
ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง  แนวทางในการระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 

และการระบแุละพิสูจน์ทราบตวัตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง 
 
 

โดยที่ข้อ  ๑๗  (๑)  และ  (๒)  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ระบุตัวตนและพิสูจน์
ทราบตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าโดยใช้เอกสาร   ข้อมูล  หรือข่าวสาร  
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้   และข้อ  ๙  ของประกาศ 
ส านักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
ก าหนดให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา   ๑๖  ก าหนดและด าเนินมาตรการ 
เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูล 
และหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้า   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๑๗  วรรคสอง  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เรื่อง  แนวทางในการระบุตัวตน

ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า  ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
(๒) ประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เรื่อง  แนวทางในการระบุตัวตน

ของลูกค้าและการระบุผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า  ลงวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ กรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา  เมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  

ได้ด าเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  แล้วให้ด าเนินการระบุและพิสูจน์ทราบตัวตน 
ของลูกค้า  ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้จากผลการประเมินความเสี่ยง  
ภายในองค์กรและผลการประเมินความเสี่ยงก่อนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่  อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรกิารท่ีมีความเสี่ยงต่ า  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชพี
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตน  
ที่ครบถ้วน  และด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลการแสดงตน 
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ตลอดจนพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลหรือหลักฐานดังกล่าวจริง   
โดยการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าทั้งแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า    
ให้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



 (ก) กรณีใช้บัตรประจ าตัวประชาชนเป็นหลักฐานแสดงตน  สามารถพิจารณาด าเนินการ
ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด  ดังต่อไปนี้  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน   

  ๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
ผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ   

  ๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
เทียบกับข้อมูลบนบตัรประจ าตัวประชาชนของลูกค้า  

  ๓) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของรัฐ 
  ๔) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่าลูกค้านั้น

เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง   
 (ข) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน  สามารถพิจารณาด าเนินการตามวธิีการหนึง่

วิธีการใด  ดังต่อไปนี้  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน   
  ๑) น าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง  เช่น  ข้อมูลจากเทคโนโลยี

สื่อสารไร้สายระยะใกล้   (Near  Field  Communication : NFC)  มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูล 
บนหนังสือเดินทาง   

  ๒) ตรวจสอบหลักฐานและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ว่าลูกค้านั้น
เป็นเจ้าของข้อมูลดังกล่าวจริง   

ในกรณีการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้าต้องถ่ายภาพและ  
บันทึกภาพลูกค้าเพ่ือใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับภาพของลูกค้าจากบัตรประจ าตัว 
ประชาชน  หนังสือเดินทาง  หรือข้อมูลหรือหลักฐานที่น่าเชื่อถืออื่น  เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า 

(๒) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงสูง  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชพี
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วน  
และจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า   สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  ความแท้จริง  และความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตนของลูกค้า  
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือรวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง   

  ๑) กรณีใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานการแสดงตน   
ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  ผ่านระบบการตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



  ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานแสดงตน  ให้น าข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ที่ไดจ้าก
หนังสือเดินทาง  เช่น  ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้  (Near  Field  Communication : NFC)  
มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง  และตรวจสอบเอกสารส าคัญประจ าตัวอื่นที่รัฐบาลไทย
ออกให้หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้   หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือ
เทียบเคียงกัน   

  ๓) วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกันหรืออาจพิจารณาน าเทคโนโลยี
เปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าก็ได้   

 (ข) การพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า  สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องตรวจสอบความถูกต้อง  ความแท้จริง  และความเป็นปัจจุบัน 
ของข้อมูลและหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้า 
เป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง   

  ๑) กรณีที่ใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานการแสดงตน  
ให้ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  ผ่านระบบการตรวจสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 

  ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน  ให้น าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากหนังสือเดินทาง  เช่น  ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้  (Near  Field  Communication :  
NFC)  เทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง  และตรวจสอบเอกสารส าคัญประจ าตัวอื่นที่รัฐบาลไทย 
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 

  ในการด าเนินการตาม  ๑)  และ  ๒)  ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ 
ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป  เพ่ือใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพ 
ใบหน้าของลูกค้ากับข้อมูลชีวมิติจากบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้จากหนงัสือเดนิทาง  เพ่ือพิสูจน์ว่าเปน็ลูกค้ารายนั้นจรงิแทนการพบเห็นลูกค้าตอ่หนา้  หรือใช้วิธีการอืน่ใด 
ที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 

(๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม  (๑)  และ  (๒)   
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น  ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยอย่างน้อยต้องมีการด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

 (ก) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบพบเห็นลูกค้าตอ่หนา้  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชพี
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง  ความแท้จริง  และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
และหลักฐานการแสดงตนที่ได้รับจากการแสดงตนหรือการระบุตัวตนของลูกค้าจากแหล่งข้อมูล 
ที่น่าเชื่อถือ  รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานดังกล่าวจริง 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



  ๑) กรณีใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  เป็นหลักฐานการแสดงตน  
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด  ดังต่อไปนี้ 

   ๑.๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
และตรวจสอบสถานะของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานของรัฐ   

   ๑.๒) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์
เทียบกับข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้า   

   ๑.๓) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบสถานะ 
ของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 

   ๑.๔) ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลอื่นใดของหน่วยงานของภาครัฐ 
  ๒) กรณีใช้หนังสือเดินทางเป็นหลักฐานการแสดงตน  ให้น าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ ได้จากหนังสือเดินทาง  เช่น  ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้   (Near  Field  
Communication : NFC)  มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทาง  โดยหากไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง  อาจตรวจสอบเอกสารส าคัญประจ าตัวอื่นที่รัฐบาลไทย 
หรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้ 

  ๓) วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกันหรืออาจพิจารณาน าเทคโนโลยี
เปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าได้   

 (ข) การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า  สถาบันการเงินและผู้ประกอบ
อาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องตรวจสอบความถูกต้อง  ความแท้จริง  และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล 
และหลักฐานแสดงตนของลูกค้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  รวมถึงต้องพิสูจน์ว่าลูกค้าเป็นเจ้าของข้อมูล
และหลักฐานดังกล่าวจริง   

  ๑) กรณีใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เป็นหลักฐานแสดงตน   
อาจใช้วิธีการหนึ่งวิธีการใด  ดังต่อไปนี้   

   ๑.๑) ตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  
เทียบกับข้อมูลของลูกค้าบนบัตรประจ าตัวประชาชน   

   ๑.๒) ตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ าตัวประชาชนและตรวจสอบสถานะ 
ของบัตรประจ าตัวประชาชนผ่านระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ 

  ๒) กรณี ใช้หลักฐานหนั งสือ เดินทาง เป็นหลักฐานแสดงตน   ให้น าข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากหนังสือเดินทาง  เช่น  ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้  (Near  Field  
Communication : NFC)  มาตรวจสอบเทียบกับข้อมูลบนหนังสือเดินทางโดยหากไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลจากเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะใกล้อาจตรวจสอบเอกสารส าคัญประจ าตัวอื่นที่รัฐบาลไทย  
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ทดแทนได้   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



  ในการด าเนินการตาม  ๑)  และ  ๒)  ต้องถ่ายภาพและบันทึกภาพลูกค้าและ 
ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงที่ ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป   หรือให้ เจ้าหน้าที่ 
เป็นผู้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้ากับเพ่ือใช้ตรวจสอบเปรียบเทียบภาพใบหน้าของลูกค้า 
กับภาพของลูกค้าจากบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง  เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
แทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  หรือใช้วิธีการอื่นใดที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงกัน 

ข้อ ๔ กรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล  เมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
ได้ด าเนินการจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้า
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  แล้ว  ให้ด าเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของลูกค้า  อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงต่ า  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วน  
และจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริ ง 
เกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  โดยอย่างน้อยต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ข) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 
ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ  องค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่น 
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม  หนังสือแต่งตั้ง   
หรือหนังสือมอบอ านาจ   

 (ง) กรณีลูกค้าที่ เป็นสหกรณ์   มูลนิธิ   สมาคม  สโมสร  วัด   มัสยิด   ศาลเจ้า   
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม   
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนังสือแต่งตั้ง  หรือหนังสือมอบอ านาจ 

(๒) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเสี่ยงสูง  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าจากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วน  
และจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  
โดยต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ข) กรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ให้ตรวจสอบหลักฐานการเป็น 
นิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ  องค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคล  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม  หนังสือแต่งตั้ง  หรือหนังสือ 
มอบอ านาจ   

