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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มบี ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุค คลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
“ลูกค้าจร” หมายความว่า ลูกค้าที่ไม่มีค วามสัมพัน ธ์อย่างต่อเนื่องและประสงค์จ ะสร้า ง
ความสั มพัน ธ์ห รือ ทําธุ ร กรรมเป็ น ครั้ง คราวและไม่ต่ อเนื่ องกับสถาบัน การเงิ น หรื อผู้ ประกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลที่มีการตกลงกันหรือทําสัญญา
กันตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปเพื่อดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ซึ่งกระทําขึ้นระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล
นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดากับบุคคลธรรมดา ภายใต้อํานาจตามกฎหมาย โดยจะมี
วัตถุประสงค์ในทางการค้าหรือหากําไรหรือไม่ก็ได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๔ ก
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“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แ ท้จริงหรือมี
อํานาจควบคุมการทําธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อํานาจ
ควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ดํารงตําแหน่งสําคัญ หรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในต่างประเทศ เช่น ประมุข แห่งรัฐหรือรัฐบาล
เจ้าหน้าที่ร ะดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ อัย การ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมืองของต่างประเทศ รวมทั้งสมาชิก
ในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด
“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้
อย่ างเสมอภาค หรือ ข้อ มูล เรื่ องหนึ่ งเรื่อ งใดที่ สามารถแสวงหาได้ จากแหล่ งข้ อมู ลที่ มีก ารเผยแพร่
เป็นการทั่วไปและผู้เข้าถึงหรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้น ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว
รวมถึ ง ข้ อ มู ล ที ่ห น่ว ยงานของรัฐ จัด ทํ า ขึ ้น เพื ่อ ให้ป ระชาชน หรือ กลุ่ม ธุร กิจ กลุ ่ม หนึ ่ง กลุ ่ม ใด
สามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กํ าหนดนโยบายการรับ ลูก ค้าและนโยบาย
การบริหารความเสี่ย งเกี่ยวกับการฟอกเงิน ของลูกค้าเป็น ลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่สถาบันการเงิน
หรือผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็น นิติบุคคล นโยบายดังกล่าวจะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือคณะกรรมการของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) แล้วแต่กรณี หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจในกรณีที่ไม่มีคณะกรรมการดังกล่าว
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
มาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบลูกค้าเพื่อป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการฟอกเงินหรือการกระทํา
ความผิดมูลฐาน
ข้อ ๕ ภายหลั งจากการจัด ให้ลู ก ค้า แสดงตน ให้ สถาบัน การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าดังกล่าว
เพื่อพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนนั้น บ่งชี้ถึงตัวตนของลูกค้านั้น ลูกค้ามีตัวตนอยู่จริง
และข้อมูลการแสดงตนกับตัวลูกค้าที่แสดงตนมีความถูกต้องตรงกัน
ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบข้ อ มู ล และหลั ก ฐานการแสดงตนของลู ก ค้ า ตามวรรคหนึ่ ง
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบด้วยว่าลูกค้ามิได้เป็น
สมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติข องคณะมนตรีความมั่น คงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศ
ให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว
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การดําเนินการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) ดําเนินการตรวจสอบลูกค้าจร เฉพาะกรณีที่มีการทําธุรกรรมครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
ที่ มี ร่ อ งรอยความต่ อ เนื่ อ งรวมกั น มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่ เ จ็ ด แสนบาทขึ้ น ไป หรื อ กรณี ที่ มี ก ารทํ า ธุ ร กรรม
การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
ข้อ ๖ ในกรณีลู กค้า ที่เป็ น นิ ติบุค คล นอกจากการขอข้อ มูลและหลัก ฐานการแสดงตน
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ แล้ ว ให้ส ถาบัน การเงิ น และผู้ ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ตรวจสอบและพิสูจน์ท ราบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของผู้ที่เกี่ย วข้องกับลูกค้าที่เป็น นิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับมอบอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๒) กรรมการผู้ ที่ มี อํ า นาจในการทํ า ธุ ร กรรมแทนนิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น
ทางกฎหมาย
(๓) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
วิธีการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของผู้ที่เ กี่ย วข้องกับนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายใน (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๗ ให้สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธ
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม หากปรากฏข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าปกปิดชื่อหรือนามสกุล หรือชื่อและนามสกุลที่แท้จริง หรือใช้ชื่อปลอม ชื่อแฝง
เพื่อขอสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
(๒) ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนตามข้อ ๕ ได้
(๓) การให้ข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าไม่เป็นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๔) ตรวจสอบพบว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นสมาชิกของคณะบุคคล
ซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคล
ที่มีการกระทํา อัน เป็น การก่อ การร้า ยที่รัฐบาลแห่ ง ราชอาณาจัก รไทยได้ประกาศให้ค วามรับ รองมติ
หรือประกาศดังกล่าว
(๕) ข้อมูลที่ได้รับไม่เพียงพอ
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รายงานการตรวจพบ
ข้อเท็จจริงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
กรณีที่สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจริงตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ในภายหลังจากที่มีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม
กับลูกค้าแล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
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ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า หรือที่ไม่ได้ทํา
ธุรกรรมต่อหน้า เพื่อพิสูจน์ทราบตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้แล้วเสร็จ ในโอกาสแรกที่สามารถทําได้
ภายหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์หรือมีการทําธุรกรรมกับลูกค้า เว้นแต่ได้มีการพิสูจน์ทราบตามข้อ ๕
และข้อ ๖ ไว้ก่อนแล้ว
ข้อ ๙ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
มาตรการในการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน ของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพัน ธ์ต่อหน้า
หรือที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้า
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนดมาตรการ
ในการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้าด้วย
มาตรการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
มาตรการสําหรับตรวจสอบธุรกรรมของลูกค้าดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความเสี่ย งใด ๆ อัน อาจเกิดขึ้นจากความสัมพัน ธ์
ของลูกค้าและมาตรการในการจัดการกับความเสี่ยงนั้น
(๒) นําแนวปฏิบัติใน (๑) มาใช้ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัด ให้มาตรการ
ตามข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายตามข้อ ๓ ด้วย
หมวด ๒
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๑ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) ดํ า เนิ น การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในหมวดนี้ เมื่อ
(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าหรือทําธุรกรรมกับลูกค้าครั้งแรก เว้นแต่ลูกค้าจร
ต้องดําเนินการ เมื่อ
(ก) มีการทําธุรกรรมครั้งเดีย วหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกัน มีมูลค่า
ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
(ข) มีการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้ง
มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
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หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา
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(๒) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับไม่เพียงพอ
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนิน การตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในหมวดนี้ เมื่อ
(๑) มีการทําธุรกรรมกับลูกค้าที่เป็นการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาท
ขึ้นไปในครั้งแรก
(๒) มีการทําธุรกรรมกับลูกค้าที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปในครั้งแรก เว้นแต่เป็นการทําธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
(๓) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) มีเหตุอันควรสงสัยในข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของลูกค้าที่ได้รับไม่เพียงพอ
ข้อ ๑๓ ในกรณีลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) อาจลดระดับความเข้มข้นในการบริหารความเสี่ยงและการตรวจทานบัญ ชีข องลูกค้า
และการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าตามส่วนที่ ๓ ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
ประเภทและลักษณะของลูกค้าที่มีค วามเสี่ย งต่ําตามวรรคหนึ่ง ให้เป็น ไปตามที่เลขาธิการ
