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กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๖๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
(๓) กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่ง
ซึ่งตกลงกันทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จาหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่วา่ ด้วยวิธใี ด ๆ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือ
มีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
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หรือบุคคลที่ลูกค้าทาธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสูง
ของรั ฐ ศาล องค์ ก รอิ ส ระ องค์ ก รอั ย การ หรื อ ทหาร ผู้ ด ารงต าแหน่ งระดับ สู งของรั ฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผู้มีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่ง
ดั ง กล่ า วในองค์ก ารระหว่ างประเทศ และผู้ ที่ ด ารงตาแหน่ งเที ย บเท่ าระดับ ดัง กล่ า ว ทั้ ง นี้ ตามที่
เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
“สมาชิกในครอบครัว” หมายความว่า
(๑) บิ ด า มารดา บุ ต ร ผู้ รั บ บุต รบุญธรรม หรื อ บุ ต รบุญธรรมของบุค คลที่มี สถานภาพ
ทางการเมือง
(๒) พี่ น้ อ งร่ ว มบิด ามารดาเดีย วกันหรือ พี่ น้องร่ วมบิด าหรื อร่วมมารดาเดีย วกันของบุคคล
ที่มีสถานภาพทางการเมือง
(๓) คู่ ส มรสหรื อ ผู้ ที่ อ ยู่ กิ น ด้ ว ยกั น ฉั น สามี ภ รรยาโดยมิ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรสของบุ ค คล
ที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒)
“ผู้ใกล้ชิด” หมายความว่า
(๑) บุคคลซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคลที่มีสถานภาพ
ทางการเมือง
(๒) บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
“ผู้บริหารระดับสูง ” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
การกากับ หรือการควบคุมกิจกรรม รวมถึงการจัดการและการบริหารงานของสถาบันการเงินหรือ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน
ทางธุ ร กิ จ ทางการค้า หรื อ ทางวิ ช าชี พ ของสถาบั นการเงินหรือ ผู้ป ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖
อย่างต่อเนื่องหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน
“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า การทาธุรกรรมระหว่างลูกค้าฝ่ายหนึ่งกับสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้บริการทางการเงิน
ทางธุ ร กิ จ ทางการค้า หรื อ ทางวิช าชี พ ของสถาบั นการเงินหรือ ผู้ป ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖
เป็นรายครั้งโดยไม่ได้มุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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“ความเสี่ยง” หมายความว่า ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
“แหล่ งข้อมูล ที่น่ า เชื่ อถือ ” หมายความว่า แหล่ งข้อมู ลที่ มีการให้ข้ อมูล หรือจัด ทาข้อมูล
อย่างมีเหตุผล มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพื่อให้ประชาชนหรือกลุ่มธุรกิจสามารถตรวจสอบหรือ
ทราบข้อมูลต่าง ๆ ได้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ห้ า มสถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ สร้ า งความสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง
ข้อ ๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบธุรกรรมที่ลูกค้า
ได้ทาขึ้นเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับ
ความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ข้อ ๖ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ
ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และที่นามาพิจารณาในการประเมิน บริหาร และ
บรรเทาความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะยุติความสัมพั นธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลของลูกค้าที่ทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๗ บรรดาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้ ที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ได้มาตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้
หมวด ๒
การประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูง
ข้อ ๘ ให้ สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดและดาเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยงภายในองค์กร
ของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร
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(๒) มีความสาคัญระดับสูงสุด ซึ่งผ่านความเห็นชอบและได้รับอนุมัตจิ ากผู้บริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๓) ได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การกาหนดและดาเนิ น การตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๙ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดมาตรการที่เหมาะสม
ในการประเมิ น ความเสี่ ย งภายในองค์ก รของสถาบั นการเงิ นและผู้ ประกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖
โดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) นาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวกับลูกค้า พื้นที่หรือประเทศ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ธุรกรรม
หรือช่องทางในการให้บริการมาประกอบการพิจารณาประเมินความเสี่ยง
(๒) จัดทารายงานการประเมินความเสี่ยง
(๓) ปรับปรุงผลการประเมินความเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ บริ ห ารและบรรเทาความเสี่ยง
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ความเสี่ ย งตามวรรคหนึ่ ง และให้ น าผลการประเมิ น ความเสี่ ย ง
ตามรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับชาติที่สานักงานจัดทาขึ้นมาพิจารณาประกอบด้วย
การพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศ
กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๐ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ประเมิ น บริ ห าร
และบรรเทาความเสี่ยงกับลูกค้าทุกรายตั้งแต่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือเมื่อมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า และให้นาปัจจัยความเสี่ยงตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๑)
มาพิจารณาก่อนการกาหนดระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย
ข้อ ๑๑ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดระดับความเข้มข้น
ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับลูกค้าทุกรายให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง
กรณีลูกค้าในรายที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ แต่ถ้าปรากฏในภายหลังว่า
มี ปั จ จั ย อื่ น ที่ ท าให้ ลู ก ค้ า มี ค วามเสี่ ย งลดลง สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖
อาจพิจารณาปรับลดระดับความเสี่ยงลงตามผลการประเมินความเสี่ยงได้ แต่ต้องกาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง
เป็นผู้อนุมัติผลการปรับลดระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าว
กรณีลูกค้าในรายที่มีความเสี่ยงต่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาจพิจารณาลดระดับความเข้มข้นในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง (๕) ก็ได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้าดังกล่าวมีส่วนร่วมในการกระทา หรือมีการทาธุรกรรม
หรื อ มี ก ารด าเนิ น การใด ๆ ที่ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ ความผิ ด มู ล ฐาน การฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น
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ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงในระดับเข้มข้น โดยอย่างน้อยต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) หาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับแหล่งที่มา
ของเงินหรือทรัพย์สิน แหล่งที่มาของฐานะความมั่งคั่ง หรือวัตถุประสงค์ในการทาธุรกรรมแต่ละครั้ง
รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการของลูกค้า อาชีพ ชื่อและสถานที่ตั้งของที่ทางาน หรือลายมือชื่อ
ของผู้ทาธุรกรรม ซึ่งรวมถึงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
(๒) กาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้อนุมัตกิ ารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
(๓) เมื่อมีการทบทวนข้อมูลและความเสี่ยงของลูกค้า ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณา
ผลการทบทวนดังกล่าวว่าสมควรจะอนุมัติให้ดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้านั้นต่อไปหรือไม่
(๔) กาหนดกระบวนการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าที่มีความเสี่ย งสูง
โดยพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอนหรือลักษณะการติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหว
ในการทาธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า
ข้อ ๑๓ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ พิจารณาว่าลูกค้าหรือผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือ
ผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว หรือไม่
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ในต่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด กับบุคคลดังกล่าว ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒
ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง
ในประเทศหรือในองค์การระหว่างประเทศหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของลูกค้า
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริ งของลูกค้ามาจากพื้นที่หรือประเทศ
ที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับเข้มข้นตามข้อ ๑๒ โดยเลขาธิการอาจกาหนดให้
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สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดาเนินการตามมาตรการตอบโต้กับลูกค้าได้
ดังต่อไปนี้
(๑) จากัดการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรม
(๒) ทบทวนการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๓) มาตรการอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๕ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุและประเมินความเสี่ยง
และกาหนดมาตรการที่เหมาะสมสาหรับการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
การให้บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือรูปแบบใหม่ในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงช่องทางหรือกลไกใหม่
ในการให้บริการ
(๒) การนาเทคโนโลยีใหม่หรือที่กาลังพัฒนามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งที่มีอยู่เดิม
และที่จะมีขึ้นใหม่
การกาหนดมาตรการในการบริหารและบรรเทาความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๓
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้า
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๖ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) เมื่อมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือหลายครั้งที่มีความต่อเนื่อง
ซึ่งมีมูลค่ารวมกันตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(ข) ที่เป็นการให้บริการรับชาระเงินแทนในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป หรือ
