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สรุปหลักการ “กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้” สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 

16 (2) – (8) และ (10)  ประเภทผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) –(8) และ (10) (เรียงตามขั1นตอน) 

 

ขั�นตอนที� 1 

การกาํหนดนโยบาย 

1.นโยบายหลกั 

  1.1 ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดนโยบายหลกัดา้นการฟอกเงิน 
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยต้องมีลกัษณะ ดังต่อไปนี� 
  (1) ตอ้งผา่นการเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารที�มีอาํนาจระดบัสูงสุดของ 
ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10)  
   (2) เป็นนโยบายที� มีความสําคัญในระดับสูงสุด ซึ� งเป็นเป้าหมายและต้องได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ มีความสําคญัเทียบเท่านโยบายหลกัทางธุรกิจของผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) 
และ (10) 

1.2 ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดนโยบายหลกัดา้นการฟอกเงินและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี� 
  (1) นโยบายเรื�อง การประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองคก์ร 

(2) นโยบายเรื�อง การรับลูกคา้ 
(3) นโยบายเรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายสาํหรับลูกคา้ 
(4) นโยบายเรื�อง การประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้ายอนัอาจเกิดขึ1นจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และวิธีดาํเนินธุรกิจใหม่ รวมถึงกลไกใหม่ในการให้บริการ 
หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่หรือที�กาํลงัพฒันาสาํหรับทั1งผลิตภณัฑใ์หม่และที�มีอยูแ่ลว้   

ทั1งนี1  ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดแผนในการพฒันาและ
ปรับปรุงนโยบาย โดยไดรั้บการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   
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2. นโยบายรอง 

    หมายถึง แนวปฏิบติั หรือวิธีปฏิบติั หรือคู่มือปฏิบติั เพื�อให้บุคลากรสามารถปฏิบติัให้บรรลุผลตาม
นโยบายหลกัได ้

   2.1 ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดนโยบายรองดา้นการฟอกเงิน 
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งต้องมีสาระสําคัญ ดังต่อไปนี� 

(1) การรับลูกคา้ ซึ� งเริ�มตั1งแต่ขั1นตอนการขอหรือการแสวงหาขอ้มูลการแสดงตน ขั1นตอนการ
ตรวจสอบความถูกแทจ้ริงของขอ้มูลและหลกัฐาน ขั1นตอนการขอหรือแสวงหาขอ้มูลเพื�อระบุตวัตน ขั1นตอน
การพิสูจน์ทราบตวัตน ขั1นตอนการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  

(2) การบริหารความเสี�ยงของลูกคา้ เริ�มตั1งแต่ขั1นตอนการประเมินเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้ 
ขั1นตอนการพิสูจน์ทราบข้อมูลของลูกค้าว่ามิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรซึ� งมีมติของหรือ
ประกาศภายใตค้ณะมนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติกาํหนดให้เป็นผูที้�มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้าย
หรือเป็นบุคคลที�ถูกกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย ขั1นตอนการกาํหนดระดบัความเสี�ยงระดบัตํ�าหรือความเสี�ยงระดบัสูงสําหรับลูกคา้แต่ละราย ขั1นตอน
การตรวจทานความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมซึ� งสอดคล้องกับระดับความเสี�ยงของลูกค้า ขั1นตอนการ
ตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้ซึ� งสอดคล้องกบัระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ ขั1นตอนการทบทวนการ
ประเมินความเสี�ยง จนถึงขั1นตอนการยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย  

(3) การประเมินความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
อนัอาจเกิดขึ1นจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และวิธีดาํเนินธุรกิจใหม่ กลไกใหม่ในการให้บริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยี
ใ ห ม่ 
หรือที�กาํลงัพฒันาสําหรับทั1งผลิตภณัฑ์ใหม่และที�มีอยู่แลว้ รวมถึงการกาํหนดแนวทางหรือวิธีการบรรเทาความ
เสี�ยง 
  ทั1งนี1  ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ควรกาํหนดนโยบายรองในเรื�องอื�นๆ

เพิ�มเติมเพื�อรองรับการปฏิบติัตามกฎหมาย เช่น การตรวจสอบภายในดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย การฝึกอบรม การตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์

ทางธุรกิจ การตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย การเก็บรักษาขอ้มูล เป็นตน้ 
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ขั�นตอนที� 2 

การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

  ตามกฎกระทรวงกาํหนดธุรกรรมที�สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอ้งจดัให้ลูกคา้แสดงตน 

พ.ศ. 2559 กาํหนดใหผู้ป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี1  

(1) กรณีลูกคา้1 ดาํเนินการเมื�อมีการขอสร้างความสัมพนัธ์ 

(2) กรณีผู ้ท ําธุรกรรมเป็นครั1 งคราว2 ดํา เนินการเมื�อมีทําธุรกรรมตั1 งแต่ 100,000 บาทขึ1 นไป 

หรือเมื�อมีการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัเงินอิเล็กทรอนิกส์ ตั1งแต่ 50,000 บาทขึ1นไป 

 

 

 

ขั�นตอนที� 3 

การระบุตัวตน 

การระบุตวัตน คือ การพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวจากขอ้มูล

การแสดงตน ขอ้มูลที�ขอเพิ�มเติม ขอ้มูลหรือข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะที�น่าเชื�อถือได ้เช่น  

กรณีบุคคลธรรมดา   
- บตัรประจาํตวัประชนชนตวัจริง 
- ทะเบียนบา้น  
- เอกสารยนืยนัตวัตนที�ราชการเป็นผูอ้อกให ้
- เอกสารแสดงที�มาของรายได ้  
- ฐานขอ้มูลของหน่วยงานรัฐ เช่น ขอ้มูลทะเบียนราษฎร์ ขอ้มูลของกรมสรรพากร เป็นตน้ 
- อุปกรณ์หรือเครื�องมือในการตรวจสอบความแทจ้ริง เช่น เครื�องอ่านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์       

ในบตัรที�มีแถบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ� งตอ้งใชบ้ตัรจริงเท่านั1นไม่ใชส้าํเนา)  

                                                           
1 ลูกค�า หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งมีความสัมพันธ!ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับ

สถาบันการเงินหรือผู'ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 
2 ผู�ทําธุรกรรมเป�นคร้ังคราว หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายท่ีทําธุรกรรมเป-นครั้งคราว

กับสถาบันการเงินหรือผู'ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 โดยไม1เคยจัดให'มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบ

ข'อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีมีการตกลงกันทางกฎหมายน้ันมาก1อน 



- ร่าง- 

4 

 

 กรณีนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
- หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ที�มีอายไุม่เกิน 6 เดือน 
- หนังสือหรือเอกสารสําคัญอันแสดงได้ว่าได้มีการก่อตั1 งบุคคลที�มีการตกลงกันทาง

กฎหมายขึ1น 
- เอกสารแสดงที�มาของรายได ้  
- เอกสารใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค  
- ฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ เช่น ข้อมูลของกรมพฒันาธุรกิจการค้า หรือข้อมูลของ

กรมสรรพากร เป็นตน้ 
 
 

โดยการระบุตัวตน ใหน้าํหลกัการบริหารความเสี�ยงมาปรับใชใ้นขั1นตอนนี1ได ้กล่าวคือ 

 1. ประเมินความเสี�ยงเบื1องตน้ โดยใช้ปัจจยัความเสี�ยงตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อ

ทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สําหรับผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ� ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) 

พ.ศ. 2559 หากพบวา่  

- ลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวอยู่ในระดบัความเสี�ยงตํ�า อาจพิจารณาระบุตวัตนของ

ลูกคา้จากขอ้มูลแสดงตน โดยยงัไม่จาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลอื�นๆอีกก็ได ้

- ลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวอยู่ในระดบัความเสี�ยงอื�น อาจพิจารณาขอขอ้มูลอื�นๆ

เพิ�มเติมนอกเหนือจากข้อมูลแสดงตน เช่น ข้อมูลการชําระค่าสาธารณูปโภคจากสถานที�อยู่ หรือสถาน

ประกอบการ ขอ้มูลที�อา้งอิงไดว้่าลูกคา้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัสถาบนัการเงินอื�นที�น่าเชื�อถือ3 แหล่งที�มา

ของรายได ้วตัถุประสงค์4 เป็นตน้  

                                                           

3
 ประกาศสํานักงานป7องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการระบุตัวตนของลูกค'าและการระบุผู'ได'รับผลประโยชน!

ท่ีแท'จริงของลูกค'า 
4 กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข'อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค'าสําหรับผู'ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(8) และ (10) พ.ศ. 2559 ข'อ 14 
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2. ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลรายชื�อบุคคลที�ถูกกาํหนด5 ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที�มีอานุภาพทาํลายล้างสูง พ.ศ.2559 

กบัลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมเป็นครั1 งคราว หากพบวา่ ลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวเป็นบุคคลที�ถูกกาํหนด 

ตอ้งปฏิเสธการทาํธุรกรรม รายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย และแจง้ขอ้มูลรายชื�อของลูกคา้หรือผูท้าํ

ธุรกรรมเป็นครั1 งคราวที�เป็นบุคคลที�ถูกกาํหนดใหส้าํนกังาน ปปง. ทราบ   

 

 

 

ขั�นตอนที� 4 

การบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้า 

     ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี1  
1. ประเมินความเสี�ยงของลูกคา้และผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราว โดยใช้ปัจจยัความเสี�ยงตาม 

ขอ้ 13 ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สําหรับผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 
วรรคหนึ�ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. 2559  

2. ตอ้งดาํเนินการประเมินความเสี�ยงก่อนอนุมติัความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือก่อนทาํธุรกรรม 
กบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราว 

3.  อาจพิจารณาปฏิเสธความสัมพนัธ์ ยุติความสัมพนัธ์ หรือปฏิเสธการทาํธุรกรรม เมื�อพบว่า 
ลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวมีความเสี�ยงด้านการฟอกเงินที�สูงและอาจทาํให้ผูป้ระกอบอาชีพ ตาม
มาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินหรือเพื�อประโยชน์ในการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 

4. ตอ้งกาํหนดแนวทางหรือวิธีการอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ หรือการอนุมติัการ
ทาํธุรกรรมกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราว    