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่วนที่ ๒
การระบุตัวตนของลูกค้า
ข้อ ๑๔ สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจไม่ต้อง
ดํ า เนิ น การระบุ ตั ว ตนสํ า หรั บ ประเภทลู ก ค้ า ที่ เ ลขาธิ ก ารประกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตรวจสอบและพิ สู จ น์ ท ราบข้ อ มู ล และหลั ก ฐาน
การแสดงตนตามข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้ว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ดําเนินการให้ได้ข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า
(๑) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) แหล่งที่มาของรายได้หรือเงินของลูกค้า
(ข) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
(๒) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ก) สถานะทางกฎหมายและการมี อ ยู่จ ริง ของนิติ บุ คคลหรื อบุ คคลที่มี การตกลงกั น
ทางกฎหมาย
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(ข) โครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของ
(ค) ข้อมูลเกีย่ วกับผู้บริหารจัดการ
(ง) วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การของนิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น

(จ) แหล่งที่มาของรายได้
(ฉ) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
(ช) ข้อมูลทั่วไปของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายอันแสดงถึงฐานะ
ทางเศรษฐกิจเบื้องต้น หรือความน่าเชื่อถือ หรือโครงสร้างการบริหารจัดการ หรือขนาดขององค์กร
อัน เป็น ข้อมูลที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถนํามา
พิจารณาเป็นเงื่อนไขประกอบการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าได้
(๓) วัตถุประสงค์ของลูกค้าในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และประเภทของการใช้บริการ
หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าประสงค์จะดําเนินความสัมพันธ์
ในการดําเนินการเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือหรือฐานข้อมูลในทางพาณิชย์
นอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในทางพาณิชย์ที่ใช้เพื่อระบุตัว ตนของลูกค้า
ต้องมีคุณสมบัติตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
ข้อมูลในทางพาณิชย์ตามวรรคสอง หมายความถึง ข้อมูลที่นิติบุคคลหรือองค์กรใด ๆ จัดทําขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มรายชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร ประเทศ เขตพื้นที่หรือปัจจัยอื่น ๆ
ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทําความผิด การฟอกเงิน และการสนับสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
รวมถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น ที่ มี ป ระโยชน์ ใ นการตรวจสอบตั ว ตนของลู ก ค้ า บริ ห ารความเสี่ ย งของลู ก ค้ า
และตรวจทานบั ญ ชี ข องลู กค้ าและติ ด ตามความเคลื่อ นไหวในทางบัญ ชีข องลูก ค้า ซึ่ง อาจเป็น การ
ให้บริการใช้ข้อมูลโดยคิดค่าตอบแทนหรือไม่คิดค่าตอบแทนก็ได้
ข้อ ๑๖ การระบุตัวตนของลูกค้าจร สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) อาจลดระดับในการดําเนินการดังกล่าวได้ แต่อย่างน้อยต้องทราบถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและนามสกุล กรณีลูกค้าจรที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือชื่อที่กฎหมายรับรองกรณีลูกค้าจร
ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๒) เลขประจํ าตัว ประชาชนหรือเลขหนังสือ เดิน ทาง กรณีลูก ค้าจรที่เป็ น บุคคลธรรมดา
หรือเลขประจํา ตัว ผู้เสี ย ภาษี หรือเลขทะเบี ย นนิติบุค คล หรือเลขอ้างอิงแสดงความเป็น นิติบุคคล
กรณีลูกค้าจรที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๓) ที่อยู่ที่ติดต่อได้ กรณีลูกค้าจรที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือที่ตั้งสถานประกอบการที่ติดต่อได้
กรณีลูกค้าจรที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(๔) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
(๕) ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
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ส่วนที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหว
ในทางบัญชีของลูกค้า
ข้อ ๑๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสําหรับลูกค้า และปฏิบัติตามกระบวนการดังกล่าว
ทันทีที่การระบุตัวตนของลูกค้าแล้วเสร็จ
ในกรณีที่เป็น ลูกค้าที่มีความเสี่ย งต่ําตามข้อ ๑๓ และลูกค้าที่ไม่ต้องดําเนิน การระบุตัว ตน
ตามข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สามารถปฏิบัติตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยงได้ทันที หลังจากดําเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบข้อมูลและหลักฐาน
การแสดงตนแล้วเสร็จ
ข้อ ๑๘ ในการบริห ารความเสี่ย งตามข้อ ๑๗ ให้ส ถาบั น การเงิ น และผู้ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) จัด ระดับความเสี่ย งต่อการฟอกเงิน สําหรับลูกค้า โดยอย่างน้อยต้องพิจารณาจากผล
ของการระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ผลที่ได้จากการตรวจสอบลูกค้ากับฐานข้อมูลต่าง ๆ ประเทศหรือ
พื้นที่ที่ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ แหล่งรายได้ การประกอบอาชีพ ความเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ในต่างประเทศ
(๒) กําหนดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าให้สอดคล้อง
กับลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
ในการบริหารความเสี่ยงต่อการฟอกเงินสําหรับลูกค้าจร สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจกําหนดกระบวนการที่แตกต่างจากการบริหารความเสี่ยงตาม (๑)
และ (๒) โดยดําเนินการตรวจสอบเท่าที่ทําได้สําหรับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าจร เพื่อให้ทราบว่า
ลูกค้าจรนั้นมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูงหรือไม่
ข้อ ๑๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดให้
ลูกค้า ที่มีลั กษณะอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดัง ต่อไปนี้ เป็น ลูกค้ าที่มีค วามเสี่ย งต่อ การฟอกเงิน ในระดับสู ง
หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า
(๑) ลูกค้ ามี ความเกี่ ย วข้อ งกั บสมาชิก ของคณะบุ คคลซึ่ งมี มติ หรื อประกาศภายใต้ มติ ข อง
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย
ที่รัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ค วามรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว หรือเป็น บุคคล
หรื อสมาชิก ของคณะบุ คคลที่ ถูก ระบุ ว่า เกี่ ย วข้อ งกับ การฟอกเงิ น หรื อการก่อ การร้า ยตามกฎหมาย
ของประเทศอื่น
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(๒) ลูก ค้ า เป็ น หรื อ เคยเป็น บุ ค คลที่ ถูก ยั บ ยั้ ง การทํ า ธุ ร กรรม ถู ก ยึด หรื อ อายัด ทรั พ ย์ สิ น
หรือเป็นผู้ที่ศาลได้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
(๓) ลูกค้าเป็น หรือเคยเป็นบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูลฐาน
หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลที่กระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือกระทําความผิดมูลฐาน
(๔) ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองในต่างประเทศ
(๕) ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือพื้นที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๖) ลูกค้ามีแ หล่งรายได้จากประเทศหรือพื้น ที่ที่ไม่มีการใช้หรือประยุกต์ใช้มาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๗) ลูกค้าที่ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินที่เลขาธิการประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
(๘) ลูกค้าที่อยู่ในรายชื่อที่เลขาธิการแจ้งให้ทราบ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่อาจเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูงเพิ่มเติมจากที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ได้
ในกรณีที่ลูกค้าที่มีความเสี่ยงในระดับสูง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) อาจปฏิเสธการสร้างความสัมพัน ธ์ท างธุร กิจหรือการทําธุร กรรมกับลูกค้า หรือหาก
ต้องการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมให้กับลูกค้าดังกล่าว จะต้องดําเนินการภายใต้
การตรวจสอบและอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีอํานาจเท่านั้น และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๐ สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนิน
กระบวนการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
จนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ข้อ ๒๑ ในการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า
ตามข้อ ๒๐ ให้สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนิน การ
ดังต่อไปนี้
(๑) ติดตามและตรวจสอบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม เพื่อประเมินว่ายังคงสอดคล้อง
กับประเภทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ในขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่
(๒) ติดตามและตรวจสอบการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เพื่อประเมินว่ายังคงสอดคล้อง
กับวัต ถุประสงค์ในการสร้างความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจที่ลูกค้าแจ้งไว้ในขณะสร้างความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ
หรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่
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(๓) ตรวจทานบัญชีหรือความเคลื่อนไหวทางการเงิน เพื่อประเมินว่ายังคงสอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจตามข้อมูลการประกอบอาชีพ และรายได้ รวมถึง แหล่งที่มาของรายได้ ที่ลูกค้าแจ้งไว้
ในขั้นตอนการแสดงตนขณะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือแจ้งไว้ในครั้งต่อมาหรือไม่
(๔) ตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและข้อมูลที่ใช้เพื่อการติดต่อกับลูกค้า ให้เป็น