(ค) ที่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก ารเงิ น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ การให้ บ ริ ก ารโอนเงิ น ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ าอาจเกี่ ย วข้อ งกั บ การกระท าความผิ ด มูล ฐาน การฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๔) เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของลูกค้า
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ข้อ ๑๗ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าโดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของลู ก ค้ า โดยใช้ เ อกสาร ข้ อ มู ล หรื อ ข่ า วสาร
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงและใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจาก
การขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อ
บุ ค คลที่ ถู ก ก าหนดตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
(๔) ขอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการท าธุ ร กรรมจากลู ก ค้ า เพื่ อ น ามาพิ จ ารณา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า
(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้าตลอดช่วงเวลา
ที่ ค วามสั ม พั น ธ์ท างธุรกิ จ ยั งดาเนิ น อยู่ ว่า ยั งคงสอดคล้ องกับ วัต ถุ ประสงค์ใ นการสร้า งความสัมพัน ธ์
ทางธุรกิจข้อมูลทางธุรกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงข้อมูลอื่นของลูกค้าที่มีอยู่หรือไม่
การระบุ ตั ว ตนของลู ก ค้ า และผู้ ไ ด้ รั บ ผลประโยชน์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของลู ก ค้ า ตามวรรคหนึ่ ง (๑)
และ (๒) ให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ในนามของลูกค้า ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้า
ได้มีการมอบอานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวในนามของลูกค้าจริง
และต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของบุคคลที่ได้รับมอบอานาจดังกล่าวตามข้ อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑)
และ (๓) ด้วย
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย นอกจากสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้อง
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘ แล้ว ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้าง
การบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของ และอานาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายนั้ น ด้ว ย โดยการระบุตัว ตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าดังกล่าวให้ใช้ข้อ มู ล หรื อ
หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและประเภท ตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมายและการมีอยู่จริง
ของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
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(๒) ข้ อ มู ล เกี่ย วกั บอ านาจในการควบคุม ก ากั บ ดูแล และผู กพั นนิติบุ คคลหรือ บุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย รวมทั้งให้ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งมีตาแหน่งบริหารระดับสูง ทั้งนี้ สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องดาเนินการตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย
(๓) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสานักงานใหญ่
ข้อ ๒๐ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลและบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายโดยดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล
(ก) ระบุบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจควบคุมนิติบุคคล โดยพิจารณาจากการได้รับ
ผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
(ข) ในกรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ บุ ค คลธรรมดาซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ อ านาจควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล
ตาม (ก) หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม (ก) ให้ระบุบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจควบคุม
นิติบุคคลโดยวิธีอื่น
(ค) ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถระบุ บุ ค คลธรรมดาตาม (ข) ได้ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มีตาแหน่ง
เป็นผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(๒) กรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ก) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้คุ้มครอง ผู้รับประโยชน์
หรือประเภทของผู้รับประโยชน์ และบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจควบคุมทรัสต์ ซึ่งรวมถึงบุคคลทีอ่ ยู่
ในสายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย
(ข) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ให้ระบุชื่อ
ผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ และทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
(ค) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ระบุตัวตนของบุคคล
ที่อยู่ในตาแหน่งเทียบเท่ากับบุคคลตาม (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามวรรคหนึ่ง (๒) ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ทรัสตีหรือบุคคลที่มีฐานะเทียบเท่าทรัสตีเปิดเผยสถานะ
ของตนต่อสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งแต่เริ่มสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือมีการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า
ข้อ ๒๑ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่ต้องระบุผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงตามข้อ ๒๐ เมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้า
ดังต่อไปนี้
