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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
หรือ (๙)
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ จําหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์ของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอํานาจ
ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
หรือ (๙) หรือบุคคลที่ลูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อํานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย
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“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
หรือข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และผู้เข้าถึง
หรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้น อาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึง
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้
เพื่อตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่ง
สําคัญหรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือ
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิก
ในครอบครัวหรือผู้ร่วมงานใกล้ชิด และบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญหรือเคยดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร และสมาชิกของ
คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งเท่าเทียมกับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการกําหนด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนด
และดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับการประเมินและบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ นโยบายและระเบียบ
วิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดําเนินธุรกิจใหม่
รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
และที่มีอยู่แล้ว
การดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการ
ประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๔ วรรคสอง และกําหนดมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น ก่อนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๖ ห้ า มสถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
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ข้อ ๗ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) รวมทั้งกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทนและสํานักงานผู้ดําเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทําด้วยประการใด ๆ
อันอาจมีผลทําให้ลูกค้าทราบ เกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือรายงานข้อมูลอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังสํานักงาน
ข้อ ๘ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) จะต้องใช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้
เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการทําให้ลูกค้าหรือผู้ที่
จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการดําเนินการดังกล่าว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) อาจไม่ดําเนิน การตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอัน ควร
สงสัยต่อสํานักงานต่อไป
สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องจัด ให้บุคลากร
ที่เกี่ย วข้องเข้าใจถึงการดําเนิน การตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบั ติง านที่เกี่ย วข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๙ ในการสร้า งหรือดํ าเนิน ความสั มพัน ธ์ท างธุ ร กิ จกับ ลูก ค้า ถ้ าสถาบั น การเงิน และ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) สงสั ย ว่ า อาจเกี่ ย วข้ อ งกั บ การฟอกเงิ น หรื อ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องดําเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์
ทางธุ ร กิจ หรื อ การทํ า ธุร กรรมไว้ หรื อไม่ ก็ต าม และรายงานเป็น ธุร กรรมที่ มี เหตุอั น ควรสงสัย ต่ อ
สํานักงานต่อไป
หมวด ๒
การบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบธุรกรรม
ที่ลูกค้าได้ทําขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ย งสําหรับธุร กรรมที่สงสัย ว่าอาจเกี่ย วข้องกับการฟอกเงิน หรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
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ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการในข้อ ๔ กับลูกค้าทุกราย ตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุร กิจจนยุติ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
ข้อ ๑๒ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนดระดับ
ความเข้ ม ข้น ในการดํา เนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็ จจริ ง เกี่ ย วกับ ลู ก ค้า สํ าหรั บ ลูก ค้ า ทุก ราย
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายของลูกค้า
โดยในรายที่ มีค วามเสี่ย งสูง ต้องดํา เนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลู กค้าในระดั บ
ที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มีความเสี่ยงต่ํา อาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจทาน
และปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัว ตน และที่นํามาพิจารณาใน
การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
และดําเนินการอย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ส่วนที่ ๒
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง
ข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ที่ต้องดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และข้อ ๕
จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันหมายความ
รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ
๒) ตรงกับข้อมูลที่สํานักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกําหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกําหนด
๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๓ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว่ามีความเสี่ยงสูงไม่ว่าทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของลูกค้าดําเนิน
ไปอย่างผิดปกติ
(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่
ลูกค้ามีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทําธุรกรรม
ในพื้นที่เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการกําหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) นําปัจจัยความเสี่ยง
ตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหารความเสี่ย งของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณีที่สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้ประเมิน ถึงปัจจัย ความเสี่ย งข้างต้น
กับข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัยตาม (๑) หรือ (๒) ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น
ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยง
จากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการกําหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๑๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อ ทราบข้ อเท็จจริง เกี่ ย วกั บลู กค้า ในระดับที่ เข้ มข้น ที่สุ ด สํ าหรั บลู กค้า ที่มี ความเสี่ย งสู ง
โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขั้น ตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้า เกี่ย วกับข้อมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสร้ า งความสัม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ หรือ ในการทํ า ธุร กรรม การกํ า หนดขั้ น ตอนให้ มี
การอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัติการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
และอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ในกรณี
ที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทําธุรกรรม
หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อ นไหวทางการเงิ น ของลูกค้ า
ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จและความเคลื่ อนไหวในการทํ าธุ ร กรรม และเพิ่ม ความถี่ ในการตรวจสอบ
และตรวจทานข้อมูลการระบุตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ดําเนินการ
อย่างสม่ําเสมอ
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ส่วนที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสี่ยงต่ํา
ข้อ ๑๖ ภายใต้บังคับข้อ ๑๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
อาจลดระดับความเข้มข้นในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ สําหรับลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงต่ํา โดยอาจดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจาก
ประเภทของลู ก ค้ า ประเภทของธุ ร กรรมหรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น มู ล ค่ า ของธุ ร กรรม และ
ความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๒) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงิน หรือ
การดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า
ปัจ จั ย หรือ ลั ก ษณะในการพิ จ ารณาลู ก ค้ า ที่มี ค วามเสี่ ย งต่ํ าตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็น ไปตาม
แนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว่าลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา มีส่วนร่วมในการกระทําหรือ
มีการทําธุรกรรมหรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องปรับปรุง
ความเสี่ย งของลูกค้าดังกล่าวให้เป็น ลูกค้าที่มีค วามเสี่ยงสูงและดําเนิน มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๕ ทันที
หมวด ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ ๑
การดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าทั่วไป
ข้อ ๑๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ
(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) มีการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวหรือหลายครั้งที่มีร่องรอยความต่อเนื่องรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่เจ็ดแสนบาท
ขึ้นไป หรือ
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(ข) ที่เป็ น การโอนเงิน หรือ การชําระเงิน ทางอิ เล็ กทรอนิก ส์ใ นแต่ ละครั้ง มีมูล ค่าตั้ งแต่
ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ตามข้อ ๑๙ (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้า และพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล
คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กร ซึ่งมีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
กําหนดให้เป็น ผู้ที่มีการกระทําอันเป็น การก่อการร้ายหรือเป็น บุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมายว่าด้ว ย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจํานงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดํา เนิ น ความสัม พัน ธ์ท างธุร กิจ และการทํ าธุ ร กรรมตลอดช่ว งเวลาที่ ค วามสั มพั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ
ยังดําเนินอยู่ ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรม
ที่ลูกค้าแจ้งไว้ รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงิน แก่การก่อการร้ายของลูกค้าที่ได้ประเมิน ไว้และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้อง
ดําเนิน การตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ย วกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการตรวจสอบ
เพื่ อทราบข้อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกับ ลูก ค้ าตามวรรคหนึ่ ง ให้ส อดคล้อ งกับ ผลการบริ หารความเสี่ย งด้ า น