                                                           
5 จากเวปไซต!สํานักงาน ปปง. ในหัวข'อบุคคลท่ีถูกกําหนด http://www.amlo.go.th/index.php/th/designated-

person/2016-05-22-11-58-20 
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ทั1งนี1  กรณีที�เป็นลูกค้าที�มีความเสี� ยงสูง ต้องได้รับการอนุมัติโดยผูบ้ริหารระดับสูงของผู ้
ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10)  

5. กรณีลูกค้า ต้องประเมินความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและทบทวนการประเมินความเสี�ยง
ดงักล่าวตลอดระยะเวลาที�ยงัดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 

 
 

 

 

ขั�นตอนที� 5  

การตรวจสอบความเคลื�อนไหวของลูกค้า 

ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบ
ความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ตลอดช่วงเวลาที�ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจยงั
ดาํเนินอยู ่โดยตอ้งประเมินผลเพื�อทราบวา่  

1. ตอ้งตรวจทานการทาํธุรกรรมในระยะเวลาสร้างความสัมพนัธ์จนถึงในขณะที�ดาํเนินการ
ตรวจทานและต้องสามารถสรุปมูลค่าหรือสถิติหรือระดับมูลค่าเงิน โดยเฉลี�ยของการทาํธุรกรรมในรอบ
ระยะเวลาหนึ� งของลูกคา้รายนั1นๆ เพื�อที�จะเป็นหลกัในการประเมินครั1 งต่อไปว่า ลูกคา้ยงัมีการทาํธุรกรรมใน
ภาพรวมที�เท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัมูลค่าหรือสถิติหรือระดบัที�ไดป้ระมาณการไวใ้นครั1 งก่อนหรือไม่  

2. ตรวจทานว่ามีความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ที�สอดคล้องกบั
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ที�ไดแ้จง้ไวใ้นขั1นตอนการขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ตามที�ไดแ้จง้
การใชผ้ลิตภณัฑ ์บริการและช่องทางบริการหรือไม่ 

3. ตรวจทานว่ามีความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ที�สอดคล้องกบั
ฐานะทางเศรษฐกิจของลูกคา้ที�ไดแ้จง้ขอ้มูลรายไดแ้ละอาชีพไวห้รือไม่ 

4. ตรวจทานว่ามีระดับความเสี� ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้ายที�ตอ้งปรับปรุงหรือไม่ เมื�อไดป้ระเมินผลการตรวจทานในขอ้ 1 และขอ้ 2 ร่วมกบัการตรวจสอบขอ้มูล
แหล่งที�มาของรายได ้อาชีพ ขอ้มูลเกี�ยวกบัภูมิศาสตร์/พื1นที�ของลูกคา้  สถานภาพทางการเมือง ขอ้มูลรายชื�อเสี�ยง
ต่างๆ ที�เป็นขอ้มูลปัจจุบนัที�สุดของลูกคา้ 

ทั1งนี1  กรณีที�เป็นลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง ตอ้งกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูอ้นุมติัผลการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหว  
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  5. จากผลการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ ผูป้ระกอบ
อาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) จะพิจารณาดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อไปหรือไม่ 

 
 

 

 

ขั�นตอนที� 6 

การตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 
 ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดแนวทางในการตรวจสอบ

ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย ดงัต่อไปนี1  
1. การกําหนดรูปแบบการทําธุรกรรมที�ผิดปกติ หรือการกําหนดให้มีระบบปฏิบัติการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์เพื�อใชใ้นการตรวจสอบ 
2. ตอ้งตรวจสอบการทาํธุรกรรมของลูกคา้และผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั1 งคราวทุกรายวา่ มีการทาํ

ธุรกรรมที�มีผดิปกติหรืออาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิมูลฐานหรือการฟอกเงินหรือไม่  
3. ตอ้งกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูอ้นุมติัรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยก่อนส่ง

มายงัสาํนกังาน ปปง. 
 

  

 

 

ขั�นตอนที� 7 

 การเกบ็รักษาข้อมูล 
  
   1. ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10)  ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล ดงัต่อไปนี1  

(1) รายละเอียดเกี�ยวกบัการแสดงตน  
  (2) รายละเอียดเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรม (รวมถึงการรายงานธุรกรรม) และบนัทึกขอ้เทจ็จริง 
  (3) รายละเอียดเกี�ยวกบัตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ 

2. อาจเก็บรักษาขอ้มูลในรูปแบบใดก็ได ้โดยตอ้งคาํนึงถึงเรื�องต่อไปนี1   
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(1) ตอ้งสืบคน้ ตรวจสอบและส่งขอ้มูลที�เก็บรักษาไว ้ให้สํานกังาน เมื�อสํานกังานแจง้ให้ส่ง 
โดยเฉพาะในกรณีเร่งด่วน 

 (2) ต้องสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลที� เก็บรักษา ได้อย่างรวดเร็วเมื�อต้องการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้หรือธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 (3) ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูล และนาํมาใช้เป็นพยานหลกัฐานในชั1นศาลได ้ในกรณีที�ตอ้งใชข้อ้มูล
ประกอบการดาํเนินกระบวนการยติุธรรม 

 
 

  

 

ขั�นตอนที� 7 

การตรวจสอบภายใน 

 1. ผู ้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ต้องกําหนดมาตรการตรวจสอบภายใน 

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพื�อดาํเนินการ

ตรวจสอบภายในอยา่งสมํ�าเสมอในทุกส่วนงาน บุคลากร และระบบปฏิบติัการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เกี�ยวขอ้ง 

  2. ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดให้มีส่วนงานตรวจสอบภายในหรือ 

ผูต้รวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบตอ้งมีความเป็นอิสระและมีความเชี�ยวชาญ 

3. ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

เพื�อเสนอขอ้บกพร่องหรือปัญหาต่อผูบ้ริหารระดบัสูงเพื�อรับทราบปัญหาและกาํหนดแนวทางแกไ้ข   
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ขั�นตอนที� 8 
การฝึกอบรม 

 
 1. ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งกาํหนดให้มีแนวทางหรือมาตรการที�มั�นใจได้
วา่ เมื�อรับพนกังานหรือลูกจา้งใหม่ จะสามารถปฏิบติัตามกฎหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

2. ผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (2) – (8) และ (10) ตอ้งจดัให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ดา้นการ
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือดา้นอื�นๆที�เป็นประโยชน์ในการปฏิบติั
ตามกฎหมายกับพนักงานหรือลูกจ้างที�ปฏิบติัหน้าที� เกี�ยวข้องกับการรับลูกค้า การบริหารความเสี� ยง การ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวของลูกคา้ การเก็บรักษาข้อมูลตามกฎหมายโดยดาํเนินการอย่างสมํ�าเสมอ และ
เหมาะสมกบัหนา้ที�หรือการปฏิบติังานของบุคลากรหรือลูกจา้ง 
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การกาํหนดนโยบายภายในองค์กร    

เกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดและดาํเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที�เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร ดงันี&  

1)  กาํหนดและดาํเนินการตามนโยบายและระเบียบวิธีการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับการประเมิน

และบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผูมี้

หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม เพื�อบรรเทาความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายภายใน องคก์รผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 

2) กาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อสนบัสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ที�แสดงถึงการรับเอา มาตรการดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

และการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาเป็นนโยบายหลกัขององค์กรและมีความสําคญั 

เท่าๆกบันโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ  

 

1. นโยบายและระเบียบวธีิการที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรับการประเมินและบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงิน

และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผู้มีหน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 

   
 1.1 การกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและ

การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งมีลกัษณะ 
ดงัต่อไปนี&  

(1) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที�ผ่านการเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารที�มี
อาํนาจระดบัสูงสุดของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 

(2) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที�มีความสําคญัในระดบัสูงสุด ซึ� งเป็นเป้าหมายและตอ้งได้รับการ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
  

1.2 การจดัทาํนโยบายและระเบียบวธีิการสาํหรับการประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองคก์ร ตอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปนี&  
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  (1) จดัทาํเอกสารการประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายภายในผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 
 (2) ดํา เนินการประเมินและบริหารความเสี� ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายอยา่งสมํ�าเสมอ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งพิจารณาหลกัการ ดงัต่อไปนี&  
 (ก) ผลการประเมินและบริหารความเสี�ยงตามรายงานการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายระดบัชาติ ซึ� งสํานกังาน ปปง. เป็นผูจ้ดัทาํและเผยแพร่ให้กบัผูมี้หนา้มี
หนา้ที�รายงาน 
 (ข) ประเมินและบริหารความเสี�ยงในการดาํเนินธุรกิจทั&งหมดของผูมี้หนา้ที�รายงาน โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น ปัจจยัความเสี�ยงเกี�ยวกบั
ลูกคา้ พื&นที�หรือประเทศ ผลิตภณัฑ ์บริการ ลกัษณะการทาํธุรกรรม และช่องทางการใหบ้ริการ  
 (3) กาํหนดมาตรการและวิธีการในการบรรเทาความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  
 (4) ปรับปรุงขอ้มูลที�ใช้ในการประเมินและบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กรของผูมี้หน้าที�รายงาน ให้เป็นขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัที�สุด เพื�อให้ผลการ
ประเมินและบริหารความเสี�ยงมีความถูกตอ้งและครบถว้น  
 (5) กาํหนดให้มีกลไกที�มีประสิทธิภาพเพื�อส่งขอ้มูลการประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหแ้ก่สาํนกังาน (กรณีที� สาํนกังาน ปปง. ไดมี้การร้องขอ) 
  
หมายเหตุ  
การกาํหนดนโยบายขา้งตน้ใหร้วมถึงการการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั& งคราวดว้ย  
 

  

2. นโยบายและระเบียบวิธีการเพื�อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน 

2.1 นโยบายและระเบียบวิธีการเพื�อสนับสนุนการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงินดงักล่าวตอ้งมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี&  

(1) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที�ผา่นการเห็นชอบและอนุมติัจากคณะกรรมการหรือผูบ้ริหารที�มี
อาํนาจระดบัสูงสุดของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 
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 (2) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที�มีความสําคญัในระดบัสูงสุด ซึ� งเป็นเป้าหมายและตอ้งไดรั้บการ
ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
 (3) เป็นนโยบายและระเบียบวิธีการที�กาํหนดให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งจดัทาํแนวปฏิบติั 
หรือวิธีปฏิบติั หรือคู่มือปฏิบติั เพื�อให้บุคลากรสามารถปฏิบติัให้บรรลุผลตามนโยบายและระเบียบวิธีการ
ดงักล่าวได ้
หมายเหตุ 