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(๑) รั ฐ บาล ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ว นภู มิภ าค ราชการส่ว นท้อ งถิ่ น รั ฐ วิ สาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หรือมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(๓) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
(๔) บริ ษั ท ที่ มี ห ลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ ศู น ย์ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๕) กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(๖) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(๗) กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ
(๘) ลูกค้าอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ในกรณีที่สงสัยว่าการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้ งคราวกับลูกค้า
ตามวรรคหนึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งหรือ อาจเกี่ย วข้อ งกั บ ความผิ ด มูล ฐาน การฟอกเงิ น หรื อ การสนับสนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามข้อ ๒๐ ด้วย
ข้อ ๒๒ ให้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดาเนินการตามข้อ ๑๗
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนอนุมัติสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรม
เป็น ครั้งคราวกับลูกค้า ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิ จตามปกติ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจดาเนินการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในโอกาสแรกที่สามารถทาได้ภายหลังจากที่มีการอนุมัติสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับลูกค้านั้นก็ได้ แต่ต้องกาหนดให้มีมาตรการในการบริหารและ
บรรเทาความเสี่ยงตามข้อหนึ่งข้อใด ดังต่อไปนี้
(๑) จากัดจานวนครั้งของการทาธุรกรรม
(๒) จากัดประเภทของธุรกรรม
(๓) จากัดจานวนเงินของการทาธุรกรรมที่สามารถทาได้
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ไม่สามารถตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ ได้ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทาธุรกรรม ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือไม่ทาธุรกรรม
เป็นครั้งคราวกับลูกค้าดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะทาธุรกรรมครั้งต่อไปหลังจากที่มีการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการทาธุรกรรมเป็นครั้งคราวไว้ก่อนแล้ว สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
อาจใช้ข้อมูลการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าที่ได้จัดทาไว้แล้วสาหรับลูกค้ารายเดียวกันนั้นก็ได้
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ในกรณีที่สงสัยในความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้านั้นใหม่
ข้อ ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีลูกค้าซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน โดยพิจารณา
ตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(๒) กรณีลูกค้าซึ่งไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการทาธุรกรรมมาเป็นเวลานาน
หรือเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ชาระหนี้และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้กาหนดมาตรการให้ ลูกค้า
ต้องติดต่อกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในการทาธุรกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้
เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าดังกล่าวต่อไป
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับความผิด มูลฐาน การฟอกเงินหรือ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ระมัดระวังในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเป็นพิเศษ หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าจะเป็นการทาให้ลูกค้าหรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าทราบถึงการดาเนินการดังกล่าว
สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจไม่ดาเนินการตามกระบวนการดัง กล่าว
และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงานต่อไป
ส่วนที่ ๒
ผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการประกันชีวิตนอกจากสถาบัน
การเงินจะต้องตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ แล้ว ให้สถาบันการเงินระบุข้อมูล
ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้รับประโยชน์ จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ระบุชื่อของบุคคลดังกล่าวไว้
(๒) กรณีผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยได้รับการกาหนดโดยลักษณะพิเศษ หรือ
โดยสถานะ หรื อ โดยทางอื่ น ให้ ร ะบุ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ผู้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งเพี ย งพอที่ จ ะสามารถ
ระบุผู้รับประโยชน์ได้ในเวลาที่จะต้องจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ให้สถาบันการเงินพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่งในเวลาที่จะต้องจ่ายเงิน
หรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
ข้อ ๒๘ ให้ สถาบัน การเงิน พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย
เป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า
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ในกรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมายที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบันการเงินตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับ
เข้ ม ข้ น ตามข้ อ ๑๒ และในเวลาที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิ น หรื อ ผลประโยชน์ อื่ น ตามกรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
ให้ สถาบัน การเงิน ระบุผู้ไ ด้รับผลประโยชน์ที่แท้ จริงและพิ สูจน์ทราบตัวตนของผู้ได้รับ ผลประโยชน์