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าแต่ละรายตามข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕
ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการตาม (๑) (๒)
และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า เว้นแต่มีความจําเป็น
เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) อาจดําเนิน การตาม (๑) (๒) และ (๓) ในโอกาสแรกที่สามารถทําได้ภายหลังจากที่มี
การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า ทั้งนี้ การดําเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว
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ต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ที่มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึงการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๒๐ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนามของลูกค้า
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้า
ได้มีการมอบอํานาจให้สร้างความสัมพัน ธ์ท างธุร กิ จหรือทําธุ รกรรมในนามของลู กค้าจริง และต้อ ง
ดําเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ด้วย
ข้อ ๒๑ ภายใต้บังคับข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ที่เ ป็ น นิติ บุ ค คลหรื อ บุค คลที่มี ก ารตกลงกัน ทางกฎหมาย ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ประกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า รวมทั้งทําความเข้าใจ
เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของและอํานาจ
ในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย
ข้อ ๒๒ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลูกค้าที่เป็น นิติบุคคลหรือบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๒๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ดําเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ดังนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย
และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ข) ข้อมูลเกี่ย วกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแ ล และผูกพัน นิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตําแหน่งบริหารระดับสูง ทั้งนี้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๙
(๓) ด้วย
(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังนี้
(ก) สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่
๑) ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ
ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม ๑)
หรือในกรณีที่ไม่พ บบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ร ะบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบุคคล
โดยวิธีการอื่น ในกรณีที่มี
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๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ
บุคคลธรรมดาที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(ข) สําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่
๑) ในกรณีท่ีเป็น ทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง (ในกรณีที่มี)
ผู้รับ ผลประโยชน์ และบุ คคลธรรมดาผู้ใ ช้อํ านาจในการควบคุ มทรัส ต์ซึ่ ง รวมถึ งบุ คคลที่ อยู่ ในสาย
การควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย
๒) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
๓) ในกรณี ที่เป็ น บุ คคลที่มี การตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ร ะบุตั ว ตน
ของบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลูกค้าตาม
ข้อ ๑๙ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ปฏิเสธการสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๔ การสร้างความสัมพัน ธ์ทางธุร กิจในครั้งต่อไป สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้
จัดทําไว้แล้วสําหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๒๕ ให้เลขาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพมาตรา
๑๖ (๑) และ (๙) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและให้
บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลูกค้าเมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้ว น
และเพียงพอแล้ว
(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการทําธุรกรรมมาเป็นเวลานาน หรือ
เป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ชําระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้กําหนดมาตรการให้ลูกค้าต้อง
ติดต่อกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการทําธุรกรรมครั้งต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป
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(๓) ลู ก ค้ า ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นและเพี ย งพอและไม่ ส ามารถติ ด ตามข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น
และเพียงพอได้ ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว
ทั้งนี้ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลูกค้าตามวรรคสองให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เลขาธิการกําหนด
ส่วนที่ ๒
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๗ การสร้างความสัมพัน ธ์ท างธุรกิจหรือการทําธุรกรรมที่เกี่ย วข้องกับการประกัน ชีวิต
หรือการประกันภัยอย่างอื่นที่มีการลงทุนรวมอยู่ด้วย นอกจากต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
(๒) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการกําหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดย
สถานะหรือโดยทางอื่น ให้ร ะบุ ข้อมูลที่เ กี่ย วกับ ผู้รับประโยชน์อย่ างเพีย งพอที่จะสามารถระบุผู้รั บ
ประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๘ ให้สถาบันการเงินดําเนินการพิสูจน์ทราบข้อมูลการแสดงตนของผู้รับประโยชน์ตาม