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การประเมินผลใน (๑) ถึง (๓) ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องของลูกค้ามากที่สุด
ข้อ ๒๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
ตรวจทานบัญ ชีของลูกค้าและติด ตามความเคลื่อนไหวในทางบัญ ชีของลูกค้าอย่างเข้มข้น สําหรับลูกค้า
ที่มีค วามเสี่ย งต่อ การฟอกเงิน ในระดับสู ง โดยต้องดํา เนิ น การตรวจสอบเพิ่ม เติ ม เพื่อให้ท ราบถึ ง
ข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ตรวจสอบเพื่อทราบถึงที่มาของเงินที่ใช้ในการทําธุรกรรม
(๒) ตรวจสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรมของลูกค้าอย่างใกล้ชิด
(๓) ตรวจสอบและรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง เพื่ อ ทบทวน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง
ข้อ ๒๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) นําผลจาก
การดําเนินการตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า โดย
(๑) พิจารณาทบทวนการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าต่อไป หรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้า และ
(๒) พิจ ารณาทบทวนการบริหารความเสี่ยงสําหรับลูกค้า ในกรณีที่ประเมินผลได้ว่าลูกค้า
มีการทําธุร กรรมที่ไม่สอดคล้องกับประเภทของความสัมพันธ์ท างธุรกิจของลูกค้า หรือลูกค้าดําเนิน
ความสั มพั น ธ์ ท างธุร กิจ ที่ไ ม่สอดคล้อ งกั บวัต ถุป ระสงค์ใ นการสร้า งความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จที่ แ จ้ งไว้
หรือลู กค้า มีความเคลื่อ นไหวทางการเงิ น หรื อบัญ ชีที่ไ ม่สอดคล้ องกั บสภาพทางเศรษฐกิจ ของลูกค้ า
และหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๔ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบ
เพื่อให้ทราบว่าลูกค้ามีข้อมูลตรงกับเกณฑ์ในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง
ตามข้อ ๑๙ หรือไม่ อย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ในกรณีที่ก่อนการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ลูกค้าได้รับการจัดระดับความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
ในระดับอื่นที่ไม่ใช่ระดับสูง เมื่อผลการตรวจสอบในวรรคหนึ่งพบว่าลูกค้ามีข้อมูลตรงกับข้อ ๑๙ (๑)
ถึง (๘) ในข้ อหนึ่ ง ข้อ ใด สถาบั น การเงิ น และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว ให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินในระดับสูง
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ข้อ ๒๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทาน
และตรวจสอบธุรกรรมที่ซับซ้อน มีข นาดใหญ่ผิด ปกติ ขาดความเป็น ไปได้ท างเศรษฐกิจ หรือเป็น
ธุรกรรมที่มีความผิดปกติอื่น ๆ อันอาจเกิดจากการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม และ
การทําธุรกรรมที่ไม่ได้ทําต่อหน้าของลูกค้า อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
หากพิ จารณาแล้ว เห็น ว่ าเป็น ธุร กรรมที่มี เหตุอั น ควรสงสัย ให้ สถาบั น การเงินและผู้ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๖ ในการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าจร
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบเพื่อทราบว่า ลูกค้าจรเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งมีมติหรือประกาศภายใต้มติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นคณะบุคคลที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้าย
ที่รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยได้ประกาศให้ความรับรองมติหรือประกาศดังกล่าว
(๒) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าจร เป็นลูกค้าที่มีข้อมูลตรงกับข้อ ๑๙ (๑) หรือ (๘)
(๓) ประเมินว่าธุรกรรมที่ลูกค้าจรประสงค์จะทํานั้น มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการกระทําความผิดมูลฐาน
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าลูกค้าจรมีข้อมูลตรงกับ (๑) ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม และให้
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ในการพิจารณาทําธุร กรรมกับลูกค้าจรที่มีข้อมูลตรงกับ (๒) และ (๓) สถาบัน การเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจปฏิเสธการทําธุรกรรมกับลูกค้าจร หรือหากต้องการ
ทําธุรกรรมให้กับลูกค้า จรดังกล่า ว จะต้องดําเนิน การภายใต้การตรวจสอบและอนุมัติโ ดยผู้บริหาร
ที่มีอํานาจเท่านั้นและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
หมวด ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวแทนหรือคู่ค้าและผู้ดําเนินการแทน
ข้อ ๒๗ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ท างธุร กิจ ไม่ทําธุร กรรม และยุติความสัมพันธ์ท างธุร กิจ กับสถาบันการเงิน ตัว แทน
ในต่างประเทศหรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่ จั ด ตั้ ง โดยไม่ มี ส ถานประกอบการและไม่ อ ยู่ ใ นสถานะที่ จ ะได้ รั บ การกํ า กั บ ดู แ ล
ตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น