ที่แท้จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายดังกล่าว
ในกรณีที่พบว่าผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของผูร้ บั
ประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองที่มีความเสี่ยงสูง ให้สถาบัน
การเงินตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกค้ากับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองนั้น และ
แจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงทราบก่อนอนุมัติจ่ายเงินหรือผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ของลูกค้าดังกล่าว หากพบข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐาน
การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลาย
ล้างสูง ให้สถาบันการเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ ได้ ให้สถาบัน
การเงินพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสานักงาน
ส่วนที่ ๓
การส่งข้อมูลพร้อมคาสัง่ โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๓๐ ความในส่วนนี้ไม่ให้ใช้บังคับแก่สถาบันการเงินที่ให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) การโอนเงิน ทางอิเล็ กทรอนิกส์ ที่เ ป็นผลมาจากธุรกรรมการใช้บัต รเครดิต บัต รเดบิต
หรือบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะให้วงเงินในการใช้จ่ายล่วงหน้า เพื่อการชาระค่าสินค้าหรือบริการ
ทั้งนี้ ตามแนวทางที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
(๒) การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นการโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินซึ่งเป็นการกระทา
เพื่อประโยชน์ของสถาบันการเงินนั้นเอง
ข้อ ๓๑ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่าตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทขึ้นไป ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับคาสั่ง
โอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของผู้โอน
(๒) กรณี ที่ ผู้ โ อนสั่ ง โอนเงิ น จากบั ญ ชี ที่ ต นมี อ ยู่ กั บ สถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง ค าสั่ ง โอน ให้ ร ะบุ
หมายเลขบัญชีของผู้โอน หรือกรณีที่ผู้โอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอน ให้ระบุหมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทาธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
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(๓) ที่อยู่ หมายเลขประจาตัวประชาชน หมายเลขประจาตัวบุคคลที่รัฐออกให้ หรือวัน เดือน
ปี และสถานที่เกิดของผู้โอน
(๔) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๕) กรณีที่เป็นคาสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบัญชีของผู้รับ โอน หรือกรณีที่ผู้รับโอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทาธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนพิสูจน์ทราบความถูกต้องของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒)
และ (๓) ก่อนส่งคาสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนทุกครั้ง
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่มีการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศที่มีมูลค่าต่ากว่า
ห้าหมื่นบาท ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับคาสั่งโอนเงิน
แก่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน และต้องจัดให้มีข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อเต็มของผู้โอน
(๒) กรณี ที่ ผู้ โ อนสั่ ง โอนเงิ น จากบั ญ ชี ที่ ต นมี อ ยู่ กั บ สถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง ค าสั่ ง โอน ให้ ร ะบุ
หมายเลขบัญชีของผู้โอน หรือกรณีที่ผู้โอนไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอน ให้ระบุหมายเลข
อ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทาธุรกรรมครั้งนั้น ๆ ได้
(๓) ชื่อเต็มของผู้รับโอน
(๔) กรณีที่เป็นคาสั่งโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้รับโอนมีอยู่กับสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขบัญชีของผู้รับโอน หรือกรณีที่ผู้รับโอนไม่มีบั ญชีกับสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอน ให้ระบุ
หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ ที่สามารถติดตามข้อมูลการทาธุรกรรมในครั้งนั้น ๆ ได้
ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
มู ล ฐาน การฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ ก ารก่ อ การร้ า ยหรื อ การแพร่ ข ยายอาวุ ธ
ที่ มี อ านุ ภ าพท าลายล้ า งสู ง ให้ ส ถาบั น การเงิ น ผู้ ส่ ง ค าสั่ ง โอนพิ สู จ น์ ท ราบความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล
ตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ก่อนส่งคาสั่งโอนเงินไปยังสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนทุกครั้ง
ข้อ ๓๓ ในกรณี ที่ มี ก ารโอนเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ร ะหว่ า งประเทศจากผู้ โ อนรายเดี ย ว
ไปยังผู้รับโอนหลายราย ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนจัดให้มีข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือหมายเลข
อ้างอิงและข้อมูลอื่นของผู้โอนและผู้รับโอนที่สามารถนาไปใช้ตรวจสอบข้อมูลการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การโอนเงินในครั้งนั้น ๆ ภายในประเทศของผู้รับโอนได้
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ข้อ ๓๔ ให้ น าความในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับกับการให้บริการ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศด้วย เว้นแต่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนมีข้อมูลหรือสามารถ