(4)โดยการกาํหนดนโยบายและระเบียบวิธีการควรให้มีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินและบริหาร
ความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองคก์รของผูมี้หนา้ที�รายงาน
การทาํธุรกรรม ตามขอ้ 1. ดว้ย 
   
2.2 การกาํหนดนโยบายขา้งต้น ประกอบด้วยนโยบายหลัก และนโยบายลาํดบัรอง โดยความแตกต่างของ
นโยบายทั&งสองลาํดบั ไดแ้ก่ 
 นโยบายหลกั ตอ้งเป็นนโยบายที�ออกโดยคณะผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ร ที�มีอาํนาจกาํหนดทิศทางใน

การบริหารองค์กรของผู ้รายงาน และมีความสําคัญเท่าๆกับนโยบายที� เกิดขึ& นเพื�อให้เกิดผลสําเร็จในการ                    

ประกอบกิจการ 

 นโยบายรอง อาจใช้คาํเรียกอื�นนอกจาก นโยบาย เช่น มาตรการ ระเบียบองค์กร ประกาศขององค์กร 

แนวปฏิบติัภายใน  ซึ� งอาจออกโดยคณะผูบ้ริหารสูงสุด หรือคณะผูบ้ริหารที�มีอาํนาจในการออกนโยบายรอง

ดงักล่าว แต่นโยบายรองในที�นี&  ตอ้งมีผลบงัคบัใชอ้ยา่งเคร่งครัดภายในองคก์ร และส่งผลต่อการกระทาํความผิด

ต่อหน้าที� ในกรณีที�บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งไม่ปฏิบติัตาม โดยมกัจะเป็นเรื�องที�มีรายละเอียด ขั&นตอน กระบวนการ 

ซึ� งเจาะจงสาํหรับการปฏิบติัในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง 

 สาระสําคญัในส่วนนี&  จะระบุว่า อย่างน้อยที�สุด ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดนโยบาย

หลกัและรอง ในเรื�องใดบา้ง 

 

1. นโยบายหลัก เรื�อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ

ก่อการร้าย 

 เป็นนโยบายที�สํานักงานได้ประกาศแนวทางไว ้ซึ� งสาระสําคญัคือ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม            

ตอ้งกาํหนดนโยบายหลกัที�แสดงว่า  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมจดัให้วตัถุประสงค์ในการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นวตัถุประสงคห์ลกัอีกขอ้หนึ�งที�ตอ้ง
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ดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมาย  และเพื�อแสดงว่า ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมเขา้ใจถึงการดาํเนินการเพื�อ

บรรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ควรมีสาระสาํคญัต่อไปนี&  ในนโยบายดงักล่าว 

 (1) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม สนบัสนุนและพร้อมปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  และดาํเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด รวมถึงการรายงานธุรกรรม และปฏิบติัหนา้ที�อื�นๆ
ตามกฎหมายดงักล่าวอยา่งครบถว้น 

(2) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย (รอง) หรือสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที�
เกี�ยวกบัการรับลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ยขั&นตอนการจดัใหลู้กคา้แสดงตน และระบุตวัตน ตามกฎหมาย วา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (3) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย (รอง)หรือมาตรการที�วางหลกัเกณฑเ์พื�อ
บริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 โดยนโยบาย (รอง) หรือมาตรการ ในการบริหารความเสี�ยง ตอ้งประกอบดว้ย (1) การบริหารความเสี�ยง
ภายในองคก์ร สาํหรับ ผลิตภณัฑห์รือบริการหรือช่องทางบริการขององคก์ร   (2) การบริหารความเสี�ยงสาํหรับ
ลูกคา้ทั&งหมด  (3) การบริหารความเสี�ยงสาํหรับธุรกรรมทุกประเภท  
 (4) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดนโยบาย(รอง)หรือแผนงานที�ตอ้งดาํเนินการใหบ้รรลุ
เป้าหมาย ในเรื�อง การจดัจา้งพนกังานหรือบุคลากร ดว้ยกระบวนการที�มีประสิทธิภาพและมั�นใจวา่ ระบบการ
จดัจา้งดงักล่าวจะทาํใหพ้นกังานหรือบุคลากร มีความเขา้ใจในนโยบายหลกั และนโยบายรองขา้งตน้ รวมถึง จดั
ใหพ้นกังานหรือบุคลากรขององคก์รไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื�อจะปฏิบติัหนา้ที�ได้
อยา่งถูกตอ้ง  
 (5) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดใหมี้การตรวจสอบภายใน เกี�ยวกบัระบบปฏิบติัการ ตาม
นโยบายหลกัและนโยบายรองอยา่งครบถว้น โดยใหอ้าํนาจการตรวจสอบภายในนั&นเป็นไปโดยอิสระ ไม่มีการ
แทรกแซงจากส่วนงานใดหรือผูที้�มีอาํนาจบริหารภายในองคก์ร 
 (6) ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดกระบวนการในการพิจารณาเพื�อปรับปรุงนโยบายหลกั
และนโยบายรอง ใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์บริการ หรือช่องทางบริการใหม่ๆ โดยเฉพาะที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยหีรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อยูเ่สมอ  
 
 ในการกาํหนดนโยบายหลกั ขอใหผู้มี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมพิจารณาสาระสาํคญัใน ประกาศ
สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรื�อง แนวทางในการกาํหนดนโยบายและระเบียบวธีิการสาํหรับ
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การประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประกอบกบั
แนวทางปฏิบติัฯฉบบันี&  

นโยบายดงักล่าว จะระบุรายละเอียดมากนอ้ยเพียงใดยงัมิใช่สาระสาํคญัในขั&นตอนนี&  เพราะการระบุ
รายละเอียดขั&นตอน มกัจะปรากฏอยูใ่นนโยบายลาํดบัรอง หรืออาจเรียกในชื�ออื�น เช่น มาตรฐาน มาตรการ 
ประกาศ แนวทางปฏิบติั คู่มือ ฯ  
 
2. นโยบาย (รอง)หรือสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวกบัการรับลูกค้า 

 นโยบายการรับลูกคา้ เป็นส่วนหนึ�งของการดาํเนินการตามนโยบายหลกั เรื�อง การป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน(และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) การใชค้าํวา่ นโยบาย ในที�นี&  หมายถึง 
การดาํเนินการตามที�ระบุ เพื�อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นหวัเรื�องนั&นๆ  ซึ� งกรณีนี&  นโยบายเรื�องการรับลูกคา้ 
จดัเป็นนโยบายรองภายใตน้โยบายหลกัขอ้ 1 และอาจปรับเปลี�ยนถอ้ยคาํจากนโยบายเป็นคาํเรียกอื�น ตามระบบ
การออกหลกัเกณฑภ์ายในองคก์รผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมแต่ละราย ได ้ 
 สาระสําคัญในการกําหนดนโยบายการรับลูกค้า ต้องกําหนดกระบวนการเพื�ออนุมัติการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ โดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์การจดั
ให้ลูกคา้แสดงตน การระบุตวัตนของลูกคา้ และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  
 เพื�อให้บรรลุตามนโยบายและระเบียบวิธีการในการรับลูกคา้ ผูมี้หน้าที�รายงาน ตอ้งจดัให้มีแนวปฏิบติั 
หรือวิธีปฏิบติั หรือคู่มือปฏิบติั เพื�อให้บุคลากรดาํเนินการตามขั&นตอนการขอหรือการแสวงหาขอ้มูลการแสดง
ตนของลูกคา้ ขั&นตอนการขอหรือแสวงหาขอ้มูลเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้ ขั&นตอนการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ 
ขั&นตอนการพิสูจน์ทราบลูกคา้ ขั&นตอนการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ นบัแต่เมื�อไดรั้บ
ความประสงค์หรือการแจ้งจากลูกค้าเพื�อขอเริ� มความสัมพนัธ์ทางธุรกิจสําหรับความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที� 
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทธุรกรรม ใหบ้ริการทุกประเภท ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายกาํหนด เช่น 
 
 (1) วธีิปฏิบติัในการจดัใหลู้กคา้แสดงตน โดยระบุประเภทขอ้มูล เอกสารหรือหลกัฐานที�ลูกคา้ตอ้ง
แสดงหรือใหแ้ก่ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมประเภทแบบสอบถามขอ้มูลที�ตอ้งกรอก วธีิการกรอก และ
แนะนาํวธีิการปฏิบติัต่อลูกคา้ในกรณีต่างๆ เช่น  
  - ลูกคา้ที�เคยสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมมาก่อน   

- ลูกคา้ที�เป็นบุคคลทุพพลภาพหรือพิการ  
  - ลูกคา้ที�ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้น  
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  - .......................................................... เป็นตน้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดหลกัการที�ไม่ขดัต่อประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เรื�อง 
วธีิการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ฉบบัลงวนัที� 11 กรกฎาคม                
พ.ศ. 2556 ดงันั&นจึงควรพิจารณาประกาศดงักล่าวอยา่งเคร่งครัดประกอบกบัแนวปฏิบติัฯฉบบันี&  
  

(2) วธีิปฏิบติัในการขอหรือแสวงหาขอ้มูลเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้ โดยระบุถึง วธีิการตรวจสอบขอ้มูล 
ประเมินผลเบื&องตน้เพื�อพิจารณาการขอขอ้มูลเพิ�ม วธีิการตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด และ
วธีิปฏิบติัในกรณีต่างๆ เช่น 
  - กรณีที�ประเมินไดว้า่ ตอ้งขอขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติม เนื�องจากพบปัจจยัความเสี�ยงบางประการ 
  - กรณีที�พบวา่ ลูกคา้ไม่ยนิยอมใหข้อ้มูล  
  - กรณีที�พบวา่ ลูกคา้ใหข้อ้มูลเทจ็ 
  - กรณีที�พบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งหรือตรงกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด 
  - วธีิการปฏิเสธลูกคา้ 
  - วธีิการขอขยายระยะเวลาในการอนุมติัรับลูกคา้ 
  - ...............................  เป็นตน้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถ ดูรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับลูกคา้ได ้ในส่วน การอนุมติั
รับลูกคา้ ในแนวทางปฏิบติัฯฉบบันี&  
   
 (3) วธีิปฏิบติัในการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้และการพิสูจน์ทราบลูกคา้ อาจระบุวธีิการตรวจสอบ
ขอ้มูลและพิสูจน์ทราบลูกคา้ จากขอ้มูลหรือหลกัฐานต่างๆ  วธีิและขั&นตอนในการดาํเนินการ รวมถึงวธีิการ
ปฏิบติัต่อลูกคา้ในกรณีต่างๆ 
 
 (4) วธีิปฏิบติัในการการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  ควรกาํหนดขั&นตอนและ
วธีิการในการอนุมติัหรือปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ในกรณีต่างๆ กบัลูกคา้ใหช้ดัเจน เช่น 
  - วธีิและขั&นตอนในการ อนุมติัรับลูกคา้ ในแต่ละระดบัความเสี�ยง 
 - วธีิการปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กบัลุกคา้ที�มีความเสี�ยงสูงหรือลูกคา้ที�ไม่สามารถ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ได ้เป็นตน้ 
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3. นโยบาย (รอง)หรือมาตรการที�วางหลกัเกณฑ์เพื�อบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงิน 

 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดหลกัการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายสาํหรับลูกคา้ทั&งหมด โดยตอ้งพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดความเสี�ยงไม่นอ้ยกวา่ที�
กฎหมายกาํหนด และตอ้งดาํเนินการบริหารความเสี�ยงตลอดระยะเวลาที�ยงัดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
ลูกคา้และสิ&นสุดลงเมื�อยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ 

    การบริหารความเสี�ยง เริ�มตั&งแต่ ขั&นตอนการประเมินเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้ ขั&นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มูล
ของลูกคา้วา่มิใช่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองคก์รซึ� งมีมติของหรือประกาศภายใตค้ณะมนตรีความมั�นคง
แห่งสหประชาชาติกําหนดให้เป็นผูที้� มีการกระทาํอนัเป็นการก่อการร้ายหรือเป็นบุคคลที�ถูกกําหนดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ขั&นตอนการกาํหนด
ระดบัความเสี�ยงระดบัตํ�าหรือความเสี�ยงระดบัสูงสาํหรับลูกคา้แต่ละราย ขั&นตอนการตรวจทานความเคลื�อนไหว
ในการทาํธุรกรรมซึ�งสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ ขั&นตอนการตรวจทานขอ้มูลการพิสูจน์ทราบลูกคา้
ซึ� งสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ ขั&นตอนการทบทวนการประเมินความเสี�ยง จนถึงขั&นตอนการยุติ
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้แต่ละราย  
      สาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายบริหารความเสี�ยง  ควรประกอบดว้ย 
  - หลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยงเพื�อประเมินความเสี�ยงสาํหรับผลิตภณัฑ ์บริการ 
และ ช่องทางบริการทั&งหมด ที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมใหบ้ริการแก่ลูกคา้ (ดูแนวทางปฏิบติัฯฉบบันี&  ใน
ส่วน การบริหารความเสี�ยง ประกอบการกาํหนดนโยบายนี& ได)้ 
  - หลกัเกณฑแ์ละการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยงเพื�อประเมินความเสี�ยงสาํหรับลูกคา้ 
   - แนวทางในใชดุ้ลยพินิจในการวเิคราะห์และประเมินความเสี�ยงลูกคา้  
  - วธีิการสรุปผลการประเมินและขออนุมติัดาํเนินการปรับปรุงความเสี�ยง 
  - กระบวนการหลงัไดรั้บอนุมติัผลการประเมินและการเก็บบนัทึกขอ้มูล 
  - นโยบายและระเบียบวิธีการสําหรับการประเมินและบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอนัอาจเกิดขึ&นจากการพฒันาผลิตภณัฑ์และวิธีดาํเนินธุรกิจใหม่ 
รวมถึงกลไกใหม่ในการใหบ้ริการ หรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่หรือที�กาํลงัพฒันาสําหรับทั&งผลิตภณัฑ์ใหม่และที�
มีอยูแ่ลว้ 
  - ................................................................. เป็นตน้ 

 
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถ ดูรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งกบัการกาํหนดขั&นตอน และปัจจยั

ความเสี�ยงต่างๆ ไดใ้น ส่วนการบริหารความเสี�ยง ในแนวทางปฏิบติัฯฉบบันี& ) 
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4. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานที�ต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในเรื�อง การจัดจ้างและการฝึกอบรมพนักงาน 

 (1) สาระสาํคญัในเรื�อง การจดัจา้งพนกังานหรือบุคลากรเพื�อปฏิบติังานในองคก์ร 
           ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดขั&นตอนเพิ�มเติม จากกระบวนการหรือนโยบายในการจา้ง
พนกังานที�มีอยู ่เพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายหลกั โดยอาจเพิ�มกระบวนการสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบ หรือ 
การอบรมก่อนประเมินผลรับเป็นพนกังาน หรือในขั&นตอนใดก็ตามที�จะมั�นใจไดว้า่ พนกังานที�คดัเลือกเขา้มา 
(ซึ� งมีหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัระบบปฏิบติัการตามนโยบาย) มีความเขา้ใจวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้ง
ปฏิบติัตามตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและสามารถปฏิบติัตามนโยบาย หลกัการ หรือมาตรการ แนวทางปฏิบติัต่างๆที�องคก์ร
ไดก้าํหนดขึ&นเพื�อรองรับการปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว 
  (2) สาระสาํคญัในเรื�อง การฝึกอบรมพนกังานหรือบุคลากรในองคก์ร 
 ผูร้ายงานต้องมั�นใจได้ว่า พนักงานสามารถปฏิบติัหน้าที�ตามตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไดอ้ยา่งถูกตอ้งอยูเ่สมอ 
ดังนั& น จึงต้องกําหนดแผนปฏิบัติงาน ในการฝึกอบรม เกี�ยวกับ ความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึงความเขา้ใจต่อนโยบาย มาตรการ 
แนวทางปฏิบติั ที�องค์กรบงัคบัใช้เพื�อรองรับการปฏิบติัตามนโยบายหลกัในขอ้ 1 . ทั&งนี&  การฝึกอบรมดงักล่าว 
ควรจดัให้เป็นการฝึกอบรมที�ตอ้งดาํเนินการอย่างสมํ�าเสมอ โดยอาจนาํปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบติัตาม
นโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบติั ที�องคก์ร มาเป็นประเด็นในการฝึกอบรมร่วมดว้ย  ทั&งนี&  ผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรมตอ้งมั�นใจไดว้า่ พนกังานมีความเขา้ใจในสาระสําคญัของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแลว้ ภายหลงัรับการ
ฝึกอบรม 
 
5. นโยบาย(รอง) เรื�อง การตรวจสอบภายใน เกี�ยวกบัระบบปฏิบัติการ 

    ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบติังาน ตามนโยบายหลกัและบรรดา
นโยบายรอง มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรือแนวทางปฏิบติั ที�เกี�ยวขอ้งกบัมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั&งระบบที�ปฏิบติัโดยบุคลากร และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 รูปแบบการตรวจสอบภายในที�ควรระบุไวใ้นนโยบายรองนี&  
 (1) ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมควรกาํหนดส่วนงานหรือหน่วยงานภายใน เพื�อปฏิบติัหน้าที�นี&
โดยเฉพาะ  
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 (2) ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจมอบหมายให้บุคคลภายนอก ดาํเนินการตรวจสอบภายใน
ร่วมกบัส่วนงานหรือหน่วยงานใน (1) ก็ได ้ 
 (3) ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งให้ความอิสระในการใช้อาํนาจตรวจสอบ แก่ส่วนงานหรือ
หน่วยงานตรวจสอบใน (1) รวมถึงบุคคลภายนอกใน (2) ดว้ย และมั�นใจไดว้่า ตอ้งไม่มีการแทรกแซงผลการ
ตรวจสอบหรือประเมิน โดยส่วนงานอื�นและคณะผูบ้ริหารทุกระดบั 
 (4) การตรวจสอบภายในตามนโยบายนี&  หมายรวมถึง การตรวจสอบการปฏิบติังานของสํานกังานใหญ่ 
สาขาและบริษทัในเครือ ทั&งในประเทศและต่างประเทศ 
 (5) ผลจากการทาํหนา้ที�ของผูป้ฏิบติัหนา้ที�ในขอ้ (1) และ (2) จะตอ้งไดรั้บความใส่ใจ จากคณะผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และ ไดรั้บอนุมติัใหด้าํเนินการเพื�อปรับปรุงแกไ้ขตามผลการประเมิน (กรณีที�พบวา่มีขอ้บกพร่องหรือ
ปัญหาในการปฏิบติังาน) อยา่งเคร่งครัด  
 ทั&งนี&  นโยบายรองในขอ้นี&  จะทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม มั�นใจไดว้่า นโยบาย มาตรการ 
หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัต่างๆที�กาํหนดขึ&น ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง และในกรณีที�พบขอ้บกพร่อง
หรือความผดิพลาด ก็จะเป็นแนวทางในการพฒันาปรับปรุง นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติั
นั&นๆต่อไปซึ�งสอดคลอ้งกบันโยบายรองในขอ้ต่อไป 
 
6. นโยบาย(รอง)หรือแผนงานต้องดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ในเรื�อง การพฒันาและปรับปรุงนโยบาย 

     ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดให้นโยบายรอง มาตรการ หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัต่างๆ 
ได้รับการทบทวนอย่างสมํ�าเสมอ และอาจดําเนินการปรับปรุงหรือพฒันาให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือ
หลกัเกณฑ์สากลที�ออกใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื�อมีนโยบายในการออกผลิตภณัฑ์ บริการ หรือใช้ช่องทางการทาํ
ธุรกรรมใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีที�อาจเสี�ยงต่อการฟอกเงิน ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้ง
ตรวจสอบวา่ นโยบายดงักล่าวขดัหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบติัตามนโยบายหลกัในขอ้ 1. รวมถึงนโยบายรอง 
มาตรการ หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายในขอ้ 1. หรือไม่  
     สาระสาํคญัในการกาํหนดนโยบายรองในเรื�องนี&  ควรประกอบดว้ย 
 - การกาํหนดรอบระยะเวลาที�แน่นอนในการตรวจสอบวา่ นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ์หรือแนวทาง
ปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายหลกัในขอ้ 1 ยงัไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และเกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่อการ
ปฏิบติัหรือไม่ อยา่งไร ซึ� งอาจพบไดจ้ากผลการตรวจสอบภายในตามนโยบายรองในขอ้ 5 ขา้งตน้ 
 - การกาํหนดให้ผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารระดบัสูง มีส่วนสําคญัในกระบวนการพิจารณาปรับปรุง
แกไ้ขหรือพฒันา นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายหลกัในขอ้ 1  
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 - การกาํหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ผลิตภณัฑ์ บริการ หรือใช้ช่องทางการทาํธุรกรรมใหม่ๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยี ในเรื�อง  ความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน และความเสี�ยงอนัเกิดจากการไม่สามารถ
ปฏิบติัตาม นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑห์รือแนวทางปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้งกบันโยบายหลกัในขอ้ 1ได ้ 
 - กาํหนดกระบวนการแกไ้ข พฒันา เปลี�ยนแปลง (ในกรณีที�ตอ้งดาํเนินการเมื�อพบปัญหา) และไดรั้บ
อนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะผูบ้ริหารระดบัสูง 
 - กาํหนดกระบวนการในการรายงานผลการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงิน(และการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย) ของผลิตภณัฑ์ บริการ หรือใช้ช่องทางการทาํธุรกรรมใหม่ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลย ี(ดูประกาศสาํนกังาน เรื�อง แนวทางในการกาํหนดมาตรการบรรเทาความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที�อาจเกิดขึ&นก่อนการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือ  
การใชเ้ทคโนโลยใีหม่กาํหนดกระบวนการนี& ) 
 

