เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สิน
ในการทําธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรม
ที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ภายใต้บังคับข้อ ๔ การรายงานการทําธุรกรรมของสถาบันการเงินต่อสํานักงาน
ในกรณีที่เป็นธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ให้กระทําเฉพาะที่เป็นธุรกรรม ดังต่อไปนี้
(๑) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) มีจํานวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
เว้นแต่ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์
ตาม (๒) ด้วย ให้รายงานเมื่อมีจํานวนเงินสดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
(๒) ธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๒) มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
เว้นแต่ธุรกรรมที่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้รายงาน
เมื่อมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๔ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของสถาบันการเงิน
ซึ่งเป็ น นิติ บุ ค คลที่ไ ด้ รับ อนุญ าตให้ ประกอบธุร กิ จเกี่ย วกับ ปั จจั ย ชํา ระเงิ นต่ า งประเทศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินต่อสํานักงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๑) เฉพาะธุรกรรมการซื้อ
ขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้รายงานเมื่อมีจํานวนเงินสดตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้สถาบันการเงินมีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรม
ต่อสํานักงานป้ องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุ รกรรมดั งกล่ าวเป็นธุ รกรรมที่ใ ช้เงิน สด
มีจํานวนเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งปัจจุบันการกําหนดจํานวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทําธุรกรรมดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสม
และอาจใช้เป็นช่องทางให้ผู้กระทําความผิดมูลฐานนําไปใช้ในการฟอกเงิน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงิน
ในการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสดซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องรายงานต่อสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
“(๔) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด
มีจํานวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐)
มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อปรากฏว่าธุรกรรมนั้น
เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดจํานวนเงินในการทําธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดของผู้ประกอบอาชีพดังกล่าว จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดผู้ประกอบอาชีพที่ดาํ เนินธุรกิจทางการเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน
ที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม
การแลกเปลี่ ย นเงิ น ที่ มิ ใ ช่ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตตามประกาศเจ้ า พนั ก งานควบคุ ม
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
เป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑๐)
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพที่ดําเนินธุรกิจ
ทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่มิใช่เป็นสถาบันการเงิน ซึ่งปรากฏผลจาก
การประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่ามีความเสี่ยง
ที่อาจถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้ ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง เป็นผู้มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๔
(๑) สถาบันการเงิน ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๑ สําหรับธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
และให้สถาบันการเงินรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าธุรกรรม
ที่ได้กระทําไปแล้วโดยมิได้มีการรายงานเป็นธุรกรรมที่ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๓)
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข.
(๑) ส่วนผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานตามข้อ ๖ ข. (๒)
และให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวรายงานไปยังสํานักงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุ ร กรรมที่ ไ ด้ ก ระทํ า ไปแล้ ว โดยมิ ไ ด้ มี ก ารรายงานเป็ น ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ที่ ต้ อ งรายงาน
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ การรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๖
ก. ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนด ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้
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(๒) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๒
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ให้รายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๔) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๔) ให้รายงานโดยใช้แ บบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๕) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ให้รายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๕
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๖) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ให้รายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๖
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๗) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๗
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๘) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ให้รายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๘
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๙) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ให้รายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙
ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๑๐) ให้ ร ายงานโดยใช้ แ บบ ปปง. ๑ - ๐๑
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ให้ใช้แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) ให้รายงานโดยใช้แบบ
ปปง. ๑ - ๐๕ - ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๓
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๙) อาจใช้การรายงานการทําธุรกรรม
โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โดยจะต้องปรากฏข้อมูลตามตารางท้ายกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๒) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๓) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๓) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๔) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๔) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๔ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๕) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๕) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๖) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๗) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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(๘) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๘) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๙) การรายงานตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ต้องมีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) การรายงานการทํ า ธุ ร กรรมที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ต้ อ งมี ข้ อ มู ล ตามตาราง ๑๐
ท้ายกฎกระทรวงนี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ให้ใช้แบบรายงานการทําธุรกรรมรูปแบบอื่น
ที่มีข้อมูลเดียวกันกับแบบ ปปง. ๑ - ๐๑ หรือแบบ ปปง. ๑ - ๐๓ โดยใช้แบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้
หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๙) ด้วย ให้รายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรือรายงานโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลตามตาราง ๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของข้อ ๗ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
“ให้ นํ า ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้ บั ง คั บ กั บ ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
ธุรกรรมใดที่ได้กระทําไปแล้ว โดยมิได้มีการรายงานตามมาตรา ๑๓ (๓) เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงิน
ต้องรายงานตามมาตรา ๑๓ ให้สถาบันการเงินรายงานให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ
โดยไม่ชักช้า และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๑๐) มีหน้าที่ต้องรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ให้นําความในมาตรา ๑๔ มาใช้บังคับกับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๑๖ ด้วย นอกจากนี้ มาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญ ญัติป้อ งกัน และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญ ญัติใ ห้ก ารรายงานดัง กล่า ว
ให้เป็นไปตามแบบ ระยะเวลา หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรแก้ไขแบบ ระยะเวลา
หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารรายงานการทํา ธุร กรรมตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖ ให้ มี ค วามเหมาะสม
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก กฎกระทรวงกํ า หนดธุ ร กรรมที่ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
“ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ โดยไม่เคย
จัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน
ข้อ ๔ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๕ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ
(๑๐) จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตน
ทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๖) และ (๘) จัดให้ลูกค้าแสดงตน
ทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรม
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ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๗) และ (๙) จัดให้ลูกค้าแสดงตน
ทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรม เว้นแต่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวให้แสดงตนทุกครั้งก่อนการทําธุรกรรม
ดังต่อไปนี้
(๑) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๒) การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
ข้อ ๘ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องกําหนดมาตรการและ
ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการปฏิบัติอันเป็นอุปสรรคในการแสดงตนของคนพิการหรือทุพพลภาพ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากธุรกรรมที่สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังไม่มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในปัจจุบัน
สมควรปรับปรุงการกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้า
แสดงตนดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า “ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” ระหว่างบทนิยามคําว่า “ลูกค้า”
และคําว่า “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
““ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑)
หรือ (๙) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา
นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๑๘ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) มีการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ ว่ า ครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ที่ มี ร่ อ งรอยความต่ อ เนื่ อ งรวมกั น มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ
(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป”
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๒ แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

“ข้อ ๓๒ ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
มีการทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
(๑) และ (๙) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวและผู้รับประโยชน์
ที่แท้จริงของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยนําข้อ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมในนามของผู้ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
โดยนําข้อ ๒๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็จ จริ งเกี่ ย วกั บ ผู้ที่ ทํ า ธุร กรรมเป็น ครั้ง คราวที่ เป็ น นิ ติบุ ค คล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยนําข้อ ๒๑ และข้อ ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมดังกล่าว
ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) ได้ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ต้องไม่ทํา
ธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าว และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อสํานักงาน”
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๒/๑ ข้อ ๓๒/๒ และข้อ ๓๒/๓ ของส่วนที่ ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ในหมวด ๓ การตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
พ.ศ. ๒๕๕๖
“ข้ อ ๓๒/๑ ให้ ส ถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด
ข้อ ๓๒/๒ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับ
ที่เข้มข้นที่สุดสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๓๒/๑ อย่างน้อยต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม และอาจพิจารณากําหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙)
ต้องไม่ทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณา
ถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทํ า ธุ ร กรรม มู ล ค่ า ในการทํ า ธุ ร กรรม และความจํ า เป็ น
ทางธุรกิจของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น
ข้อ ๓๒/๓ ให้นําความในข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑
ข้ อ ๑๓ ข้ อ ๑๔ ข้ อ ๑๘ ข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔ และข้ อ ๒๕ มาใช้ บั ง คั บ กั บ สถาบั น การเงิ น และ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. ๒๕๕๖
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวยังไม่มีความเหมาะสม สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐)
“ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐) โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน
“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง ใช้ จําหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพื่อประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง” หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอํานาจ
ควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๐) หรือบุคคลที่ลูกค้าทําธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อํานาจควบคุมนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

“ข้อมูลสาธารณะ” หมายความว่า ข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอภาค
หรือข้อมูลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่สามารถแสวงหาได้จากแหล่งข้อมูลที่มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป และผู้เข้าถึง
หรือผู้แสวงหาข้อมูลนั้นอาจต้องจ่ายหรือไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการได้รับข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูล
ที่หน่วยงานของรัฐจัดทําขึ้นเพื่อให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสามารถเข้าถึงได้เพื่อตรวจสอบ
หรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ
“บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ดํารงตําแหน่งสําคัญ
หรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในหรือต่างประเทศ เช่น ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรีหรือเจ้าหน้าที่
ระดับสูงของรัฐบาล ฝ่ายตุลาการ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการ หรือทหาร ผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นที่รัฐเป็นเจ้าของ หรือผู้มีบทบาทสําคัญในพรรคการเมือง รวมทั้ง
สมาชิ ก ในครอบครั ว หรื อ ผู้ ร่ ว มงานใกล้ ชิ ด และบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง สํ า คั ญ
หรือเคยดํารงตําแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ เช่น กรรมการบริหาร รองกรรมการบริหาร
และสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร หรือผู้ที่ดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับระดับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่
เลขาธิการกําหนด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องกําหนดและดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที่เป็นลายลักษณ์อักษรสําหรับ
การประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งนี้
นโยบายและระเบียบวิธีการดังกล่าวต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
นโยบายและระเบียบวิธีการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงมาตรการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอันอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวิธีดําเนินธุรกิจใหม่
รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือที่กําลังพัฒนาสําหรับทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่
และที่มีอยู่แล้ว
การดําเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องดําเนินการประเมินความเสี่ยงตามข้อ ๓ วรรคสอง และกําหนดมาตรการที่เหมาะสม
สําหรับการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดขึ้น
ก่อนการนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีใหม่
มาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๕ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับลูกค้าที่ปกปิดชื่อจริงหรือใช้ชื่อแฝง

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ห้ามผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) รวมทั้งกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน และสํานักงานผู้ดําเนินการแทน เปิดเผยข้อเท็จจริง
หรือกระทําด้วยประการใด ๆ อันอาจมีผลทําให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า หรือรายงานข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องของลูกค้าไปยังสํานักงาน
ข้อ ๗ ในกรณีที่สงสัยว่าธุรกรรมใดอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการใช้กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
จะเป็ น การทํ า ให้ ลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ที่ จ ะมาเป็ น ลู ก ค้ า ทราบถึ ง การดํ า เนิ น การดั ง กล่ า ว ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจไม่ดํา เนิน การ
ตามกระบวนการดังกล่าว และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานต่อไป
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้องจัดให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง เมื่อต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ข้อ ๘ ในการสร้ า งหรื อ ดํ า เนิ น ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ถ้ า ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องดําเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีข้อยกเว้นในการสร้างหรือดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมไว้หรือไม่ก็ตาม
และรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานต่อไป
หมวด ๒
การบริหารความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๙ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ตรวจสอบธุ ร กรรมที่ ลู ก ค้ า ได้ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งสํ า หรั บ ธุ ร กรรมที่ ส งสั ย ว่ า
อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และให้รายงานเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงานภายหลังจากที่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก
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ข้อ ๑๐ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ดํ า เนิ น การตามนโยบายและระเบี ย บวิ ธี ก ารในข้ อ ๓ กั บ ลู ก ค้ า ทุ ก ราย ตั้ ง แต่ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจจนยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าแต่ละราย
ข้อ ๑๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) กําหนดระดับความเข้มข้นในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
สํ า หรั บ ลู ก ค้ า ทุ ก รายให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งด้ า นการฟอกเงิ น และการสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่
การก่อการร้ายของลูกค้า โดยในรายที่มีความเสี่ยงสูงต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุด และในรายที่มีความเสี่ยงต่ําอาจพิจารณาลดความเข้มข้นในการดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและระเบียบวิธีการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ตรวจทานและปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าที่ใช้ในการแสดงตน การระบุตัวตน และ
ที่นํามาพิจารณาในการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและดําเนินการอย่างสม่ําเสมอจนกว่าจะยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
ส่วนที่ ๒
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสี่ยงสูง
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ที่ต้องดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ จะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับ สนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายอันหมายความรวมถึงปัจจัยความเสี่ยง ดังต่อไปนี้
(๑) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากลูกค้า ได้แก่
(ก) กรณีที่ข้อมูลหรือผลการตรวจสอบการระบุตัวตนของลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงของลูกค้าระบุว่า ลูกค้าหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ามีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๑) โครงสร้างการถือหุ้นมีความผิดปกติหรือมีความซับซ้อนเกินกว่าการดําเนิน
ธุรกิจตามปกติ
๒) ตรงกับข้อมูลที่สํานักงานแจ้งว่าเป็นรายชื่อที่ต้องกําหนดให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
๓) ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงตามที่เลขาธิการกําหนด
๔) เป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๕) ถูกพิจารณาโดยนัยอื่นว่ามีความเสี่ยงสูงไม่ว่าทางด้านการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(ข) กรณีที่ตรวจสอบพบว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมของลูกค้าดําเนิน
ไปอย่างผิดปกติ
(๒) ปัจจัยความเสี่ยงอันเกิดจากพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงในการฟอกเงิน ได้แก่ กรณีที่ลูกค้า
มีถิ่นที่อยู่ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร มีการประกอบอาชีพ มีแหล่งที่มาของรายได้ หรือทําธุรกรรมในพื้นที่
เชิงภูมิศาสตร์หรือประเทศซึ่งเลขาธิการกําหนดว่าเป็นพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
นําปัจจัยความเสี่ยงตาม (๑) และ (๒) มาพิจารณาบริหารความเสี่ยงของลูกค้าอย่างเคร่งครัด และในกรณี
ที่ ผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ได้ประเมินถึงปัจจัยความเสี่ยงข้างต้นกับข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าแล้วพบว่าปัจจัยตาม (๑) หรือ (๒)
ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องกําหนดให้ลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
อาจพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ช่องทางการให้บริการ ประเภทของธุรกรรม ประเภทของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ข้อมูลรายชื่อที่มีความเสี่ยงจากแหล่งข้อมูลอื่น เป็นปัจจัยในการกําหนดความเสี่ยงสูงร่วมด้วยก็ได้
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดสําหรับลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงสูง โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้น หรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูล
หรือหลักฐานในการประกอบกิจการของลูกค้า ข้อมูลแหล่งที่มาของเงินหรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือในการทําธุรกรรม การกําหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(๒) กํ า หนดให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า
ที่มีความเสี่ยงสูง และอนุมัติผลการตรวจทานข้อมูลตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือไม่ทําธุรกรรมหรือยุติความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
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(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้า
ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มข้นที่สุด โดยอาจพิจารณาเพิ่มความถี่ ขั้นตอน หรือลักษณะในการติดตาม
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเคลื่อนไหวในการทําธุรกรรม และเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและ
ตรวจทานข้อมูลการระบุตัวตนและการระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้าและให้ดําเนินการ
อย่างสม่ําเสมอ
ส่วนที่ ๓
การบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสี่ยงต่ํา
ข้อ ๑๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจลดระดั บ ความเข้ ม ข้ น ในการดํ า เนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าลงได้ สําหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ํา โดยอาจดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลดระดับความเข้มข้นในการขอข้อมูลการระบุตัวตน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมจาก
ประเภทของลูกค้า ประเภทของธุรกรรมหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มูลค่าของธุรกรรม และความเคลื่อนไหว
ทางการเงินหรือการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๒) ลดระดั บ ความเข้ ม ข้ น ในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น
หรือการดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้า
(๓) ลดระดับความเข้มข้นในการตรวจทานข้อมูลปัจจุบันของลูกค้า
ปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ําตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแนวทาง
ที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๑๖ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ลู ก ค้ า ที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ํ า มี ส่ ว นร่ ว มในการกระทํ า
หรือมีการทําธุรกรรม หรือมีการดําเนินการใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) และ (๑๐) ต้องปรับปรุงความเสี่ยงของลูกค้าดังกล่าวให้เป็นลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูงและดําเนิน
มาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าในระดับที่เข้มข้นที่สุดตามข้อ ๑๔ ทันที
หมวด ๓
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ส่วนที่ ๑
การดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าทั่วไป
ข้อ ๑๗ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า เมื่อ
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(๑) เริ่มมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
(๒) มีการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
(ก) ไม่ ว่ า ครั้ ง เดี ย วหรื อ หลายครั้ ง ที่ มี ร่ อ งรอยความต่ อ เนื่ อ งรวมกั น มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่
หนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือ
(ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป
(๓) มีข้อสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลการระบุตัวตนของลูกค้าหรือระบุตัวผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒)
ข้อ ๑๘ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าโดยใช้เอกสาร ข้อมูล หรือข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่น่าเชื่อถือนอกเหนือจากการขอข้อมูลจากลูกค้าก็ได้
(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง
(๓) ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของลูกค้ากับข้อมูลรายชื่อบุคคล
คณะบุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ องค์ ก ร ซึ่ ง มี ม ติ ข องหรื อ ประกาศภายใต้ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง
สหประชาชาติกําหนดให้เป็นผู้ที่มีการกระทําอันเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๔) ขอข้อมูลจากลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตามเจตจํานงในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
(๕) ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินหรือการทําธุรกรรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการทําธุรกรรมตลอดช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจยังดําเนินอยู่
ว่ายังคงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการทําธุรกรรมที่ลูกค้าแจ้งไว้
รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจของลูกค้า ระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายของลูกค้าที่ได้ประเมินไว้ และข้อมูลอื่น ๆ ของลูกค้าที่มีอยู่ และต้องดําเนินการ
ตรวจสอบเพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของรายได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามวรรคหนึ่ง ให้สอดคล้องกับผลการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าแต่ละราย
ตามข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖
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ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้องดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้แล้วเสร็จก่อนหรือระหว่างการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้า
เว้นแต่มีความจําเป็นเพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓)
ในโอกาสแรกที่ ส ามารถทํ า ได้ ภ ายหลั ง จากที่ มี ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ ลู ก ค้ า ทั้ ง นี้
การดําเนินการในภายหลังการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ และไม่กระทบกระเทือนถึงการระงับ
การดําเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย
การระบุตัวตนของลูกค้าและระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไป
ตามแนวทางที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนาม
ของลูกค้า ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ตรวจสอบเพื่อทราบว่าลูกค้าได้มีการมอบอํานาจให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมในนาม
ของลูกค้าจริง และต้องดําเนินการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจดังกล่าวตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง
(๑) (๒) และ (๓) ด้วย
ข้อ ๒๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ที่เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดําเนินการระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า
รวมทั้งทําความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการหรือการเป็นเจ้าของ
และอํานาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นด้วย
ข้อ ๒๑ ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็ จจริ งเกี่ย วกับ ลูกค้ าที่ เป็น นิติ บุค คลหรือ บุ คคล
ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามข้อ ๒๐ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔)
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการระบุตัวตนของลูกค้าและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนของลูกค้าและพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า โดยใช้ข้อมูลและหลักฐาน ดังนี้
(ก) ชื่อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงสถานะทางกฎหมาย
และการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับอํานาจในการควบคุม กํากับดูแล และผูกพันนิติบุคคลหรือบุคคล
ที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมาย รวมทั้ ง ให้ ร ะบุ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ตํ า แหน่ ง บริ ห ารระดั บ สู ง ทั้ ง นี้