ข้อ ๒๗ (๑) และ (๒) ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๙ ให้สถาบันการเงินกําหนดให้การพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
กรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้สถาบันการเงินดําเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น รวมถึง
ดําเนินการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและตรวจสอบเพื่อยืนยันผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของ
นิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย
กรณีที่พบว่า ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็น บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
หรือในกรณีที่มีการกําหนดโดยลักษณะพิเศษหรือโดยทางอื่น ให้บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือ ง
เป็นผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกัน ภัย สถาบัน การเงินต้องดําเนิน การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้น
อย่างเคร่งครัดก่อนแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบ และอนุมัติการจ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้
หากพบข้อสงสัย ที่เกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้พิจารณา
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
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ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ ได้ ให้สถาบันการเงิน
ปฏิ เสธการสร้ างความสั ม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ ไม่ทํ า ธุร กรรม หรื อยุ ติ ความสั มพั น ธ์ ท างธุ ร กิ จกั บ ลูก ค้ า
และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๓๑ สถาบันการเงินอาจกําหนดให้ลูกค้าที่ทําธุรกรรมดังต่อไปนี้ เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา
(๑) กรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารชํ า ระเบี้ ย ประกั น ไม่ เ กิ น ห้ า หมื่ น บาท ในแต่ ล ะปี ห รื อ
กรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการชําระเบี้ยประกันครั้งเดียว ในจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
(๒) กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีสิทธิได้รับคืนเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเสียชีวิต พิการ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเท่านั้น
และไม่มีการสะสมเงินหรือให้ปันผลหรือดอกเบี้ยควบคู่กับการประกันชีวิตนั้น
สถาบันการเงินอาจพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๖ สําหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ําตาม (๑)
หรือ (๒) แล้วแต่กรณีก็ได้
ส่วนที่ ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) มีการทํา
ธุ ร กรรมเป็ น ครั้ ง คราวตามข้ อ ๑๘ (๒) กั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น
ทางกฎหมายโดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล
นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าวมาก่อน ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้ อ มูล ของบุ ค คล นิ ติ บุค คลหรือ บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมายตาม
ข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓)
(๒) ตรวจสอบการทํา ธุร กรรมในขณะทําธุ ร กรรม หรือเมื่อมีก ารทํา ธุร กรรมเสร็จสิ้ น แล้ ว
หากสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้รายงาน
การทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ส่วนที่ ๔
การส่งข้อมูลพร้อมคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๓ กรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศสําหรับลูกค้าที่มีมูลค่า
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป สถาบันการเงินผู้ส่งคําสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับคําสั่งโอนต้องจัดให้คําสั่งโอน
มีข้อมูลลูกค้า ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของลูกค้าผู้สั่งโอน
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(๒) หมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอน กรณีที่ลูกค้าสั่งโอนจากบัญชีที่ตนมีอยู่กับสถาบันการเงิน
ผู้ส่งคําสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทําธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ลูกค้า
ผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งคําสั่ง
(๓) ที่อยู่ของลูกค้าผู้ สั่งโอน หรือหมายเลขประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขประจําตัวบุคคล
ที่รัฐออกให้ หรือวัน เดือน ปีและสถานที่เกิด
(๔) ชื่อเต็มของผู้รับเงิน
(๕) หมายเลขบัญชีของผู้รับเงินกรณีที่เป็นคําสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับเงินมีอยู่กับสถาบันการเงิน
ผู้รับคําสั่ง หรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้รับเงิน
ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับคําสั่ง
ในกรณีที่มีการส่งคําสั่งโอนเงินเป็นคําสั่งรวมจากลูกค้าผู้สั่งโอนรายเดียวไปยังผู้รับเงินหลายราย
สถาบันการเงินไม่ต้องส่งหรือรับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง แต่ต้องมีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ
ที่สามารถติดตามข้อมูลการทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ของลูกค้าผู้ส่งคําสั่งโอนเงิน และในคําสั่งโอนเงิน
ที่เป็นคําสั่งรวมดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ส่งคําสั่งโอนและผู้รับเงินทั้งหมดรวมอยู่ในระบบคําสั่ง
รวมนั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินนั้นได้
ข้อ ๓๔ ให้สถาบันการเงินดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้าก่อนส่งคําสั่งโอนเงิน
ไปยังสถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอน
ข้อ ๓๕ ในกรณี ที่มี การให้บริ การโอนเงิ น ทางอิ เล็ กทรอนิกส์ ภายในประเทศสํา หรั บลู กค้ า
ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงิน ผู้ส่งคําสั่งโอนและสถาบันการเงิน ผู้รับคําสั่งโอน