ทั&งนี&  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจพิจารณากาํหนด นโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ ์หรือแนวทาง
ปฏิบติัภายในองคก์รอื�นๆเพื�อรองรับการปฏิบติัตามนโยบายหลกัในขอ้ 1 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ 
โครงสร้างผลิตภณัฑ ์บริการ และลูกคา้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อบทบญัญติัแห่งกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง. 

 
หมายเหตุ  
การกาํหนดนโยบายขา้งตน้ใหร้วมถึงการการดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้งกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั& งคราวดว้ย  
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การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

 
การจดัให้ลูกคา้แสดงตน  เป็นขั�นตอนแรกเมื�อลูกคา้ประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์หรือผูที้�ทาํธุรกรรม

ครั� งคราวประสงคจ์ะทาํธุรกรรมครั� งแรกในวงเงินที�กาํหนดหรือเมื�อมีเหตุตามกฎหมาย โดยผูมี้หน้าที�รายงาน
การทาํธุรกรรมตอ้งจดัให้ลูกคา้แจง้ขอ้มูลเบื�องตน้ตาม ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี เรื�องวิธีการแสดงตนของ
ลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา  16  

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการให้ผูใ้ช้บริการ ทั�งลูกคา้และผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� ง
คราวแสดงตนอยา่งถูกตอ้งตามประเภทของผลิตภณัฑห์รือการใชบ้ริการ ดงันี�  

 
1. การแสดงตนของลูกค้าที�ประสงค์จะสร้างความสัมพนัธ์ต่อหน้า  

 ลูกคา้ที�สร้างความสัมพนัธ์ประเภทนี�  หมายถึง ลูกคา้ที�แจง้ความประสงคจ์ะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู ้
มีหน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมต่อพนกังานหรือบุคลากรของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม  รวมถึงตวัแทน
หรือบุคคลที�สามที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมพึ�งพา ในช่องทางปกติที�เป็นลกัษณะการเผชิญหนา้ โดยไม่
ผา่นเทคโนโลยหีรืออุปกรณ์ใดๆในขณะสร้างความสัมพนัธ์นั�น ทั�งนี�  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งจดัให้
ลูกคา้ประเภทนี�  แสดงตนดงันี�  
 (1.1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

  (1.1.1) ชื�อเตม็ 
  (1.1.2) วนัเดือนปีเกิด 
  (1.1.3) เลขประจาํตวั 
   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนงัสือเดินทางที�ปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขประจําตัวที� รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือ             
เลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
  (1.1.4) ที�อยู ่
   - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที�ไม่ได้อาศัยในที�อยู่
ดงักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง ที�อยูใ่นประเทศเจา้ของสัญชาติและที�อยูใ่นประเทศไทย 
  (1.1.5) อาชีพและสถานที�ทาํงาน 
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  (1.1.6) ข้อมูลการติดต่อที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมจะสามารถติดต่อลูกค้าได้ เช่น 
หมายเลขโทรศพัท ์ ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์  
  (1.1.7) ลายมือชื�อผูส้ร้างความสัมพนัธ์  
 (1.2) ลูกค้านิติบุคคลหรือลูกค้าที�เป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 

  (1.2.1) ชื�อนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ที�ปรากฏในเอกสาระสาํคญัต่างๆ) 
  (1.2.2) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายที�รัฐกาํหนดใหต้อ้งเสียภาษีอากร) 
  (1.2.3) เอกสารที�แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนั
ทางกฎหมาย ที�น่าเชื�อถือ 
   - กรณีนิติบุคคลไทย  ได้แก่ เอกสารรับรองการจดทะเบียนที�นายทะเบียนออกให ้                 
ไม่เกิน 6 เดือน 
   - กรณีนิติบุคคลที�ไม่ไดจ้ดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่ เอกสารที�แสดงถึงสถานภาพ
ความเป็นนิติบุคคลที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที�จดทะเบียน ออกให้ หรือ ที�องคก์รที�น่าเชื�อถือรับรอง 
และ การออกเอกสารนั�นหรือการรับรองเอกสารนั�น กระทาํไวไ้ม่เกิน 6 เดือน  
   - กรณีส่วนราชการ องคก์รของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื�นของรัฐที�มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล ไดแ้ก่ หนงัสือแสดงความจาํนงในการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม และหนงัสือแต่งตั�งหรือ
มอบอาํนาจใหส้ร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม 
   - กรณีสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วดั มสัยิด ศาลเจา้ และนิติบุคคลอื�นในลกัษณะ
ที�คล้ายคลึงกนั  ได้แก่ เอกสารแสดงการจดทะเบียน หรือแสดงการจดัตั�ง จากหน่วยงานรัฐที�เกี�ยวขอ้ง และ
เอกสารแต่งตั�งหรือมอบอาํนาจใหส้ร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรม 
   - กรณีบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ไดแ้ก่ เอกสารสําคญัอนัแสดงวา่ ไดมี้การ
ก่อตั�งบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายนั�น และ มีการรับรองเอกสารดงักล่าวไวไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยผูที้�มี
อาํนาจของบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายนั�น 
  (1.2.4) ประเภทกิจการและวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินกิจการ  
  (1.2.5) ตราประทบั (ในกรณีที�มี) 
  (1.2.6) สถานที�ตั�งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออื�น เช่น ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 
  (1.2.7) ชื�อเตม็ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย ทุกราย 
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  (1.2.8) ขอ้มูลของ  “ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที�ได้รับมอบหมายให้ดาํเนินการสร้าง
ความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” และ “บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย 
ใหด้าํเนินการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” อนัไดแ้ก่ 
   (1.2.8.1) ชื�อเตม็ 
   (1.2.8.2) วนัเดือนปีเกิด 
   (1.2.8.3) เลขประจาํตวั 
    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหน้าหนังสือ
เดินทาง หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 
หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
   (1.2.8.4) ที�อยู ่
    - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น และในกรณีที�ไม่ไดอ้าศยัในที�
อยูด่งักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที�อยู่ใน
ประเทศไทย 
  (1.2.9) ลายมือชื�อผูมี้อาํนาจลงนามและผูรั้บมอบอาํนาจ ตาม (1.2.8) 
   
2. การแสดงตนของลูกค้าที�ไม่ได้สร้างความสัมพนัธ์ต่อหน้า  

 โดยหลกัการแล้ว หากผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งการเพิ�มหรือจดัทาํช่องทางในการสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ที�เป็นช่องทางซึ� งทาํให้ลูกคา้ไม่ตอ้งพบหน้ากบัพนกังานหรือบุคลากรของ                
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม รวมถึงตวัแทนหรือบุคคลที�สามที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมพึ�งพา                 
โดยเป็นช่องทางที�สร้างความสัมพนัธ์ผ่านเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดๆ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม                  
ตอ้งพิจารณาถึงความเสี�ยงของการใช้บริการนั�น หมายความว่า ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรเลือกใช้
ช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์ที�ไม่ได้ทาํต่อหน้า กบัประเภทบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าด้านการฟอกเงินและ    
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (วิธีการพิจารณาความเสี�ยง เป็นไปตามแนวทางที�เลขาธิการกาํหนด
ตามกฎกระทรวง)  

อยา่งไรก็ดี ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจพิจารณาเลือกใชช่้องทางการสร้างความสัมพนัธ์ที�ไม่ได้
ทาํต่อหน้า กบัประเภทบริการที�มีความเสี�ยงสูงก็ได ้แต่ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดมาตรการ   
ในการจัดให้ลูกค้าต้องแจ้งหรือส่งข้อมูลการแสดงตนให้ครบถ้วนอย่างการสร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า                         
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โดยอาจขยายกาํหนดเวลาในการอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์จนกว่าจะไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ซึ� งอาจกาํหนด
วธีิการแจง้หรือส่งขอ้มูลในภายหลงั ก่อนที�จะอนุมติัรับทาํธุรกรรมครั� งแรก 

ขอ้มูลการแสดงตนสําหรับลูกคา้ที�ไม่ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ต่อหนา้ ในการใช้บริการที�มีความเสี�ยงตํ�า
ดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย    อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ขอ้มูลดงันี�  

(2.1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

 (2.1.1) ชื�อเตม็ 
(2.1.2) เลขประจาํตวั 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนงัสือเดินทางที�ปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข
ประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
  (2.1.3) ที�อยู ่
   - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที�ไม่ได้อาศัยในที�อยู่
ดงักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง ที�อยูใ่นประเทศเจา้ของสัญชาติและที�อยูใ่นประเทศไทย 

(2.1.4) ขอ้มูลการติดต่อที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมจะสามารถติดต่อลูกคา้ได ้เช่น  
หมายเลขโทรศพัท ์ ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์  

(2.2) ลูกค้านิติบุคคล หรือ ลูกค้าที�เป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

(2.2.1) ชื�อนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ที�ปรากฏในเอกสาระสาํคญัต่างๆ) 
  (2.2.2) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายที�รัฐกาํหนดใหต้อ้งเสียภาษีอากร) 

(2.2.3) สถานที�ตั�งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออื�น เช่น ที�อยู ่
อิเล็กทรอนิกส์ 

