (๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้ง
คราวเกี่ยวกับขอมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราว ขอมูลแหลงที่มาของ 
                                                           

  ๔ ขอ ๓๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๕ ขอ ๓๒/๑ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  ๖ ขอ ๓๒/๒ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๑๑

 
เงินหรือรายได ขอมูลที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม และอาจพิจารณากําหนดขั้นตอนใหมีการ
อางถึงความสัมพนัธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความนาเชื่อถือดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ดวยก็ได 
   (๒) ในกรณีที่ผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเปนเหตุใหสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการราย สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองไมทําธุรกรรม
กับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวดังกลาวและรายงานเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 
   (๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เขมขน โดยอาจ
พิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการทําธุรกรรม มูลคาในการทําธุรกรรม และความจําเปนทาง
ธุรกิจของผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวอยางเขมขน 
  ขอ ๓๒/๓๗  ใหนําความในขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๓  
ขอ ๑๔ ขอ ๑๘ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕ มาใชบังคับกับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 
๑๖ (๑) และ (๙) ในการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับผูที่ทําธุรกรรมเปนครั้งคราวดวยโดยอนุโลม 

 
สวนที่ ๔ 

การสงขอมูลพรอมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
     

 
 ขอ ๓๓  กรณีที่มีการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขามประเทศสําหรับลูกคาที่มีมูลคา
ตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผูสงคําสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผูรับคําสั่งโอนตองจัดให 
คําสั่งโอนมีขอมูลลูกคา ดังตอไปนี ้
 (๑) ชื่อเต็มของลูกคาผูสั่งโอน 
 (๒)  หมายเลขบัญชีของลูกคาผู สั่ ง โอน กรณีที่ลู กคาสั่ ง โอนจากบัญชีที่ ตนมีอยูกับ 
สถาบันการเงิน ผูสงคําสั่ง หรือ หมายเลขอางอิงตาง ๆ ที่สามารถติดตามขอมูลการทําธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได 
กรณีที่ลูกคาผูสั่งโอนไมมีบัญชีกับสถาบันการเงินผูสงคําสั่ง 
 (๓) ที่อยูของลูกคาผูสั่งโอน หรือ หมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขประจําตัวบุคคล
ที่รัฐออกให หรือ วัน เดือน ปและสถานที่เกิด 
 (๔) ชื่อเต็มของผูรับเงิน 
 (๕) หมายเลขบัญชีของผูรับเงินกรณีที่เปนคําสั่งโอนเงินเขาบัญชีที่ผูรับเงินมีอยูกับสถาบัน
การเงิน ผูรับคําสั่ง หรือ หมายเลขอางอิงตาง ๆ ที่สามารถติดตามขอมูลการทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได กรณีที่
ผูรับเงิน ไมมีบัญชีกับสถาบันการเงินผูรับคําสั่ง  
 ในกรณีที่มีการสงคําสั่งโอนเงินเปนคําสั่งรวมจากลูกคาผูสั่งโอนรายเดียวไปยังผูรับเงิน 
หลายราย สถาบันการเงินไมตองสงหรือรับขอมูลตามวรรคหนึ่ง แตตองมีขอมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลข
อางอิงตาง ๆ ที่สามารถติดตามขอมูลการทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกคาผูสงคําสั่งโอนเงิน และในคําสั่ง 
โอนเงินที่เปนคําสั่งรวมดังกลาวจะตองมีขอมูลตาง ๆ ของผูสงคําสั่งโอนและผูรับเงินทั้งหมดรวมอยูในระบบ
คําสั่งรวมนั้นดวย ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามขอมูลที่เกี่ยวของกับการโอนเงินนั้นได   
  
                                                           