ดําเนินการส่งและรับข้อมูลของลูกค้าพร้อมคําสั่งโอนตามข้อ ๓๓ วรรคหนึ่ง เว้นแต่สถาบัน การเงิน
ผู้รับคําสั่งสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยวิธีอื่น ก็ให้ส่งข้อมูลหมายเลขบัญชีของลูกค้าผู้สั่งโอนในกรณี
ที่ลูกค้าสั่งโอนจากบัญชีที่ต นมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้ส่งคําสั่ง หรือให้ส่งข้อมูลหมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ
ที่สามารถติดตามข้อมูลการทําธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้ในกรณีที่ลูกค้าผู้สั่งโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงิน
ผู้ส่งคําสั่ง
ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนร้องขอหรือได้รับคําสั่งจากสํานักงาน ให้สถาบันการเงิน
ผู้ส่งคําสั่งโอน จัดหาและส่งข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ได้ส่งตามวรรคหนึ่งแก่สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอน
หรือสํานักงาน แล้วแต่กรณี ภายในสามวันทําการ
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงิน ให้ส่งข้อมูลผู้โอนพร้อมคําสั่ง
โอนเงินตามที่ได้รับจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้โอน ไปยังสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้รับโอนให้ครบถ้วน
ในกรณีที่มีข้อจํากัดหรืออุปสรรคอันเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งคําสั่งโอนเงิน ทําให้ไม่สามารถ
ส่งข้อมูลได้ครบถ้ว นตามที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งคําสั่งโอนต้น ทาง สถาบันการเงินตัวกลาง
ต้องเก็บรักษาข้อมูลตามคําสั่งโอนเงินไว้เป็นเวลาห้าปี นับจากวันที่ได้รับคําสั่งโอนเงินนั้น
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สถาบันการเงินตัวกลางต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับคําสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งคําสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน
ในกรณีที่คําสั่งโอนเงินมีข้อมูลของลูกค้าผู้ส่งคําสั่งโอนเงินหรือผู้รับเงินไม่ครบถ้วน สถาบันการเงิน
ตัวกลางต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดกระบวนการในการปฏิเสธหรือระงับการส่งคําสั่งดังกล่าว
และกําหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
ข้อ ๓๗ สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงิน ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบการรับคําสั่งโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ข้ามประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งคําสั่งโอนและลูกค้าผู้รับเงินไม่ครบถ้วน โดยอาจรวมถึง
มาตรการตรวจสอบในขณะรับคําสั่ง ในระหว่างดําเนินการตามคําสั่ง หรือหลังจากดําเนินการตามคําสั่งแล้ว
ข้อ ๓๘ สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงิน ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนของลูกค้า
ผู้รับเงินก่อนจ่ายเงินตามคําสั่งโอน ในกรณีที่ไม่เคยมีการตรวจสอบมาก่อน
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่มีการรับคําสั่ง โอนเงิน ซึ่งมีข้อมูลของผู้ส่งคําสั่งโอนเงิน หรือลูกค้าผู้รับเงิน
ไม่ครบถ้วน สถาบันการเงินผู้รับคําสั่งโอนเงินต้องมีแนวทางปฏิบัติซึ่งออกตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยกําหนดกระบวนการในการปฏิเสธ
หรือระงับการส่งคําสั่งดังกล่าวและกําหนดมาตรการในการติดตามข้อมูลอย่างเหมาะสม
ข้อ ๔๐ ให้นําบทบัญญัติในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๘ และข้อ ๓๙
มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) โดยอนุโลม
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ให้บริการโอนมูลค่าเงินที่เป็นทั้งผู้ส่งคําสั่งและรับคําสั่ง
ในการให้บริการรายเดียวกัน ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของลูกค้าผู้ส่งคําสั่งโอนและลูกค้า
ผู้รับเงิน เพื่อทราบว่าเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและต้องพิจารณารายงานต่อสํานักงานหรือไม่
(๒) ในการให้บริการโอนมูลค่าเงิน ข้ามประเทศ หากพบว่ามีธุร กรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
และอาจมีผลกระทบหรือความเสียหายเกิดขึ้นในประเทศ ให้รายงานการทําธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๔๑ สถาบัน การเงิ น และผู้ ประกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ที่ ให้ บ ริ การโอนเงิ น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องปฏิบัติตามส่วนนี้ หาก
(๑) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้าเพื่อการชําระค่าสินค้าหรือบริการ ทั้งนี้
ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๙) หรือระหว่างสถาบันการเงิน กับผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๙) ซึ่งเป็น
การกระทําเพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๙)
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หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
การกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ
ข้อ ๔๒ ให้สถาบันการเงิน ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม และยุติ
ความสั ม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ กั บ สถาบั น การเงิ น ตั ว แทนในต่ า งประเทศที่ มี ลัก ษณะอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ที่จัด ตั้ง โดยได้รั บอนุ ญ าตแต่ไ ม่มี ร ะบบการบริ หารจัด การที่ แ ท้ จริ งในประเทศที่ไ ด้รั บ
อนุญาต หรือมีระบบการบริหารจัด การที่แ ท้จริงแต่มิได้ดําเนินการในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
และไม่อยู่ในสถานะที่ได้รับการกํากับดูแล
(๒) ที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการทางการเงินหรือเปิดบัญชี
กับสถาบันการเงินตาม (๑)
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่ ส ถาบัน การเงิ น สร้ างความสั ม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จกั บ สถาบั น การเงิ น ตั ว แทน