(2.2.4) ขอ้มูลของ  “ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการสร้าง 
ความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” และ “บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย 
ใหด้าํเนินการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” อนัไดแ้ก่ 
   (2.2.4.1) ชื�อเตม็ 
   (2.2.4.2) วนัเดือนปีเกิด 
   (2.2.4.3) เลขประจาํตวั 
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    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหน้าหนังสือ
เดินทาง หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 
หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
   (2.2.4.4) ที�อยู ่
    - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น และในกรณีที�ไม่ไดอ้าศยัในที�
อยูด่งักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที�อยู่ใน
ประเทศไทย 
 

3. การแสดงตนของผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว  
 กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีการให้บริการลกัษณะที�เป็นครั� งคราว โดยการทาํธุรกรรมใน
แต่ละครั� งไม่จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้งหรือเชื�อมโยงกบัการทาํธุรกรรมครั� งก่อน ให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม
จดัใหผู้ที้�ใชบ้ริการกลุ่มนี�  เป็น “ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว” และผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมควรพิจารณา
ให้การบริการครั� งคราวลกัษณะนี�  ใชเ้ฉพาะประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าดา้นการฟอก
เงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเท่านั�น (วิธีการพิจารณาความเสี� ยง เป็นไปตามแนวทางที�
เลขาธิการกาํหนดตามกฎกระทรวง)  
 ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ใหบ้ริการลกัษณะนี�  กบัประเภทธุรกรรมหรือประเภทบริการ
ที�มีความเสี�ยงสูง ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดมาตรการในการขอขอ้มูลเพิ�มเติม เพื�อมั�นใจไดว้า่ 
การทาํธุรกรรมแบบครั� งคราวนั�นสมเหตุสมผลและไม่เสี� ยงต่อการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่                 
การก่อการร้าย เช่น การขอเอกสารทางการคา้ที�สามารถแสดงเหตุผลหรือวตัถุประสงคใ์นการทาํธุรกรรม หรือ       
ขอขอ้มูลการแสดงตนที�เพิ�มเติมขึ�น เป็นตน้ 

ใหผู้มี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมกาํหนดให้ ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว ซึ� งทาํธุรกรรมในมูลค่าเงิน
หรือในเงื�อนไขต่อไปนี�  ตอ้งแสดงตน 

(๑) มีการทาํธุรกรรมดว้ยเงินสด หรือดว้ยทรัพยสิ์น ในมูลค่าตั�งแต่ หนี�งแสนบาทขึ�นไป 
(๒) มีการทาํธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ทั�งการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที�ดาํเนินการ     

โดยสถาบันการเงิน และการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที�ดาํเนินการโดยผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16(9) และมีการทาํธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์                 
ในมูลค่าตั�งแต่ หา้หมื�นบาทขึ�นไป 
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 (3) ไม่จาํตอ้งพิจารณามูลค่าในการทาํธุรกรรม หากพบว่า มีขอ้สงสัยในการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบัการทาํ
ธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที�น่าสงสัยหรือผดิปกติ 

ขอ้มูลการแสดงตนสําหรับผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว ในการใชบ้ริการหรือทาํธุรกรรมที�มีความเสี�ยง
ตํ�าดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย    อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ขอ้มูลดงันี�  

 
  (3.1) ผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราวประเภทบุคคลธรรมดา 

(3.1.1) ชื�อเตม็ 
(3.1.2) วนัเดือนปีเกิด 

  (3.1.3) เลขประจาํตวั 
   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนงัสือเดินทางที�ปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข
ประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
  (3.1.4) ที�อยู ่
   - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที�ไม่ได้อาศัยในที�อยู่
ดงักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง ที�อยูใ่นประเทศเจา้ของสัญชาติและที�อยูใ่นประเทศไทย 

(3.1.5) ขอ้มูลการติดต่อที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมจะสามารถติดต่อลูกคา้ได ้เช่น  
หมายเลขโทรศพัท ์ ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์  

(3.2) ผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราวประเภทนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย 
  (3.2.1) ชื�อนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ที�ปรากฏในเอกสาระสาํคญัต่างๆ) 
  (3.2.2) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายที�รัฐกาํหนดใหต้อ้งเสียภาษีอากร) 
  (3.2.3) สถานที�ตั�งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออื�น เช่น ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์  

(3.2.4) ขอ้มูลของ  “ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการสร้าง 
ความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” และ “บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย  
ใหด้าํเนินการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” อนัไดแ้ก่ 
   (3.2.4.1) ชื�อเตม็ 
   (3.2.4.2) วนัเดือนปีเกิด 
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   (3.2.4.3) เลขประจาํตวั 
    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหน้าหนังสือ
เดินทาง หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 
หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
   (3.2.4.4) ที�อยู ่
    - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบา้น และในกรณีที�ไม่ไดอ้าศยัใน               
ที�อยูด่งักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที�อยู่ใน
ประเทศไทย 
 
 4. การแสดงตนของผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราวแบบไม่พบหน้า  

 สาํหรับผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถให้บริการการทาํธุรกรรม
ที�ไม่ไดท้าํต่อหนา้ กบัประเภทบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายเท่านั�น ไม่สามารถจดัให้มีบริการแบบไม่พบหน้า สําหรับผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว กบับริการที�มี
ความเสี�ยงสูงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายได ้ เวน้แต่ผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรมจะกาํหนดมาตรการในการบรรเทาความเสี�ยงให้ผลิตภณัฑ์และบริการดงักล่าวเป็นความเสี�ยงตํ�า   
เช่น การจาํกดัวงเงินต่อครั� งและต่อวนั การขอขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อใช้ในการตรวจสอบวตัถุประสงค์ในการทาํ
ธุรกรรมและตรวจสอบตวัตนของผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว  มีระบบตรวจสอบหรือปฏิเสธการทาํธุรกรรม
เป็นครั� งคราวที�ผดิปกติหรือน่าสงสัย  เป็นตน้ 

ข้อมูลการแสดงตนสําหรับผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราวแบบมาพบหน้า ในการใช้บริการหรือทาํ
ธุรกรรมที�มีความเสี�ยงตํ�าดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ขอ้มูล
ดงันี�  (เทียบเคียงไดก้บัการแสดงตนสาํหรับลูกคา้ในขอ้ 2 ลูกคา้ที�ไม่ไดส้ร้างความสัมพนัธ์ต่อหนา้) 

(4.1) ลูกค้าบุคคลธรรมดา 

(4.1.1) ชื�อเตม็ 
(4.1.2) เลขประจาํตวั 

   - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
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   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง เลขหนงัสือเดินทางที�ปรากฏบนหนา้หนงัสือเดินทาง หรือ
เลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข
ประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
  (4.1.3) ที�อยู ่
   - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยู่ตามทะเบียนบ้าน และในกรณีที�ไม่ได้อาศัยในที�อยู่
ดงักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
   - กรณีคนต่างดา้ว หมายถึง ที�อยูใ่นประเทศเจา้ของสัญชาติและที�อยูใ่นประเทศไทย 

(4.1.4) ขอ้มูลการติดต่อที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมจะสามารถติดต่อลูกคา้ได ้เช่น 
หมายเลขโทรศพัท ์ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์  

(4.2) ลูกค้านิติบุคคล หรือ ลูกค้าที�เป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัตามกฎหมาย 

(4.2.1) ชื�อนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย (ที�ปรากฏในเอกสาระสาํคญัต่างๆ) 
  (4.2.2) เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที�มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายที�รัฐกาํหนดใหต้อ้งเสียภาษีอากร) 

(2.2.3) สถานที�ตั�งและหมายเลขโทรศพัท ์รวมถึงขอ้มูลการติดต่ออื�น เช่น ที�อยูอิ่เล็กทรอนิกส์ 
(4.2.4) ขอ้มูลของ  “ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลที�ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการสร้าง 

ความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” และ “บุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ย 
ใหด้าํเนินการสร้างความสัมพนัธ์และทาํธุรกรรมกบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม” อนัไดแ้ก่ 
   (4.2.4.1) ชื�อเตม็ 
   (4.2.4.2) วนัเดือนปีเกิด 
   (4.2.4.3) เลขประจาํตวั 
    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจาํตวัประชาชนที�ปรากฏในบตัรประชาชน 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที�ปรากฏบนหน้าหนังสือ
เดินทาง หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจา้ของสัญชาติออกให้เพื�อรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย 
หรือเลขประจาํตวัที�รัฐบาลไทยออกใหต้ามเอกสารสาํคญัประจาํตวั 
   (4.2.4.4) ที�อยู ่
    - กรณีคนไทย หมายถึง ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น และในกรณีที�ไม่ไดอ้าศยัในที�
อยูด่งักล่าว ใหร้ะบุที�อยูปั่จจุบนัดว้ย 
    - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง ที�อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที�อยู่ใน
ประเทศไทย 
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5. การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารการแสดงตน 

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการตรวจสอบขอ้มูลและเอกสารการแสดงตน
ของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว โดยตอ้งให้อาํนาจบุคลากรหรือพนกังานผูต้รวจสอบในการใชดุ้ลย
พินิจที�เหมาะสม ซึ� งการตรวจสอบในขั�นตอนนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 
 (5.1) ทราบวา่ ลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว เป็นบุคคล นิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนั
ทางกฎหมายที�มีตวัตนอยูจ่ริงตามกฎหมาย 
 (5.2) ทราบวา่ วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์หรือทาํธุรกรรมแบบครั� งคราว มีความสอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว 
 (5.3) ทราบวา่ ขอ้มูลการแสดงตนที�ไดรั้บมานั�น เพียงพอต่อการดาํเนินกระบวนการบริหารความเสี�ยง
และตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ 
 อนึ� ง การใชดุ้ลยพินิจที�เหมาะสมในที�นี�  รวมถึง การขอเอกสาร ขอ้มูล หรือหลกัฐานเพิ�มเติมจากลูกคา้
หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั� งคราว และการปฏิเสธเมื�อไดรั้บขอ้มูลที�ไม่ครบถว้นดว้ย 
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การอนุมัติรับลูกค้าหรือการรับทาํธุรกรรมกบัผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั�งคราว 
 