(๒) ที่ให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินอื่นที่จัดตั้งโดยไม่มีสถานประกอบการ
และไม่อยู่ในสถานะที่จะได้รับการกํากับดูแลตามกฎหมายแห่งประเทศนั้น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๘ ก่ อ นเริ่ ม ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ทํ า ธุ ร กรรมกั บ สถาบั น การเงิ น ตั ว แทน
ในต่างประเทศหรือคู่ค้าที่มีค วามสัมพัน ธ์ในทํานองเดีย วกัน ในต่างประเทศ นอกจากการตรวจสอบ
เพื่ อ ทราบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ตามหมวด ๒ แล้ ว ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ประกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รวบรวมข้อมูลเกี่ย วกับสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศหรือคู่ค้าที่มีความสัมพัน ธ์
ในทํานองเดีย วกัน ในต่างประเทศ เพื่อให้เข้าใจถึงธุร กิจและความน่าเชื่อถือของตัว แทนหรือคู่ค้านั้น
และตรวจสอบข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการถูกตรวจสอบและลงโทษอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของตัวแทนหรือคู่ค้านั้น
(๒) จัดทําหรือรวบรวมเอกสารหรือนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
หรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดียวกันในต่างประเทศ และประเมินผล เพื่อให้ทราบว่า สถาบันการเงิน
ตัวแทนหรือคู่ค้านั้น ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๓) ในกรณีที่ความสัมพันธ์ลักษณะตัวแทนหรือคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทํานองเดีย วกันนั้น
เกี่ยวข้องกับการชําระเงินผ่านบัญชีโดยตรง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
ต้องรับรองได้ว่า
(ก) สถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าได้ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ กับลูกค้าที่มีอํานาจในการจัด การกับบัญชีที่เปิด โดยสถาบัน การเงิน ตัว แทน
หรือคู่ค้านั้น
(ข) สถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าต้องให้ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าเมื่อได้รับการร้องขอ
(๔) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะสร้างความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิ จ กั บสถาบั น การเงิ น ตั ว แทนในต่ างประเทศหรื อ คู่ ค้ า ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ในทํ านองเดี ย วกั น
ในต่างประเทศได้ก็ต่อเมื่อ ได้ดําเนินการตาม (๑) ถึง (๓) และได้รับอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจ
การชํ าระเงิน ผ่านบัญ ชี โ ดยตรงตาม (๓) หมายความถึง ความสั มพัน ธ์ที่ส ถาบั น การเงิ น
หรือผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ยอมให้ลูกค้าของสถาบัน การเงิน ตัว แทนในต่างประเทศ
หรือลูกค้าของคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ในทางธุรกิจในทํานองเดียวกันในต่างประเทศสามารถดําเนินธุรกรรม
เช่น ฝากเงินเข้าบัญ ชี สั่งจ่ายเช็คถอนเงิน จากบัญชี หรือมีคําสั่งให้โ อนมูลค่าเงินกับสถาบัน การเงิน
หรือผู้ป ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ได้โ ดยตรงในนามของสถาบัน การเงิน ตั ว แทนหรือคู่ค้ า
ในต่างประเทศ ซึ่งการทําธุรกรรมของลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทนหรือลูกค้าของคู่ค้าในต่างประเทศ
ดังกล่าว เป็นการทําธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงินตัวแทนหรือคู่ค้าในต่างประเทศนั้น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๙ ในกรณี ที่ส ถาบัน การเงิน และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
มีการประกอบธุรกิจโดยใช้ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจมอบหมายให้ผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว ดําเนินการจัดให้ลูกค้า
แสดงตนและตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าแทนได้ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) จะได้รับข้อมูลการแสดงตนและการระบุตัว ตนของลูกค้าจากผู้ดําเนิน การแทนในการ
ติดต่อกับลูกค้าโดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ
(๒) ผู้ดํ า เนิน การแทนในการติด ต่ อ กับ ลู ก ค้า ต้ อ งมอบเอกสารและหลัก ฐานการแสดงตน
รวมถึงข้อมูลการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าได้โดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ
(๓) ผู้ดําเนิน การแทนในการติดต่อกับลูกค้าสามารถปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการ
ประกอบธุร กิจโดยใช้ผู้ดํ าเนิน การแทนในการติด ต่อกับลูก ค้า สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจมอบหมายให้ผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
และตรวจทานบัญชีของลูกค้าและติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้าได้ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) ลูกค้าสามารถทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) ผ่านผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าดังกล่าว แต่เพียงรายเดียวเท่านั้น