หาข้อมูลดังกล่าวได้โดยวิธีการอื่น สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนอาจส่งเฉพาะข้อมูลหมายเลขบัญชีหรือ
หมายเลขอ้างอิงของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับคาสั่งโอนเงินแก่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนก็ได้
ในกรณีที่สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนร้องขอให้ส่งข้อมูลตามข้อ ๓๑ วรรคหนึ่ง หรือข้อ ๓๒
วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี หรือได้รับคาสั่งจากสานักงานให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ให้สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่ง
โอนจั ด หาและส่ งข้อ มูล ของลู กค้ านั้ น แก่ สถาบันการเงินผู้ รับค าสั่ งโอนหรือ สานักงาน แล้วแต่กรณี
ภายในสามวันทาการ
ข้อ ๓๕ ห้ามสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนส่งคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แก่สถาบันการเงิน
ผู้รับคาสั่งโอนในกรณีที่สถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ ๓๑ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓
หรือข้อ ๓๔ ได้
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่สถาบันการเงินเป็นตัวกลางในสายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สถาบัน
การเงินตัวกลางส่งข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไปพร้อมกับคาสั่งโอนเงินตามที่ได้รับจากสถาบันการเงิน
ผู้ส่งคาสั่งโอนไปยังสถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนให้ครบถ้วน
ในกรณีที่มีข้อจากัดหรืออุปสรรคอั นเกิดจากเทคโนโลยีในการส่งคาสั่งโอนเงินทาให้ไม่สามารถ
ส่งข้อมูลได้ครบถ้วนตามที่ได้รับมาจากสถาบันการเงินผู้ส่งคาสั่งโอนหรือสถาบันการเงินตัวกลางอีกรายหนึ่ง
ให้ ส ถาบั น การเงิ น ตั ว กลางเก็บ รั ก ษาข้ อมู ล ตามคาสั่ ง โอนเงิ น ดัง กล่ า วไว้ เ ป็ นเวลาสิ บ ปีนั บ จากวัน ที่
ได้รับคาสั่งโอนเงินนั้น
ข้อ ๓๗ ให้ สถาบัน การเงิน ตัว กลางตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอนและ
ผู้รับโอนในคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่คาสั่งโอนเงินตามวรรคหนึ่งมีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอนไม่ครบถ้วน ให้สถาบัน
การเงินตัวกลางกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง เพื่อนามาใช้พิจารณาว่าควรส่ง
ค าสั่ ง โอนเงิ น ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ ค รบถ้ ว นนั้ น หรื อ ควรปฏิ เ สธหรื อ ระงั บ การส่ ง ค าสั่ ง โอนเงิ น นั้ น ไว้ ก่ อ น
รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
ข้อ ๓๘ ให้สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนตรวจสอบความครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลของผู้โอนและ
ผู้ รั บ โอน โดยอาจตรวจสอบในขณะดาเนิน การตามค าสั่ งโอนเงิ นทางอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ ห รือ หลั งจาก
ดาเนินการตามคาสั่งโอนเงินดังกล่าวแล้วก็ได้
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ข้อ ๓๙ ให้สถาบันการเงินผู้รับคาสั่งโอนพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้รับโอนก่อนจ่ายเงินตามคาสั่ง
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ได้พิสูจน์ทราบตัวตนและมีข้อมูลของผู้รับโอนนั้นอยู่ก่อนแล้ว
ข้อ ๔๐ ในกรณีที่มีการรับคาสั่งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีข้อมูลของผู้โอนและผู้รับโอน
ไม่ครบถ้ว น ให้ สถาบัน การเงินผู้รับคาสั่งโอนกาหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารความเสี่ยง
เพื่อนามาใช้พิจารณาว่าควรรับคาสั่งโอนเงินที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนนั้นหรือควรปฏิเสธหรือระงับการรับคาสั่ง
นั้นไว้ก่อน รวมทั้งติดตามข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
หมวด ๔
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน
การพึ่งพาบุคคลที่สาม การควบคุมภายใน
และนโยบายสาหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน
ข้อ ๔๑ ในส่วนนี้
“สถาบันการเงิน” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“สถาบั น การเงิ น ตั ว แทน” หมายความว่ า สถาบั น การเงิ น ในต่ า งประเทศที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ด้านการธนาคารแก่สถาบันการเงินตามข้อตกลงเกี่ยวกับธนาคารตัวแทน
ข้อ ๔๒ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ นสร้า งความสั มพั น ธ์ท างธุ รกิ จ กั บสถาบั นการเงินตัวแทน
ให้สถาบันการเงินดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของสถาบันการเงินตัวแทนตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒)
และ (๓)
(๒) ทาความเข้าใจลักษณะธุรกิจของสถาบันการเงินตัวแทน
(๓) ตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของสถาบั น การเงิ น ตั ว แทนและหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในการกากับดูแลด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของสถาบันการเงินตัวแทนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
(๔) ประเมินมาตรการควบคุมภายในเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินตัวแทน
(๕) ก าหนดหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการด้ า นการป้ อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงระหว่างสถาบันการเงินกับสถาบันการเงินตัวแทน

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๔ ก
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(๖) ก าหนดให้ ผู้ บริ ห ารระดับสู ง เป็ นผู้ พิ จ ารณาและอนุมัติ ใ ห้ส ร้า งความสั มพั น ธ์ทางธุรกิจ
กับสถาบันการเงินตัวแทน
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่สถาบันการเงินจะอนุญาตให้ลูกค้าทาธุรกรรมผ่านบัญชีของสถาบันการเงิน