 ขั	นตอนการพิจารณาเพื�ออนุมติัรับลูกคา้นี	  เป็นกระบวนการที�ต่อเนื�องจากขั	นตอนการจดัให้ลูกคา้แสดง
ตนโดยในการอนุมติัรับลูกคา้ตอ้งประกอบไปดว้ยการประเมินความตอ้งการขอ้มูลเบื	องตน้เพื�อระบุตวัตน และ
การตรวจสอบรายชื�อที�ส่งผลต่อการประมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 ต่อไปนี	  จะเป็นกระบวนการที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการทนัที หลงัจากที�ไดจ้ดัให้
ลูกคา้แสดงตนแลว้ 
 
1. การประเมินผลความต้องการข้อมูลเพิ�มเติมของลูกค้า 

 ตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวง  กาํหนดให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการระบุตวัตน
ของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราวหลงัจากขั	นตอนการจดัใหลู้กคา้แสดงตนแลว้  
 อย่างไรก็ดี แมว้่าลูกคา้หรือผูท้าํธุรกรรมรายหนึ� งรายใด มิได้อยู่ในเงื�อนไขการแสดงตน แต่หากว่า                  
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม มีขอ้สงสัยว่าอาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย หรือมีเหตุอนัพิจารณาได้ว่า ควรจดัให้มีการดาํเนินการระบุตวัตน ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการตามขั	นตอนนี	  
  

(1.1) การกาํหนดปัจจัยในการประเมิน 
         ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรกาํหนดขั	นตอนในการประเมินเบื	องตน้วา่ จาํเป็นตอ้งไดรั้บ

หรือขอขอ้มูล เอกสาร หรือหลกัฐานจากลูกคา้เพิ�มเติมเพื�อระบุตวัตนของลูกคา้หรือไม่ เพื�อให้สอดคลอ้งกบั
ความเสี� ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมควรกาํหนดปัจจยัหรือขอ้พิจารณาเพื�อประเมินความตอ้งการขอ้มูลเบื	องตน้ ดงันี	  
 (ก) ปัจจยัเกี�ยวกบัผลิตภณัฑท์างการเงิน ประเภทบริการ ช่องทางการใชบ้ริการ 
 (ข) ปัจจยัเกี�ยวกบัความซบัซอ้นของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว  
 (ค) ปัจจยัเกี�ยวกบัพื	นที�หรือประเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชบ้ริการ 
 (ง) ปัจจยัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของเงินหรือรายไดข้องลูกคา้ 
 (จ) ปัจจยัเกี�ยวกบัวงเงินในการขอใชบ้ริการ 
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(1.2) แนวทางการใช้ดุลยพนิิจในการประเมิน 

          ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดมาตรฐานในการใชดุ้ลยพินิจเพื�อวิเคราะห์วา่ ผูที้�ขอ
สร้างความสัมพนัธ์แต่ละราย มีความเสี�ยงต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
เบื	องตน้ มากน้อยเพียงใด เพื�อจะได้ประเมินว่า ควรตอ้งขอขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้เพิ�มเติมหรือไม่  โดยในการ
กาํหนดมาตรฐานในการใชดุ้ลยพินิจ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะตอ้งนาํปัจจยัในขอ้ 1.1 มาเป็นหลกัการ
เพื�อกาํหนดแบบแผนในการใชดุ้ลยพินิจ ตวัอยา่ง 

จากขอ้มูลในการแสดงตนและการแจง้ความประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์เบื	องตน้ พบว่า ลูกคา้
รายหนึ�ง มีปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาคือ 

ปัจจยัขอ้ (ก)  ลูกคา้เลือกขอใช้บริการชาํระหนี	 ทางการคา้ขา้มประเทศ โดยการหักบญัชี หรือ การซื	อ
ขายหลกัทรัพยที์�ตอ้งผา่นบริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ซึ� งจดัไดว้า่ เป็นบริการที�ไม่อยูใ่นกลุ่มความเสี�ยงตํ�า 

ปัจจยัขอ้ (ค) ลูกคา้เลือกขอใชบ้ริการที�เกี�ยวขอ้งกบัการโอนมูลค่าเงินหรือซื	อขายหลกัทรัพยใ์นประเทศ
ที�มีความเสี�ยงสูงดา้นการฟอกเงิน 

ปัจจยัขอ้ (จ) ลูกคา้ขอทาํธุรกรรมแรกในวงเงินที�สูง  
จากขอ้พิจารณาพบวา่ แมลู้กคา้จะขาดปัจจยัในขอ้ (ข) ซึ� งหมายความวา่ ลูกคา้ไม่ไดมี้ความซบัซ้อนใดๆ

เพราะเป็นบริษทัที�ถือหุ้นดว้ยบุคคลสามคนเท่านั	น และขาดปัจจยัในขอ้ (ง) ซึ� งหมายความว่า ลูกคา้ระบุที�มา              
ของเงิน จากการประกอบกิจการที�ไม่เสี�ยงและแสดงที�มาได ้ แต่เมื�อพิจารณาถึงปัจจยัที�ลูกคา้เกี�ยวขอ้งทั	ง 3 ขอ้
ขา้งตน้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ได้กาํหนดมาตรฐานว่า แบบแผนลกัษณะนี	  บุคลากรผูต้รวจสอบ               
ควรตอ้งใช้ดุลยพินิจ “ขอขอ้มูลของลูกคา้เพิ�มเติม เพราะลูกคา้มีโอกาสที�จะกลายเป็นลูกคา้ที�มีความเสี�ยงใน
ระดบัสูงได”้ เป็นตน้ 

ดงันั	น ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดเบื	องตน้ก่อนว่า ความเสี�ยงในขั	นตอนนี	  สําหรับ
ลูกคา้แบ่งออกเป็นระดบั และหากพบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลและขอ้เท็จจริงตรงกบัปัจจยัเสี�ยงแต่ละขอ้ หรือหลายขอ้  
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดมาตรฐานในการใชดุ้ลยพินิจให้กบับุคลากรที�ทาํหนา้ที�อยา่งไร ทั	งนี	  
การใชดุ้ลยพินิจ ควรมีขอบเขตที�ชดัเจน  
ตวัอยา่ง 1 

หากพบวา่ ลูกคา้ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงในขอ้ (ข) หรือมีปัจจยัเสี�ยงขอ้ (ข) รวมอยูด่ว้ย บุคลากรตอ้งใชดุ้ลย
พินิจในการ เรียกขอ้มูลและเอกสารเพิ�มเติมจากลูกคา้ อนัไดแ้ก่  

 - เอกสารแสดงการถือหุน้หรือรับผลประโยชน์ของลูกคา้นิติบุคคล 
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 - ขอ้มูลการระบุตวั ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง ซึ� งเป็นบุคคลธรรมดา และขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริง
ที�แสดงวา่ บุคคลนั	นมีความเกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้นิติบุคคล 

 - ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูบ้ริหารสูงสุดiของลูกคา้นิติบุคคล 
....................................................................... เป็นตน้ 

ตวัอยา่ง 2 
 หากพบวา่ ลูกคา้ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงในขอ้ (ค) หรือมีปัจจยัเสี�ยงขอ้ (ค) รวมอยูด่ว้ย บุคลากรตอ้ง

ใชดุ้ลยพินิจในการ เรียกขอ้มูลและเอกสารเพิ�มเติมจากลูกคา้ อนัไดแ้ก่  
  - ขอ้มูลแสดงถึงวตัถุประสงค์ที�ชดัเจนในการทาํธุรกรรม เช่น  โอนเงินไปในพื	นที�เสี�ยง เพื�อ
การใด 
  - ขอ้มูลแสดงถึงความผกูพนั หรือความเกี�ยวขอ้ง กบัผูรั้บเงินปลายทางซึ� งตั	งอยูใ่นประเทศเสี�ยง 
เช่น สัญญาทางธุรกิจที�ลงนามร่วมกนักบัคู่สัญญาที�เป็นนิติบุคคลในประเทศเสี�ยง 
  - ขอให้ลูกค้าแจ้งวงเงินสูงสุดที�คาดว่าจะทาํธุรกรรมในแต่ละครั	 ง เพื�อพิจารณาถึงความ
สอดคลอ้งกบัสัญญาทางธุรกิจหรือวตัถุประสงคที์�ไดแ้จง้ไว ้ 
  - ตรวจสอบข้อมูล คู่สัญญาปลายทางในเบื	องตน้ กบัฐานรายชื�อที�เสี� ยงต่อการฟอกเงินหรือ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เช่น นาํชื�อบริษทัและชื�อผูล้งนามในสัญญา ไปตรวจสอบกบัฐานรายชื�อ
ดงักล่าว เท่าที�มีขอ้มูลปรากฏใหต้รวจสอบได ้ 
  - .............................................  เป็นตน้ 
  

 ดงันั	น การที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ในขอ้ 1. นี	 ไดอ้ย่างครบถ้วน           
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนด มาตรฐานในการบริหารความเสี�ยงสําหรับผลิตภณัฑ์ ประเภท
บริการ และช่องทางบริการ ที�องค์กรตนดาํเนินกิจการอยู่ ควบคู่กบัการกาํหนดมาตรฐานในการบริหารความ
เสี�ยงของลูกคา้หรือผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว เสียก่อน จึงจะนาํมาตรฐานทั	งหมด มาพิจารณาปรับใชก้บัปัจจยั
การวเิคราะห์เบื	องตน้ เพื�อประเมินความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้  
 นอกจาก พิจารณาความเสี�ยงสําหรับผลิตภณัฑ์ ประเภทบริการ และช่องทางบริการแล้ว ผูมี้หน้าที�
รายงานการทาํธุรกรรม อาจนาํขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัความเสี�ยงตํ�าหรือสูงบางเรื�องมาปรับใช ้ในกรณีที�สามารถ
ทราบถึงความเสี�ยงนั	นไดต้ั	งแต่ในชั	นขอ้มูลการแสดงตน (ปัจจยัความเสี�ยงตํ�าหรือสูง ให้ดูขอ้บญัญติั หมวด             
การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแนวทางที�เลขาธิการ
กาํหนด เรื�อง แนวทางการกาํหนดปัจจยัเพื�อพิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงระดบัตํ�า) เช่น ในขั	นตอนการแสดงตน 
ลูกค้าแจ้งว่ามีอาชีพเป็นข้าราชการการเมืองในตาํแหน่ง รัฐมนตรี ซึ� งในข้อบัญญัติกําหนดให้ปัจจัยเรื� อง  
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บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศ เป็นความเสี�ยงสูงซึ� งไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจ ดงันั	น บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง
จะตอ้งประเมินในชั	นนี	วา่ ลูกคา้ไดรั้บผลการประเมินที�ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติม (เพราะไม่อยูใ่นกลุ่มที�มีความเสี�ยงตํ�า) 
ไม่วา่จะมีวตัถุประสงคห์รือเลือกใช ้ผลิตภณัฑ ์ประเภทบริการ และช่องทางบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าหรือไม่ เป็นตน้  