ในต่างประเทศ ไม่ว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวจะสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทําธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างสถาบันการเงินคู่ค้าหรือสถาบันการเงิน
ที่ทําธุรกรรมแทนเพื่อลูกค้า สถาบันการเงินต้องดําเนินการระบุตัวตนและระบุข้อมูลของสถาบันการเงิน
ตัวแทนตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) และตรวจสอบความน่าเชื่ อถือของสถาบันการเงินตัวแทนดังกล่าว
รวมถึงพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกํากับดูแลด้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น
ข้อ ๔๔ ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน ประเภทการชําระเงิน
โดยผ่านบัญชีโดยตรง ซึ่งหมายถึง กรณีที่สถาบันการเงินอนุญาตให้ลูกค้าของสถาบันการเงินตัวแทน
ทํ า ธุ ร กรรมผ่ า นบั ญ ชี ข องสถาบั น การเงิ น ตั ว แทนที่ เ ปิ ด ไว้ กั บ สถาบั น การเงิ น ได้ โดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
การพิจารณาส่งคําสั่งจากสถาบัน การเงิน ตัว แทน สถาบัน การเงิน ต้องดําเนิน การบริหารความเสี่ย ง
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของลูกค้าสถาบันการเงินตัวแทน และสถาบันการเงิน
ต้องรับรองได้ว่า จะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
สําหรับลูกค้ารายนั้นจากสถาบันการเงินตัวแทนตามที่ร้องขอ
ข้อ ๔๕ ในกรณีที่สถาบันการเงินตัวแทนในต่างประเทศ เป็นสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในพื้น ที่
หรือประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ให้สถาบันการเงิน
ขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและต้องดําเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงิน
ตัวแทนดังกล่าวด้วย
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สถาบันการเงินควรพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม และยุติ
ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หากสถาบั น การเงิ น ตั ว แทนไม่ มี น โยบายหรื อ มาตรการด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ
หรือสถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้นเกี่ยวข้องกับ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๔๖ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ สถาบั น การเงิ น ตั ว แทน
ในต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่ ก ารก่ อ การร้ าย สถาบั น การเงิ น ต้ อ งใช้ ค วามระมั ด ระวั ง ในการดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ
และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับสถาบัน การเงินตัว แทนนั้น อย่างสม่ําเสมอ และควรพิจารณายุติ
ความสัมพัน ธ์ท างธุร กิจทัน ทีที่ต รวจสอบพบว่า สถาบันการเงินตัว แทนดังกล่าวมีค วามเกี่ย วข้องกับ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที่ ๒
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
ข้อ ๔๗ สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจพึ่ง พา
บุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัว ตนลูกค้าตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ หรือเพื่อแนะนําธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) จะได้รับข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ จากบุคคลที่สาม
(๒) บุค คลที่ส ามต้ องส่ ง สํ าเนาเอกสารหรื อ ข้ อมู ล การระบุ ตั ว ตนและเอกสารข้ อ มูล อื่ น ๆ
ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามข้อ ๑๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒
ได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ
(๓) บุ ค คลที่ ส ามได้ รั บ การกํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบอย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว
ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ในกลุ่มหรือในเครือเดียวกันกับสถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ที่พึ่งพา และกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดังกล่าวได้ปฏิบัติตาม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติตาม
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ข้อ ๔๙ ข้อ ๕๐ และข้อ ๕๑ และการปฏิบั ติดังกล่าว ได้รับการกํา กับดูแ ลและตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจ ให้ถือว่าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ได้
ดําเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) แล้ว
มาตรการตามข้ อนี้ ไม่นํา มาใช้กั บการจัด จ้า งบุค คลภายนอกหรือ การจัด ตั้ง ความสัม พัน ธ์
ในลักษณะตัวแทน
การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษา
ข้อมูลตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่งได้รับการกํากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอํานาจและบุคคลที่สาม
ได้ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามดําเนินการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้า
กับสถาบั น การเงิน และผู้ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ซึ่งบุ คคลที่ส ามสามารถ
นํากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่ต นถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพัน ธ์
ทางธุร กิจในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่ง พาบุคคลที่สามจะแตกต่างจากการที่สถาบัน การเงิน จัด จ้า ง
บุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่งต้องดําเนินมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
ตามนโยบายและข้อ บังคับของสถาบัน การเงิน และผู้รับจ้ างหรือตัว แทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุ ม
ของสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องรับผิดชอบ ในกรณี
ที่บุคคลที่สามไม่ดําเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บ
รักษาข้อมูลและหลักฐานหรือดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน
บุคคลที่สามต้องเป็นสถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานที่มีอํานาจ
ส่วนที่ ๓
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายสําหรับสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ข้อ ๔๘ ให้สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) กําหนด
แผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบีย บวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี่ย ง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๔ และกําหนดให้มีกลไกใน
การตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดขั้น ตอน
ในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุน ทางการเงิน แก่ การก่อ การร้ ายที่มีป ระสิท ธิภาพ รวมทั้งการจัด ให้ พ นักงานได้รั บ
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
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สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดให้มีพนักงาน
ระดับบริหาร เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน
ข้อ ๔๙ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องกําหนดให้
สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัท ในเครือ ที่ต นถือหุ้น ใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ปฏิบัติต ามนโยบาย
การบริหารความเสี่ ย งด้านการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน ทางการเงิ น แก่การก่อการร้า ย
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมกับประเภท
ของธุรกิจ
สถาบัน การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) อาจกําหนดมาตรการ
ในการร่ว มใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แ ก่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
เพื่อดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า การทําธุรกรรม
ความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า หรือผลการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึง
มีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าวอย่างเข้มงวด
ข้อ ๕๐ ในกรณีที่ มาตรการตามกฎหมายว่า ด้ว ยการป้ องกัน และปราบปรามการฟอกเงิ น
ของประเทศที่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา
๑๖ (๑) และ (๙) ตั้งอยู่ มีค วามเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายว่าด้ว ยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ
ถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
ในกรณีที่สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศที่ ตั้ง อยู่ ได้ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ประกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
พิจารณาเพื่อยุติการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือดังกล่าว
ข้อ ๕๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องพิจารณา
ให้พื้น ที่หรือประเทศที่มีค วามเสี่ย งต่อ การฟอกเงิ น หรือการสนั บสนุน ทางการเงิน แก่การก่อการร้า ย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จํากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม การทํากิจกรรม การลงทุน การร่วมทุน
กับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ไม่จัด ตั้งสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัท ในเครือในพื้น ที่หรือประเทศที่มีค วามเสี่ย งต่ อ
การฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งสํานักงานหรือสาขาหรือบริษัท
ในเครือ ให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมาย
ของสํานักงานใหญ่อย่างเคร่งครัด
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(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่
หรือประเทศที่ตั้งอยู่ให้สํานักงานหรือสาขาหรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ําเสมอ
หมวด ๕
การกํากับและตรวจสอบ
ข้อ ๕๒ กรณีที่มีความจําเป็นในการติดต่อสํานักงาน เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง หรือ
ด้วยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
และ (๙) จะต้องแต่งตั้งพนักงานเพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อหรือประสานงานกับสํานักงาน
ข้อ ๕๓ ให้สํานักงานเป็น ผู้กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตาม ประเมินผลสถาบัน การเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกํากับดูแล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ สําหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๕๔ เพื่อให้การดําเนินการตามข้อ ๕๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานอาจ
(๑) ขอความร่วมมือในการกํากับดูแ ล และติดตามประเมินผลจากหน่วยงานอื่น ที่มีอํานาจ
กํากับดูแลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ทั้งนี้ ตามข้อตกลง
ระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการกํากับ ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผล
คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ขอบเขตอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาด้านการกํากับ
ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติต ามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ ให้สถาบัน การเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติ
หรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการกําหนดด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
เพื่อ ทราบข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ย วกับ ลูก ค้า ตามกฎกระทรวงกํา หนดหลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารตรวจสอบเพื่อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๕ ยังไม่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