 (ง) กรณีลูกค้าที่ เป็นสหกรณ์   มูลนิธิ   สมาคม  สโมสร  วัด   มัสยิด   ศาลเจ้า   
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม   
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนังสือแต่งตั้ง  หรือหนังสือมอบอ านาจ 

(๓) กรณีที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ใช่ระดับความเสี่ยงตาม   (๑)  และ  (๒)   
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า 
จากข้อมูลการแสดงตนที่ครบถ้วนและจัดให้ได้มาซึ่งข้อมูลอื่น  ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และอาจตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน
กับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ  โดยต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้   

 (ก) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ให้ตรวจสอบหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ข) กรณีที่ ไม่ ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย   ให้ตรวจสอบหลักฐาน 
การเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน   

 (ค) กรณีลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ  องค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ที่เป็นนิติบุคคล  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม  หนังสือแต่งตั้ง  หรือหนังสือ 
มอบอ านาจ   

 (ง) กรณีลูกค้าที่ เป็นสหกรณ์   มูลนิธิ   สมาคม  สโมสร  วัด   มัสยิด   ศาลเจ้า   
และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน  ให้ตรวจสอบหนังสือแสดงความประสงค์ในการท าธุรกรรม   
หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  หนังสือแต่งตั้ง  หรือหนังสือมอบอ านาจ 

ข้อ ๕ เมื่อสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ได้ด าเนินการระบุตัวตน 
ของลูกค้าตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  แล้ว  ให้ด าเนินการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าทุกราย   
โดยพิจารณาใช้ปัจจัยในการประเมินความเสี่ยงตามที่ก าหนดในประกาศส านกังานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  เรื่อง  แนวทางในการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน   หรือการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  หรือการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  โดยกรณีที่พบว่า 
ความเสี่ยงโดยรวมของลูกค้าอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงสูง   สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ 
ตามมาตรา  ๑๖  อาจพิจารณาขั้นตอนในการระบุตัวตนเพิ่มเติม  โดยขอข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูลอื่น ๆ  
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเกีย่วกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  
ก็ได้  เช่น  ข้อมูลการช าระค่าสาธารณูปโภคจากสถานที่อยู่หรือสถานที่ประกอบการ   ส าเนาสัญญา 
หรือข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับบุคคลภายนอกเฉพาะส่วนที่พิสูจน์ถึงการด าเนินกิจการของลูกค้า  
หรือข้อมูลที่อ้างอิงได้ว่าลูกค้ามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินอื่นที่น่าเชื่อถือ  เป็นต้น 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๖ ในการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกคา้ตามขอ้  ๒๐  (๒)  ของกฎกระทรวง
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา  ๑๖  ต้องด าเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง   ให้เพียงพอ 
ที่จะพิสูจน์ได้ว่า  เป็นบุคคลธรรมดาที่มีตัวตนอยู่จริงตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งและ 
มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า  ซึ่งสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ควรค านึงถึง 
ความเกี่ยวข้องด้านธุรกิจเป็นส าคัญ  เว้นแต่มีข้อมูลอื่นเพ่ิมเติมที่อาจพิจารณาได้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าแม้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางธุรกิจก็ตาม  เช่น  มีความเกี่ยวข้อง 
ทางเครือญาติ  ทางการเมือง  หรือทางพันธสัญญาอื่นใด  เป็นต้น  ทั้งนี้  ข้อมูลการระบุตัวผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริงในข้อนี้   ต้องเพียงพอที่จะสามารถน าไปใช้ด าเนินการตามข้อ   ๑๗  (๓)   
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ได้   

ข้อ ๗ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา   ๑๖  ต้องปฏิบัติ 
ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าและการระบุและพิสูจน์ทราบ
ตัวตนของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้า   ที่มีความเข้มงวดแตกต่างจากประกาศฉบับนี้    
ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย 
ที่มีความเข้มงวดมากกว่า 

ข้อ ๘ ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ปรับปรุงนโยบายและระเบียบ
วิธีการรวมถึงด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนีใ้ห้แล้วเสร็จภายใน  ๒๔๐  วันนับแต่วันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  20  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลต ารวจตร ีปรีชา  เจรญิสหายานนท ์
รองเลขาธกิารฯ  รักษาราชการแทน   

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๔