(๒) ผู้ดําเนิน การแทนในการติดต่อกับลูกค้าสามารถปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า ตลอดจนข้อมูลการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้า จากผู้ดําเนินการแทนดังกล่าว
โดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ
(๔) ผู้ดําเนิน การแทนในการติด ต่อกับลูกค้าต้องมอบเอกสารและหลักฐานเกี่ย วกับผลการ
บริหารความเสี่ยง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตลอดจนเอกสารรายงานธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยของลูกค้าได้โดยเร็วเมื่อได้รับการร้องขอ
ข้อ ๓๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรับผิดชอบ
ในผลแห่งการมอบหมายตามข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ เว้น แต่พิสูจน์ได้ว่าตนได้ดําเนินการตรวจสอบ
ผู้ดําเนินการแทนในการติดต่อกับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและสม่ําเสมอ โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๔ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมวด ๔
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๒ การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า สํ า หรั บ ธุ ร กรรมการโอนเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามหมวด ๒
แล้วให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนินการตามหมวดนี้ด้วย
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มีก ารโอนหรื อรับโอนเงิน ทางอิเล็ กทรอนิกส์ แล้ ว แต่ กรณี ให้ส ถาบั น
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งข้อมูลลูกค้า
พร้อมคําสั่งโอนหรือรับคําสั่งโอนที่มีข้อมูลลูกค้าดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของผู้โอนและผู้รับโอน
(๒) หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงของผู้โอนและผู้รับโอน
(๓) เลขประจําตัวประชาชน หรือเลขหนังสือเดินทาง หรือเลขใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
หรือเลขเอกสารหลักฐานแสดงตนอื่นที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ กรณีผู้โอน
หรือผู้รับโอนเป็นบุคคลธรรมดา หรือเลขประจําตัวผู้เสียภาษี กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลไทย
หรือเลขประจํา ตัว ผู้เสี ย ภาษี หรือหมายเลขอื่น ของนิติบุคคลที่ออกโดยทางราชการหรือหน่ว ยงาน
หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ กรณีผู้โอนหรือผู้รับโอนเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(๔) ชื่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่สั่งโอน และชื่อสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่รับโอน
(๕) ที่อยู่ของผู้โอนหรือผู้รับโอน แล้วแต่กรณี กรณีที่ไม่มีให้ระบุวัน เดือน ปีเกิดและสถานที่เกิด
ของผู้โอนหรือผู้รับโอน แล้วแต่กรณี
(๖) จํานวนเงิน
กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศ หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า รับรองได้ว่ามีข้อมูลตาม (๓)
และ (๕) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจส่งข้อมูลเฉพาะ (๑) (๒) (๔)
และ (๖) ก็ได้
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เป็นลูกค้าจร สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อาจส่งข้อมูลเฉพาะ
(๑) (๒) (๓) (๔) และ (๖) ก็ได้
กรณีการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ หากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้า รับรองได้ว่ามีข้อมูลตาม (๓)
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจส่งข้อมูลเฉพาะ (๑) (๒) (๔) (๕) และ
(๖) ก็ได้
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เพื่ อ ประโย ชน์ ใ นการป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น ในกรณี ก ารโอนเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศตามวรรคสองและวรรคสาม หรือการโอนเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างประเทศตามวรรคสี่ สํานักงานอาจมีคําสั่งให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
ส่งข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ และให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ดําเนินการส่งข้อมูลดังกล่าวให้สํานักงานภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) เป็นตัวกลาง
ในสายการโอนเงิน ให้ส่งข้อมูลผู้โอนพร้อมคําสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็น ผู้โ อน ไปยัง สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
ซึ่งเป็นผู้รับโอนให้ครบถ้วน
ข้อ ๓๕ สถาบัน การเงินและผู้ ประกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ ให้บ ริการโอนเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ ๓๓ หากการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากการทํา
ธุรกรรมโดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มีการระบุหมายเลขบัตรในคําสั่งโอนเงิน รวมถึงกรณีการโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
หรือระหว่างสถาบันการเงินกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็นการกระทําเพื่อประโยชน์
ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
ข้อ ๓๖ ให้สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดมาตรการในการตรวจสอบและเรียกข้อมูลจากสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่ ง เป็ น ผู้ โ อนหรื อ จากผู้ รั บ โอนกรณี เ ป็ น ตั ว กลางในสายการโอนเงิ น
ในกรณีที่คําขอโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓๓
กรณีที่มีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ปรากฏว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน สถาบันการเงิน
และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๙) อาจปฏิ เสธคํ า สั่ ง โอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ ดั ง กล่ า ว
โดยพิ จ ารณาจากผลของการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ อ าจเกี่ ย วกั บ การฟอกเงิ น และพิ จ ารณารายงาน
เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๓๗ ให้นําบทบัญญัติในหมวดนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับธุรกรรมการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด ๕
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๓๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจใช้อุปกรณ์
หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ได้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
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ข้อ ๓๙ ในกรณี ที่ส ถาบัน การเงิน และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ดําเนินการตามข้อ ๓๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องจัดให้
บุคลากรที่เกี่ย วข้องกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อระบุตัว ตนของลูกค้า และการบริหารความเสี่ย ง
และการตรวจทานบัญชีของลูกค้าและการติดตามความเคลื่อนไหวในทางบัญชีของลูกค้า เข้าใจถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
และสามารถใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศนั้ น เพื่อ ประโยชน์ ในการป้อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๖
ความร่วมมือในทางกฎหมายและการประเมินผล
ข้อ ๔๐ สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะรายงาน
ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อเท็จจริงที่มีเหตุอัน ควรสงสัยจากกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อระบุตัวตนของลูกค้า กระบวนการบริหารความเสี่ย งและกระบวนการตรวจทานบัญชีข องลูกค้า
และติด ตามความเคลื่อนไหวในทางบั ญ ชีข องลู กค้าต่อสํ านักงานได้ ก็ต่อ เมื่อรายงานดังกล่าวได้รั บ
การตรวจสอบและอนุมัติจากผู้บริหารที่มีอํานาจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) นั้น
กรณีที่มีความจําเป็นในการติดต่อสํานักงาน เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง หรือด้วยเหตุ
จากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
จะต้องแต่งตั้งตัว แทนซึ่งเป็นพนักงานระดับบริหารที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ติดต่อกับสํานักงาน
ข้อ ๔๑ ให้สํานักงานเป็นผู้กํากับดูแลและติดตามประเมินผลสถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ในการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกํากับดูแ ลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ในกรณีที่บริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ แ ละสาขาที่ ตั้ ง อยู่ ใ นต่ า งประเทศ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศที่ตั้งอยู่ สํานักงานอาจพิจารณากํากับดูแล
และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของบริษัทในเครือ
ที่อยู่ในต่างประเทศตามแนวทางที่เข้มงวดกว่า
ข้อ ๔๒ ในการดําเนิน การตามข้อ ๔๑ สํานักงานอาจขอความร่ว มมือจากหน่ว ยงานที่มี
อํานาจกํากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เพื่อให้การกํากับดูแล
และการประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภาพ ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็น ไปตามข้ อ ตกลงระหว่ า งสํ า นั ก งาน
กับหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดังกล่าว
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
ตามกฎกระทรวงนี้ กับลูกค้าหรือบัญชีที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ภายในสองปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
หากไม่สามารถดําเนิน การได้ตามระยะเวลาในวรรคหนึ่ง ให้เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๔ ก
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ราชกิจจานุเบกษา
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ บัญญัติให้การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะมีขอบเขตเพียงใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้า
การตรวจทานบัญชีลูกค้า และการติดตามความเคลื่อนไหวทางบัญชีของลูกค้าที่ได้รับการแจ้งจากสํานักงาน
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