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องดําเนินการ
ตรวจสอบบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๓) ด้วย
(ค) สถานที่ตั้งตามที่จดทะเบียนและสถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่
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(๒) ระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง และใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ที่แท้จริง โดยใช้ข้อมูล ดังต่อไปนี้
(ก) สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่
๑) ระบุ บุ ค คลธรรมดาผู้ ใ ช้ อํ า นาจในการควบคุ ม นิ ติ บุ ค คล โดยพิ จ ารณาจาก
การได้รับผลประโยชน์หรือการถือสิทธิเป็นเจ้าของ
๒) ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบุคคลตาม ๑)
หรือในกรณีที่ไม่พบบุคคลธรรมดาตาม ๑) ให้ระบุบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมนิติบุคคล
โดยวิธีการอื่น ในกรณีที่มี
๓) ในกรณีที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาตาม ๑) หรือ ๒) ได้ ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม
ในการพิสูจน์ทราบบุคคลธรรมดาที่มีตําแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของนิติบุคคลนั้น
(ข) สําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ได้แก่
๑) ในกรณีที่เป็นทรัสต์ ให้ระบุผู้ก่อตั้ง กรรมการทรัสตี ผู้คุ้มครอง ในกรณีที่มี
ผู้คุ้มครอง ผู้รับผลประโยชน์ และบุคคลธรรมดาผู้ใช้อํานาจในการควบคุมทรัสต์ซึ่งรวมถึงบุคคลที่อยู่ใน
สายการควบคุมหรือการเป็นเจ้าของด้วย
๒) ในกรณี ที่ เ ป็ น ทรั ส ต์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยทรั ส ต์ เ พื่ อ ธุ ร กรรมในตลาดทุ น
ให้ระบุชื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสตี ผู้รับประโยชน์ วัตถุประสงค์ของทรัสต์ ทรัพย์สินที่จะให้เป็นกองทรัสต์
๓) ในกรณีที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายประเภทอื่น ให้ระบุตัวตน
ของบุคคลที่อยู่ในตําแหน่งที่เท่าเทียมหรือคล้ายกัน
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถดํ า เนิ น การตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า
ตามข้อ ๑๘ ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ปฏิเสธการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ทําธุรกรรม หรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับลูกค้าดังกล่าวและพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๓ การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งต่อไป ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖
วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) อาจใช้ข้อมูลการตรวจสอบตามข้อ ๑๘
วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๔) ที่ได้จัดทําไว้แล้วสําหรับลูกค้ารายเดียวกันได้ เว้นแต่จะมีความสงสัย
ในความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ข้อ ๒๔ ให้เลขาธิการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๕ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับลูกค้าทุกราย ทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน
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ในกรณีลูกค้าปัจจุบัน ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ ให้ติดตามและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและ
ให้บริหารความเสี่ยงและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเมื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วน
และเพียงพอแล้ว
(๒) ลูกค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในการเดินบัญชีหรือไม่มีการทําธุรกรรมมาเป็นเวลานาน
หรือเป็นลูกค้าซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ชําระหนี้ และไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ ให้กําหนดมาตรการให้ลูกค้า
ต้องติดต่อกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ในการทําธุรกรรมครั้งต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะได้ขอข้อมูลจากลูกค้าได้ในโอกาสแรกและดําเนินการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามข้อมูลดังกล่าวต่อไป
(๓) ลูกค้าที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนและเพียงพอ และไม่สามารถติดตามข้อมูลให้ครบถ้วนและ
เพียงพอได้ ให้พิจารณายุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าดังกล่าว
การตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็จ จริงเกี่ยวกั บลูกค้ าตามวรรคสอง ให้ เป็นไปตามแนวทางที่
เลขาธิการกําหนด
ส่วนที่ ๒
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) มีการทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ให้ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
สําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ดังต่อไปนี้
(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวและผู้ได้รับผลประโยชน์
ที่แท้จริงของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว โดยนําความในข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
(๒) ดําเนินการตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมในนามของผู้ที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราว โดยนําความในข้อ ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๓) ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่เป็นนิติบุคคล
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย โดยนําความในข้อ ๒๐ และข้อ ๒๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๔) ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กรรมเพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมดังกล่าว

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
ตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ได้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
(๗) (๘) และ (๑๐) ต้องไม่ทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรม
ที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
ข้อ ๒๗ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ดําเนินการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
สําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูง โดยต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด
ข้อ ๒๘ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวในระดับ
ที่เข้มข้นที่สุดสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อ ๒๗ อย่างน้อยต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว
เกี่ยวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว ข้อมูลแหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม และอาจพิจารณากําหนดขั้นตอน
ให้มีการอ้างถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินด้วยก็ได้
(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ต้องไม่ทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวดังกล่าวและ
รายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน
(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่เข้มข้น โดยอาจพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม มูลค่าในการทําธุรกรรม และความจําเป็นทางธุรกิจ
ของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างเข้มข้น
ข้อ ๒๙ ให้นําความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐
ข้ อ ๑๒ ข้ อ ๑๓ ข้ อ ๑๗ ข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ และข้ อ ๒๔ มาใช้ บั ง คั บ กั บ ผู้ ป ระกอบอาชี พ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
สําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวด้วยโดยอนุโลม

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมวด ๔
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
และการกําหนดนโยบายสําหรับสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ส่วนที่ ๑
การพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบลูกค้า
ข้อ ๓๐ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) อาจพึ่งพาบุคคลที่สามในการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตนลูกค้าตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑)
(๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ หรือเพื่อแนะนําธุรกิจ เมื่อรับรองได้ว่า
(๑) จะได้รับข้อมูลที่จําเป็นเกี่ยวกับการดําเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓)
และ (๔) ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ จากบุคคลที่สาม
(๒) บุ ค คลที่ ส ามต้ อ งส่ ง สํ า เนาเอกสารหรื อ ข้ อ มู ล การระบุ ตั ว ตนและเอกสารข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) และ (๔) ข้อ ๑๙ และ
ข้อ ๒๑ ได้ในทันทีที่ได้รับการร้องขอ
(๓) บุ ค คลที่ ส ามได้ รั บ การกํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบอย่ า งเหมาะสม และปฏิ บั ติ ต าม
กระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและมีการเก็บรักษาข้อมูลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๔) บุคคลที่สามที่มีการปฏิบัติตามข้อบังคับของหลายประเทศ ได้มีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของประเทศนั้น ๆ จากระดับความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแล้ว
ในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ในกลุ่มหรือในเครือ
เดียวกันกับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ที่พึ่งพา
และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดังกล่าว
ได้ปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานและปฏิบัติ
ตามข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ และการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการกํากับดูแลและตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจ ให้ถือว่าผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ได้ดําเนินการตาม (๓) และ (๔) โดยผ่านกลุ่มสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ แล้ว
มาตรการตามข้ อ นี้ ไ ม่ นํ า มาใช้ กั บ การจั ด จ้ า งบุ ค คลภายนอกหรื อ การจั ด ตั้ ง ความสั ม พั น ธ์
ในลักษณะตัวแทน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

การพึ่งพาบุคคลที่สาม หมายความว่า การพึ่งพาในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและการเก็บรักษา
ข้ อ มู ล ตามกฎกระทรวงนี้ ซึ่ ง ได้ รั บ การกํ า กั บ ดู แ ลและตรวจสอบจากหน่ ว ยงานที่ มี อํ า นาจและบุ ค คล
ที่สามได้ดําเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะพึ่งพาให้บุคคลที่สามดําเนินการสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจในครั้งใหม่ระหว่างลูกค้ากับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕)
(๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ซึ่งบุคคลที่สามสามารถนํากระบวนการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้าที่ตนถือปฏิบัติอยู่มาใช้กับความสัมพันธ์ทางธุรกิจในครั้งใหม่นี้ได้ ทั้งนี้ การพึ่งพาบุคคล
ที่สามจะแตกต่างจากการที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)
(๘) และ (๑๐) จัดจ้างบุคคลภายนอกหรือความสัมพันธ์อย่างตัวแทน ซึ่งต้องดําเนินมาตรการตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงตามนโยบายและข้อบังคับของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) และผู้รับจ้างหรือตัวแทนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้อ งรับผิ ดชอบในกรณี ที่บุคคลที่ สามไม่ดํ าเนิ นการตามกระบวนการตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้าหรือการเก็บรักษาข้อมูลและหลักฐานหรือดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าวได้ไม่ครบถ้วน
บุ ค คลที่ ส ามต้ อ งเป็ น สถาบั น การเงิ น และผู้ ป ระกอบอาชี พ ตามมาตรา ๑๖ ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้
การกํากับดูแลของหน่วยงานที่มีอํานาจ
ส่วนที่ ๒
มาตรการควบคุมภายในและนโยบายสําหรับสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ข้อ ๓๑ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) กําหนดแผนในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและ
บริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อ ๓ และ
กําหนดให้มีกลไกในการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบระบบการดําเนินงานและการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้องกําหนดขั้นตอนในการจ้างพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายหรือมาตรการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดให้
พนักงานได้รบั การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ต้องกําหนดให้มีพ นักงานระดับบริ หาร เพื่อ ทําหน้าที่ในการกํากั บดูแลการปฏิบัติ งานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ข้อ ๓๒ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้องกําหนดให้สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตนถือหุ้นใหญ่ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม
กับประเภทของธุรกิจ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
อาจกําหนดมาตรการในการร่วมใช้ข้อมูลหรือส่งข้อมูลให้แก่สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่
ในต่างประเทศ เพื่อดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายตามวรรคหนึ่ง โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า การทํ า ธุ ร กรรม ความเคลื่ อ นไหวทางการเงิ น ของลู ก ค้ า หรื อ ผลการประเมิ น และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า รวมถึงมีมาตรการในการรักษาความลับจากการส่งหรือรับข้อมูลดังกล่าว
อย่างเข้มงวด
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศที่สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ตั้งอยู่ มีความเข้มงวดแตกต่างจากมาตรการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย ให้สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ที่อยู่ในต่างประเทศถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดกว่า
ในกรณีที่สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศที่สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือตั้งอยู่ได้ ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พิจารณาเพื่อยุติการดําเนินกิจการของสํานักงาน สาขา
หรือบริษัทในเครือดังกล่าว
ข้อ ๓๔ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๑๐) ต้ อ งพิ จ ารณาให้ พื้ น ที่ ห รื อ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การฟอกเงิ น หรื อ การสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจัยหนึ่งในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จํากัดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การทําธุรกรรม การทํากิจกรรม การลงทุน การร่วมทุน
กับคู่ค้า ตัวแทน หรือการพึ่งพาบุคคลที่สาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
(๒) ไม่จัดตั้งสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือในพื้นที่หรือประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หากมีการจัดตั้งสํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือ
ให้สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือนั้นปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการทางกฎหมายของสํานักงานใหญ่
อย่างเคร่งครัด
(๓) แจ้งข่าวสารหรือข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงของพื้นที่
หรือประเทศที่ตั้งอยู่ให้สํานักงาน สาขา หรือบริษัทในเครือทราบอย่างสม่ําเสมอ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมวด ๕
การกํากับและตรวจสอบ
ข้อ ๓๕ กรณีที่มีความจําเป็นในการติดต่อสํานักงาน เพื่อสอบถาม ขอคําแนะนํา ชี้แจง
หรือด้วยเหตุจากการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓)
(๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) จะต้ อ งแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเพื่ อ เป็ น ตั ว แทนในการติ ด ต่ อ
หรือประสานงานกับสํานักงาน
ข้อ ๓๖ ให้สํานักงานเป็นผู้กํากับดูแล ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ในการปฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงนี้
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี้ สําหรับบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ข้อ ๓๗ เพื่อให้การดําเนินการตามข้อ ๓๖ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สํานักงานอาจ
(๑) ขอความร่วมมือในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่มีอํานาจ
กํากับดูแลผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐)
ทั้งนี้ ตามข้อตกลงระหว่างสํานักงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล
(๒) แต่งตั้งที่ปรึกษาซึ่งมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านการกํากับ ตรวจสอบ หรือติดตาม
ประเมินผล
คุณสมบัติ ค่าตอบแทน และขอบเขตอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษา
ด้านการกํากับ ตรวจสอบ หรือติดตามประเมินผลตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
ข้อ ๓๘ เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎกระทรวงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติ หรือคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามที่เลขาธิการกําหนดด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๐/๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้นําหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าของ
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๙) มาใช้บังคับกับผู้ประกอบอาชีพ
ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) ด้วยโดยอนุโลม แต่จะใช้กับ
ผู้ประกอบอาชีพที่มีลักษณะอย่างใดให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยต้องมิให้มีลักษณะ
เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบอาชีพรายย่อยและประชาชนที่เกี่ยวข้องจนเกินสมควร และต้องดําเนินการ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรม
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ การบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะต้องรายงานต่อ
สํานักงานให้ใช้แบบรายงานการทําธุรกรรมสําหรับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๑๗
ข้อ ๔ การบันทึกข้อเท็จจริงตามข้อ ๓ ให้สถาบันการเงินผู้บันทึกข้อเท็จจริงลงลายมือชื่อ
และเขียนชื่อและนามสกุลด้วยลายมือบรรจงกํากับไว้ พร้อมกับระบุวนั เดือน ปี ที่บันทึกข้อเท็จจริงไว้ด้วย
ในกรณีที่ผู้ทําธุรกรรมมาทําธุรกรรมด้วยตนเอง ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ทําธุรกรรม
ให้ครบถ้วน และในกรณีที่มีผู้ร่วมทําธุรกรรมก็ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ร่วมทําธุรกรรมให้ครบถ้วนด้วย
ในกรณีที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมแทนผู้อื่น ให้บันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ผู้ที่มาทําธุรกรรมแทนผู้อื่นนั้นและผู้มอบหมายหรือผู้มอบอํานาจให้ครบถ้วนด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๗ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับธุรกรรมของสถาบันการเงิน
เสียใหม่ โดยบัญญัติให้การบันทึกข้อเท็จจริงต่าง ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ที่สถาบันการเงิน
ต้องบันทึก ให้เป็นไปตามแบบ รายการ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