  
๗

 ขอ ๓๒/๓ เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



 ๑๒

 
 ขอ ๓๔  ใหสถาบันการเงินดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกคากอนสงคําสั่ง 
โอนเงินไปยังสถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอน  
 ขอ ๓๕  ในกรณีที่มีการใหบริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในประเทศสําหรับลูกคา 
ที่มีมูลคาตั้งแตหาหมื่นบาทขึ้นไป ใหสถาบันการเงิน ผูสงคําสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผูรับคําสั่งโอน 
ดําเนินการสงและรับขอมูลของลูกคาพรอมคําสั่งโอนตามขอ ๓๓ วรรคหนึ่ง เวนแต สถาบันการเงินผูรับคําสั่ง 
สามารถไดรับขอมูลดังกลาวโดยวิธีอื่น ก็ใหสงขอมูลหมายเลขบัญชีของลูกคาผูสั่งโอนในกรณีที่ลูกคาสั่งโอนจาก
บัญชีที่ตนมีอยูกับสถาบันการเงินผูสงคําสั่ง หรือใหสงขอมูลหมายเลขอางอิงตาง ๆ ที่สามารถติดตามขอมูล 
การทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ไดในกรณีที่ลูกคาผูสั่งโอนไมมีบัญชีกับสถาบันการเงิน ผูสงคําสั่ง   
 ในกรณีที่สถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนรองขอหรือไดรับคําสั่งจากสํานักงาน ใหสถาบันการเงิน
ผูสงคําสั่งโอน จัดหาและสงขอมูลของลูกคาที่ยังไมไดสงตามวรรคหนึ่งแกสถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนหรือ
สํานักงาน แลวแตกรณี ภายในสามวันทําการ   
 ขอ ๓๖  ในกรณีที่สถาบันการเงินเปนตัวกลางในสายการโอนเงิน ใหสงขอมูลผูโอนพรอมคําสั่ง
โอนเงินตามที่ไดรับจากสถาบันการเงินซึ่งเปนผูโอน ไปยังสถาบันการเงินซึ่งเปนผูรับโอนใหครบถวน 

 ในกรณีที่มีขอจํากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการสงคําสั่งโอนเงิน ทําให 
ไมสามารถสงขอมูลไดครบถวนตามที่ไดรับมาจากสถาบันการเงินผูสงคําสั่งโอนตนทาง สถาบันการเงินตัวกลาง 
ตองเก็บรักษาขอมูลตามคําสั่งโอนเงินไวเปนเวลาหาป นับจากวันที่ไดรับคําสั่งโอนเงินนั้น  

 สถาบันการเงินตัวกลางตองมีมาตรการในการตรวจสอบการรับคําสั่ ง โอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสขามประเทศท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับผูสงคําสั่งโอนและลูกคาผูรับเงินไมครบถวน  
 ในกรณีที่คําสั่ งโอนเงินมีขอมูลของลูกคาผูส งคําสั่ งโอนเงินหรือผู รับเงินไมครบถวน  
สถาบันการเงินตัวกลางตองมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานการฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยกําหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการสง 
คําสั่งดังกลาวและกําหนดมาตรการในการติดตามขอมูลอยางเหมาะสม     

ขอ ๓๗   สถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนเงิน ตองมีมาตรการในการตรวจสอบการรับคําสั่ง 
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสขามประเทศที่มีขอมูลเกี่ยวกับผูสงคําสั่งโอนและลูกคาผูรับเงินไมครบถวน  
โดยอาจรวมถึงมาตรการตรวจสอบในขณะรับคําสั่ง ในระหวางดําเนินการตามคําสั่ง หรือหลังจาก 
ดําเนินการตามคําสั่งแลว 
  ขอ ๓๘  สถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนเงิน ตองดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกคา
ผูรับเงินกอนจายเงินตามคําสั่งโอน ในกรณีที่ไมเคยมีการตรวจสอบมากอน  

 ขอ ๓๙ ในกรณีที่มีการรับคําสั่งโอนเงินซึ่งมีขอมูลของผูสงคําสั่งโอนเงินหรือลูกคาผูรับเงิน 
ไมครบถวน สถาบันการเงินผูรับคําสั่งโอนเงินตองมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยกําหนดกระบวนการในการปฏิเสธ 
หรือระงับการสงคําสั่งดังกลาวและกําหนดมาตรการในการติดตามขอมูลอยางเหมาะสม  

 ขอ ๔๐ ใหนําบทบัญญัติในขอ  ๓๓ ขอ ๓๔ ขอ ๓๕ ขอ ๓๖ ขอ ๓๗ ขอ ๓๘ และขอ ๓๙  
มาใชบังคับกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม 

 ใหผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ใหบริการโอนมูลคาเงินที่เปนทั้งผูสงคําสั่งและ 
รับคําสั่งในการใหบริการรายเดียวกัน ตรวจสอบขอมูลลูกคาตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของลูกคาผูสงคําสั่งโอนและลูกคา
ผูรับเงิน เพื่อทราบวาเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและตองพิจารณารายงานตอสํานักงานหรือไม 



 ๑๓

  
 (๒) ในการใหบริการโอนมูลคาเงินขามประเทศ หากพบวามีธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

และอาจมีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ใหรายงานการทําธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมที่มี
เหตุอันควรสงสัยตอสํานักงาน 

  ขอ ๔๑  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ใหบริการโอนเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกสไมตองปฏิบัติตามสวนนี้ หาก 

 (๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนผลมาจากธุรกรรมการใชบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะใหวงเงินในการใชจายลวงหนาเพื่อการชําระคาสินคาหรือบริการ  
ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด  

 (๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนการโอนเงินระหวางสถาบันการเงินหรือผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือระหวางสถาบันการเงินกับผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเปนการกระทํา
เพื่อประโยชนของสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)  
 

หมวด ๔  
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศ การพ่ึงพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบ

ลูกคา  
การกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ  

       
 

 สวนที่ ๑ 
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศ   

       
                                              

 ขอ ๔๒  ใหสถาบันการเงิน ปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ไมทําธุรกรรม และ 
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจ กับสถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้ 

(๑) ที่จัดตั้งโดยไดรับอนุญาตแตไมมีระบบการบริหารจัดการที่แทจริงในประเทศที่ไดรับ
อนุญาต หรือมีระบบการบริหารจัดการที่แทจริงแตมิไดดําเนินการในประเทศที่ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งและ 
ไมอยูในสถานะที่ไดรับการกํากับดูแล  

 (๒) ที่สรางความสัมพันธอยางสถาบันการเงินตัวแทนหรือใหบริการทางการเงินหรือเปดบัญชี
กับสถาบันการเงินตาม (๑)  

 ขอ ๔๓  ในกรณีที่สถาบันการเงินสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 
ในตางประเทศ ไมวาความสัมพันธดังกลาวจะสรางขึ้นเพื่อประโยชนในการทําธุรกรรมที่เปนการโอนเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย อยางสถาบันการเงินคูคาหรือสถาบันการเงินที่
ทําธุรกรรมแทนเพื่อลูกคา สถาบันการเงินตองดําเนินการระบุตัวตนและระบุขอมูลของสถาบันการเงินตัวแทน
ตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และตรวจสอบความนาเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกลาว รวมถึง
พิจารณาจากความนาเชื่อถือของหนวยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลดานการปองกันปราบปรามการฟอก
เงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น  

  
 



 ๑๔

  
 ขอ ๔๔  ในการสรางความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน ประเภท 

การชําระเงินโดยผานบัญชีโดยตรง ซึ่งหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินอนุญาตใหลูกคาของสถาบันการเงิน 
ตัวแทนทําธุรกรรมผานบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนที่เปดไวกับสถาบันการเงินได โดยไมตองผาน 
การพิจารณาสงคําสั่งจากสถาบันการเงินตัวแทน  สถาบันการเงินตองดําเนินการบริหารความเสี่ยงและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาของลูกคาสถาบันการเงินตัวแทน และสถาบันการเงินตองรับรอง
ไดวา จะไดรับขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงสําหรับลูกคา 
รายนั้นจากสถาบันการเงินตัวแทนตามที่รองขอ  

 ขอ ๔๕  ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในตางประเทศ เปนสถาบันการเงินที่ตั้งอยูใน 
พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ใหสถาบัน
การเงินขอขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
การตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและตองดําเนินการตรวจสอบความนาเชื่อถือของ
สถาบันการเงินตัวแทนดังกลาวดวย   

 สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสรางความสัมพันธทางธุรกิจ ไมทําธุรกรรม และ 
ยุติความสัมพันธทางธุรกิจ หากสถาบันการเงินตัวแทนไมมีนโยบายหรือมาตรการดานการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายที่มีประสิทธิภาพ หรือ
สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู ไดรับผลประโยชนที่แทจริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวของกับ 
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  

 ขอ ๔๖  ในกรณีที่สถาบันการเงินมีความสัมพันธทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน 
ในตางประเทศที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศมีความเสี่ยงดานการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการราย สถาบันการเงินตองใชความระมัดระวังในการดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจ และตรวจสอบ
ขอมูลที่เก่ียวของกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้นอยางสม่ําเสมอ และควรพิจารณายุติความสัมพันธทางธุรกิจทันที
ที่ตรวจสอบพบวา สถาบันการเงินตัวแทนดังกลาวมีความเกี่ยวของกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแกการกอการราย  

 
 สวนที่ ๒ 

การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกคา 
     

 
 ขอ ๔๗   สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพึ่งพาบุคคล

ที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกคาตามขอ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ หรือเพื่อ
แนะนําธุรกิจ เมื่อรับรองไดวา 

 (๑) จะไดรับขอมูลที่จําเปนเกี่ยวกับการดําเนินการตามขอ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ จากบุคคลที่สาม 

 (๒) บุคคลที่สามตองสงสําเนาเอกสารหรือขอมูลการระบุตัวตนและเอกสารขอมูลอื่น ๆ  
ของลูกคาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามขอ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ไดในทันท ี
ที่ไดรับการรองขอ 

 (๓) บุคคลที่สามไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบอยางเหมาะสม และปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาและมีการเก็บรักษาขอมูลตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้



 ๑๕

  
 (๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามขอบังคับของหลายประเทศ ไดมีการพิจารณา 

ความนาเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แกการกอการรายแลว  

 ในกรณีที่บุคคลที่สามเปนสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
ในกลุมหรือในเครือเดียวกันกับสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่พึ่งพา และ
กลุมสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดังกลาวไดปฏิบัติตามกระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา การเก็บรักษาขอมูลหลักฐานและปฏิบัติตามขอ ๔๙ ขอ ๕๐  
และขอ ๕๑ และการปฏิบัติดังกลาว ไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจ ใหถือวา
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ไดดําเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผาน 
กลุมสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) แลว 

 มาตรการตามขอนี้ ไมนํามาใชกับการจัดจางบุคคลภายนอกหรือการจัดตั้งความสัมพันธ 
ในลักษณะตัวแทน   

 การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความวา การพึ่งพาในการปฏบิัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษา
ขอมูลตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งไดรับการกํากับดูแลและตรวจสอบจากหนวยงานที่มีอํานาจและบุคคล 
ที่สามไดดําเนินความสัมพันธทางธุรกิจกับลูกคาอยูกอนที่สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) จะพึ่งพาใหบุคคลที่สามดําเนินการสรางความสัมพันธทางธุรกิจในครั้งใหมระหวางลูกคากับ
สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  ซึ่งบุคคลที่สามสามารถนํากระบวนการ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาที่ตนถือปฏิบัติอยูมาใชกับความสัมพันธทางธุรกิจในครั้งใหมนี้ได 
ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคลที่สามจะแตกตางจากการที่สถาบันการเงินจัดจางบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธอยาง
ตัวแทน ซึ่งตองดําเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงตามนโยบายและขอบังคับของสถาบันการเงิน 
และผูรับจางหรือตัวแทนตองอยูภายใตการควบคุมของสถาบันการเงิน 

 สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองรับผิดชอบ ในกรณ ี
ที่บุคคลที่สามไมดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาหรือการเก็บรักษา
ขอมูลและหลักฐานหรือดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวไดไมครบถวน 

 บุคคลที่สามตองเปนสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)  
ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของหนวยงานที่มีอํานาจ    

  
สวนที่ ๓ 

มาตรการควบคุมภายในและนโยบายสําหรับสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ 
     