ที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินตัวแทนโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาส่งคาสั่งจากสถาบันการเงิน สถาบัน
การเงิ น นั้ น จะต้ อ งก าหนดให้ ส ถาบั น การเงิ น ตั ว แทนระบุ ตั ว ตนและพิ สู จ น์ ท ราบตั ว ตนของลู ก ค้ า
และสถาบันการเงินจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ารายนั้น
แก่สถาบันการเงินตัวแทน เมื่อมีการร้องขอ
ข้อ ๔๔ ในกรณี ที่ ส ถาบั น การเงิ นสร้า งความสั มพั น ธ์ท างธุ รกิ จ กั บสถาบั นการเงินตัวแทน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ขอข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
การเงินตัวแทน
(๒) ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินตัวแทน
(๓) ใช้ความระมัดระวังในการดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทน
(๔) ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินตัวแทนนั้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อ ๔๕ ให้ ส ถาบั น การเงิ น ปฏิ เ สธการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ ยุ ติ ค วามสั ม พั น ธ์
ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินตัวแทนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สถาบันการเงินตัวแทนที่ไม่มีระบบการบริหารจัดการที่แท้จริงในประเทศที่สถาบันการเงิน
ตัวแทนนั้นได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง เว้นแต่เป็นสถาบันการเงินตัวแทนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกับสถาบัน
การเงินที่มีการกากับดูแลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงอย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) สถาบันการเงินตัวแทนที่สร้างความสัมพันธ์อย่างสถาบันการเงินตัวแทนหรือให้บริการ
ทางการเงินหรือเปิดบัญชีกับสถาบันการเงินตัวแทนตาม (๑)
(๓) สถาบันการเงินตัวแทนที่ไม่มีน โยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการบริหารความเสี่ ยง
ที่มีประสิทธิภาพ
(๔) สถาบันการเงินตัวแทนหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของสถาบันการเงินตัวแทนนั้น
เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง
ส่วนที่ ๒
การพึ่งพาบุคคลที่สาม
ข้อ ๔๖ ในส่วนนี้
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“พึ่งพาบุคคลที่สาม” หมายความว่า การที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
พึ่งพาสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ให้ตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้ ไม่ ห มายความรวมถึ ง การจั ด จ้ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ การจั ด ตั้ ง
ความสัมพันธ์ในลักษณะตัวแทน
ข้อ ๔๗ สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ อาจพึ่ ง พาบุ ค คลที่ ส าม
ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘
หรือเพื่อแนะนาธุรกิจได้ต่อเมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ สามารถรับรองได้ว่า
(๑) บุคคลที่สามจะส่งข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับการดาเนินการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒)
(๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยทันที
(๒) บุคคลที่สามจะส่งเอกสาร หลักฐาน หรือข้อมูลอื่นของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) และข้อ ๑๘ ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ในทันทีเมื่อมีการร้องขอ
(๓) บุคคลที่สามได้รับการกากับดูแลและตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอานาจอย่างเหมาะสม
(๔) บุ ค คลที่ ส ามได้ป ฏิ บัติต ามกระบวนการตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็จ จริง เกี่ ย วกั บลูกค้า
และเก็บรักษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบดังกล่าวไว้แล้ว
(๕) บุคคลที่สามที่ตั้งและดาเนินการอยู่ในต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ นาระดับความเสี่ยงของประเทศนั้นมาประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบุคคล
ที่สามดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในกลุ่มธุรกิจ
เดี ย วกั น กั บ สถาบั น การเงิ น หรื อ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ และบุ ค คลที่ ส ามได้ ป ฏิ บั ติ
ตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จ จริงเกี่ยวกับ ลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลและหลัก ฐาน
และปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ แล้ว และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการกากับดูแล
และตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอานาจ ให้ถือว่าสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ได้รับรองการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) แล้ว
สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะต้องรับผิด ในกรณีที่บุ คคลที่สาม
ไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูล
และหลักฐาน หรือดาเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ครบถ้วน
ส่วนที่ ๓
การควบคุมภายใน
และนโยบายสาหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ
ข้อ ๔๘ ในส่วนนี้
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“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจานวน
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
“กลุ่มธุรกิจเดียวกัน” หมายความว่า กลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
และสาขาหรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
ธุรกิจที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจทางการเงิน หรือธุรกิจอื่นตามมาตรา ๑๖ และอยู่ภายใต้นโยบายและ
ระเบียบวิธีการด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุ ภาพทาลายล้างสูงของกลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของกลุ่มธุรกิจดังกล่าว
ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ ๔๙ ให้ สถาบัน การเงิน และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดและดาเนินการ
ตามนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภายในองค์กรและ
ขนาดธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยนโยบายและระเบียบวิธีการ
ดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดโครงสร้างในการกากับดูแล โดยกาหนดให้มีพนักงานระดับผู้บริหารทาหน้าที่
ในการกากับดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
(๒) กาหนดให้มีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานก่อนการว่าจ้างให้ปฏิบัติงาน
(๓) กาหนดให้มีการจัดอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง
(๔) กาหนดกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ
การกาหนดและดาเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
เลขาธิการประกาศกาหนด
ข้อ ๕๐ ห้ามสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือบริษัท
ในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการประกาศกาหนดตามข้อ ๑๔
ในกรณีที่สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดตั้งสาขาหรือบริษัทในเครือ
ในพื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ตามที่ เ ลขาธิ ก ารประกาศก าหนดตามข้ อ ๑๔ อยู่ ก่ อ นแล้ว
ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดมาตรการเพื่อบริหารและบรรเทาความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม และแจ้งให้สานักงานทราบ

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ในกรณี ที่ สานั กงานพิจ ารณาแล้ วเห็น ว่าการกาหนดมาตรการตามวรรคสองยั งไม่เพียงพอ
สถาบัน การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการดาเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงนั้นตามความเหมาะสม
ข้อ ๕๑ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและ
การบริหารความเสี่ยง ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดให้สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกันปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีการสาหรับการประเมิน บริหาร และบรรเทาความเสี่ยง
ตามข้อ ๘ และนโยบายและระเบียบวิธีการเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามข้อ ๔๙ อย่างเคร่งครัด
(๒) กาหนดให้มีนโยบายและขั้นตอนในการดาเนินงานเกี่ยวกับการร่วมใช้ข้อมูลระหว่างสถาบัน
การเงิ น หรือ ผู้ ประกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ กั บ สาขาหรือบริษั ทในเครือ ที่ตั้ งอยู่ ใ นประเทศหรือ
ต่างประเทศและอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
(๓) กาหนดให้มีมาตรการในการรักษาความลับจากการร่วมใช้ข้อมูลตาม (๒) อย่างเคร่งครัด
และห้ามเปิดเผยข้อเท็จจริงหรือกระทาด้วยประการใด ๆ อันอาจทาให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการร่วมใช้
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ มี ก ฎหมายภายในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศก าหนดเกี่ ย วกั บ การใช้
การเปิดเผย หรือการร่วมใช้ข้อมูลของลูกค้าไว้แล้วก็ให้ถือปฏิบัติตามนั้น
ข้อมูลที่ร่วมใช้ระหว่างสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กับสาขาหรือ
บริษัทในเครือตามวรรคหนึ่ ง (๒) ได้แ ก่ ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการทาธุรกรรมของลูกค้า ข้อมูลผล
การวิเคราะห์การทาธุรกรรมหรือกิจกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องหรืออาจเกีย่ วข้องกับความผิดมูลฐาน
การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายหรือการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลาย
ล้างสูง หรือข้อมูลอื่นเพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ น และการสนั บสนุ น ทางการเงิ นแก่ การก่อ การร้า ยและการแพร่ข ยายอาวุธ ที่มี อ านุ ภาพ
ทาลายล้างสูง
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของประเทศที่สาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา ๑๖ ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมายของประเทศไทย
ให้สาขาหรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศ
ที่มีความเข้มงวดมากกว่า

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๔ ก
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ในกรณีที่สาขาหรือบริษัทในเครือของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยได้ ให้สถาบัน
การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ กาหนดมาตรการในการกากับดูแล รวมทั้งใช้มาตรการอื่น
ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม และแจ้งให้สานักงานทราบ
ในกรณี ที่ สานั กงานพิจ ารณาแล้ วเห็น ว่าการกาหนดมาตรการตามวรรคสองยั งไม่เพียงพอ
สถาบัน การเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อาจพิจารณายุติการดาเนินกิจการของสาขา
หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศนั้นตามความเหมาะสม
ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๗ ตอนที่ ๓๔ ก

หนา้ ๒๓
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๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสาหรับ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงิน แก่การก่อการร้ ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง และโดยที่กฎกระทรวง
ทั้งสองฉบับดังกล่าวได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้สถาบันการเงินและผู้ ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในลักษณะเดียวกัน สมควรนามากาหนดรวมไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงและใช้บังคับกฎหมาย จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