 
 ขอ ๔๘  ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด 
แผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
ดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายตามขอ ๔ และกําหนดใหมีกลไก 
ในการตรวจสอบภายในที่เปนอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองกําหนดขั้นตอนใน 
การจางพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใตนโยบายหรือมาตรการดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ 
 



 ๑๖

 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการร ายที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้ งการจัดใหพนักงานได รั บ 
การฝกอบรมอยางตอเนื่อง 
 สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองกําหนดใหมีพนักงาน
ระดับบริหาร เพื่อทําหนาที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 
  ขอ ๔๙  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองกําหนดให
สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุนใหญที่ตั้งอยูในตางประเทศ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาอยางเครงครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ  

 สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจกําหนดมาตรการใน
การรวมใชขอมูลหรือสงขอมูลใหแกสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยูในตางประเทศ เพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับลูกคา การทําธุรกรรม 
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกคา หรือผลการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงของลูกคา รวมถึง 
มีมาตรการในการรักษาความลับจากการสงหรือรับขอมูลดังกลาวอยางเขมงวด   
  ขอ ๕๐  ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ของประเทศที่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 
(๑) และ (๙) ตั้งอยู มีความเขมงวดแตกตางจากมาตรการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินของประเทศไทย  ใหสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือท่ีอยูในตางประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการ
ทางกฎหมายที่เขมงวดกวา 
 ในกรณีที่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
ทางกฎหมายของประเทศที่ตั้งอยูได ใหสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) 
พิจารณาเพื่อยุติการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือดังกลาว 
 ขอ ๕๑  สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตองพิจารณาให
พื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย เปนปจจัยหนึ่ง
ในการดําเนินการ ดังตอไปนี ้
 (๑) จํากัดความสัมพันธทางธุรกิจ การทําธุรกรรม การทํากิจกรรม การลงทุน การรวมทุน กับ
คูคา ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยูในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงตอการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
 (๒) ไมจัดตั้งสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง 
ตอการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย หากมีการจัดตั้งสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัท
ในเครือ ใหสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของ
สํานักงานใหญอยางเครงครัด 
 (๓) แจงขาวสารหรือขอมูลที่ไดรับจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่
หรือประเทศที่ตั้งอยูใหสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอยางสม่ําเสมอ    

 
 



 ๑๗

 
หมวด ๕ 

การกํากับและตรวจสอบ  
     

 
 ขอ ๕๒  กรณีที่มีความจําเปนในการติดตอสํานักงาน เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง หรือ

ดวยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)  
และ (๙) จะตองแตงตั้งพนักงานเพ่ือเปนตัวแทนในการติดตอหรือประสานงานกับสํานักงาน  

 ขอ ๕๓  ใหสํานักงานเปนผูกํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลสถาบันการเงินและ
ผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้   

 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ ่ง ใหรวมถึงการกํากับดูแล และติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริษัทในเครือที่อยูในตางประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เปนผูถือหุนใหญและสาขาที่ตั้งอยูในตางประเทศ  

 ขอ ๕๔  เพื่อใหการดําเนินการตามขอ ๕๓ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานอาจ 
 (๑) ขอความรวมมือในการกํากับดูแล และติดตามประเมินผลจากหนวยงานอื่นที่มีอํานาจ

กํากับดูแลสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ ตามขอตกลงระหวาง
สํานักงานกับหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล 

 (๒) แตงตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรูหรือความเชี่ยวชาญดานการกํากับ ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผล 

 คุณสมบัติ คาตอบแทน ขอบเขตอํานาจหนาที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของที ่ปรึกษา 
ดานการกํากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที ่คณะกรรมการ 
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  

 ขอ ๕๕  เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสถาบันการเงิน
และผูประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ หรือคูมือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการกําหนดดวย 

 
 

ใหไว  ณ  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

          นายกรัฐมนตรี



 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบ  
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังไมมีความชัดเจนและสอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙๘ 
 ขอ ๑ กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคาตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมเปนครั้งคราวยังไมมีความเหมาะสม สมควรแกไขหลักเกณฑดังกลาว 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                           

  ๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓/ตอนที่ ๙๗ ก/หนา ๑๔/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 