ดงันั	น  ในแนวทางการใช้ดุลยพินิจ เรื�อง ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องระบุถึงปัจจัยบางประการ 

ที�บุคลากร ไม่ต้องใช้ดุลยพนิิจ โดยให้เลอืกปัจจัยที�บุคลากรอาจทราบได้ในขั�นตอนการแสดงตนเป็นหลกั 

2. การตรวจสอบกบัข้อมูลรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด 

    ตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ กาํหนดให้  “กระบวนการ
ตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้รวมถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งในการสร้างความสัมพนัธ์ กบั ขอ้มูลรายชื�อบุคคลที�ถูกกาํหนดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที�มี
อานุภาพทาํลายลา้งสูง” เป็นส่วนสาํคญัในขั	นตอนก่อนการอนุมติัรับลูกคา้หรือทาํธุรกรรมกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็น
ครั	 งคราว  
  

2.1 ข้อมูลรายชื�อที�ใช้ตรวจสอบตามกฎหมาย  
ตามกระบวนการที�ถูกตอ้ง เมื�อผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ไดจ้ดัให้ลูกคา้แสดงตน ประเมินผล

ความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้แลว้ ขั	นตอนลาํดบัสุดทา้ยก่อนรับลูกคา้ คือ การตรวจสอบขอ้มูลรายชื�อ
ตามวรรคขา้งตน้ ซึ� งขอ้มูลรายชื�อที�ตอ้งใชต้รวจสอบกบัลูกคา้ ไดแ้ก่  
 ขอ้มูลบุคคลที�ถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั	งนี	  ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดงักล่าว คือ 
  - ขอ้มูลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ� งเป็น
บุคคลที�ถูกกาํหนด โดยคาํสั�งศาล 
  - ขอ้มูลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามมติคณะ
มนตรีความมั�นคงแห่งสหประชาชาติ ที�ไดรั้บการกลั�นกรองและประกาศโดยสาํนกังาน ปปง. 
 
 2.2 ลูกค้าที�ต้องดําเนินการตรวจสอบ 
       เมื�อพิจารณาจากขั	นตอนการแสดงตน ต่อเนื�องถึงขั	นตอนการประเมินผลความต้องการข้อมูล
เพิ�มเติมของลูกคา้ พบวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจไดรั้บขอ้มูลลูกคา้เพื�อตรวจสอบในขั	นตอนนี	   2 
แบบแผน คือ 
       (2.2.1) ขอ้มูลที�ไดจ้ากลูกคา้ในขั	นตอนการแสดงตน และไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติมจากผลการประเมินในขอ้ 1 
       ในกรณีนี	  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบบุคคลดงัต่อไปนี	  
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  - ลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์ หรือบุคคลธรรมดาที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว 
  - บุคคลที�รับมอบอาํนาจจากลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือบุคคลธรรมดา              
ที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว (กรณีที�มี) 
  - ลูกคา้นิติบุคคลที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือนิติบุคคลที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว 
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที�มีนยัสําคญัiiภายในองค์กรลูกคา้นิติบุคคล ในที�นี	  หมายถึง กรรมการ     
ผูมี้อาํนาจทุกราย รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรม (กรณีที�มี)  และ กรรมการผูมี้อาํนาจรายที�ดาํเนินการขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว รวมถึงผูรั้บมอบ
อาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว (กรณีที�มี) 
   
 (2.2.2) ขอ้มูลที�ไดจ้ากลูกคา้ในขั	นตอนการแสดงตน และขอ้มูลเพิ�มเติมจากผลการประเมินในขอ้ 1 
 ในกรณีนี	  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบบุคคลดงัต่อไปนี	  
  - ลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์ หรือบุคคลธรรมดาที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว 
  - บุคคลที�รับมอบอาํนาจจากลูกคา้บุคคลธรรมดาที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือบุคคลธรรมดาที�
ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว (กรณีที�มี) 
  - ลูกคา้นิติบุคคลที�ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือนิติบุคคลที�ขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว 
  - บุคคลหรือนิติบุคคลที�มีนัยสําคญัภายในองค์กรลูกคา้นิติบุคคล ในที�นี	  หมายถึง กรรมการ 
ผูมี้อาํนาจทุกราย รวมถึงผูรั้บมอบอาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรม (กรณีที�มี)  และ กรรมการผูมี้อาํนาจรายที�ดาํเนินการขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว รวมถึงผูรั้บมอบ
อาํนาจทอดสุดทา้ยที�มาขอทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว (กรณีที�มี) 
  - ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้บุคคลธรรมดา (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใช้
ดุลยพินิจตามข้อ 1 (1.2) และพบวา่มี) 
  - ผูรั้บประโยชน์ที�แท้จริงของลูกค้านิติบุคคล (กรณีที�ต้องตรวจสอบตามแนวทางการใช ้      
ดุลยพินิจตามข้อ 1 (1.2)) 
  - ผูบ้ริหารระดบัสูง (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ 1 (1.2)) 
  - ผูถื้อหุ้นที�มีนัยสําคญัของลูกคา้นิติบุคคล ที�อาจไม่ใช่ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง แต่มีบทบาท
สาํคญัในการรับประโยชน์จากลูกคา้นิติบุคคลดว้ย (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ 1 

(1.2) และพบวา่มี) 
  - นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาผูล้งนามในสัญญาทางธุรกิจที� เป็นคู่สัญญาที�มีนัยสําคัญiii        
ของลูกคา้นิติบุคคล (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลยพินิจตามข้อ 1 (1.2) และพบวา่มี) 
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   - นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ซึ� งบุคลากรผูต้รวจสอบพิจารณาแล้วและมีดุลยพินิจว่า ควร
ตรวจสอบ เนื�องจาก มีความเกี�ยวขอ้งอยา่งมีนยัสําคญักบัลูกคา้ (กรณีที�ตอ้งตรวจสอบตามแนวทางการใชดุ้ลย
พินิจตามข้อ 1 (1.2) และพบวา่มี) 
 
 
3. การกาํหนดมาตรการหรือหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องอื�นๆ 

 เพื�อใหข้ั	นตอนการรับลูกคา้ เป็นไปตามหลกัการการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ และ
มาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จาํเป็นตอ้งกาํหนดนโยบาย แนวปฏิบติั หรือหลกัเกณฑ์ภายในองคก์ร
เกี�ยวกบัมาตรการดงัต่อไปนี	  
 
 3.1 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน 

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั	นตอนและวธีิการใชดุ้ลยพินิจสาํหรับบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 
เพื�อยนืยนัขั	นตอนการแสดงตนของลูกคา้วา่ การแสดงตนดงักล่าวเสร็จสิ	นสมบูรณ์  
 ตวัอยา่ง 
 ขั	นตอนที� 1 บุคลากรตอ้งตรวจสอบขอ้มูลแสดงตนของลูกคา้ เพื�อยืนยนัว่าขอ้มูลนั	นสมบูรณ์ตามที�
กฎหมายกาํหนด 
 ขั	นตอนที� 2 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจพึ�งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�น่าเชื�อถือเป็น
เครื�องมือในการยนืยนัขอ้มูลการแสดงตนของลูกคา้ 
 ขั	นตอนที� 3 กรณีที�ไม่มีการตรวจสอบที�น่าเชื�อถือไดต้ามขั	นตอนที� 2 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 
ตอ้งกาํหนดวิธีปฏิบติัอื�นทดแทน เช่น กาํหนดวิธีการเพิ�มเติม ให้บุคลากรที�ตรวจสอบเรียกดูหลกัฐานตน้ฉบบั 
ในกรณีที�สาํเนาเอกสารที�ลูกคา้ยื�นประกอบการแสดงตนไม่มีการรับรอง หรือไม่ชดัเจน   
 ขั	นตอนที� 4 กรณีที�เกิดความสงสัยในการตรวจสอบในขั	นตอนที� 2 หรือ 3 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม อาจกาํหนดวิธีการให้บุคลากร ขยายระยะเวลาในการรับเอกสารแสดงตนออกไป และแจง้ให้ลูกคา้นาํ
เอกสารอื�นมาเพื�ออา้งอิงความน่าเชื�อถือ เช่น เอกสารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที�มีชื�อลูกคา้และที�อยู่
ปัจจุบนั เป็นตน้ 
 ขั	นตอนที� 5 กาํหนดหลกัการให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง สามารถปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้
ไดใ้นขั	นตอนการแสดงตน หากปรากฏเหตุสงสัยที�อาจเสี�ยงต่อการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
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การร้าย และจดัทาํรายงานขอ้เทจ็จริงส่งใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาวา่ เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควร
สงสัยต่อสาํนกังานหรือไม่  
...............................................................................................................................................  เป็นตน้ 
  

3.2 หลกัเกณฑ์ในการใช้ดุลยพนิิจในการระบุตัวตนของลูกค้า 

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งนาํหลกัการและปัจจยัในการประเมินผลตามข้อ 1 (เรื� อง การ
ประเมินผลความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้) มาขยายผลออกเป็นหลกัเกณฑ์เพื�อให้บุคลากรปฏิบติัและใช้
ดุลยพินิจไดอ้ยา่งชดัเจน โดยตอ้งกาํหนดแบบแผนในการพิจารณาให้ลูกคา้ตอ้งให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อระบุตวัตน 
เช่น โครงสร้างองคก์รของลูกคา้ ขอ้มูลรายชื�อผูบ้ริหารหรือคณะผูบ้ริหารสูงสุด เป็นตน้  และกาํหนดวิธีการหรือ
ขั	นตอนในการใช้ดุลยพินิจหรือกระบวนการหาข้อมูลเพิ�มเติมของลูกค้าด้วย เนื�องจาก มีข้อมูลบางส่วนที�                   
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องดําเนินการแสวงหาจากข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที�ลูกค้าแสดง 
โดยเฉพาะขั	นตอนในการหาขอ้มูลเกี�ยวกบัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ (ตวัอย่าง ให้ดูในข้อ 1 เรื�อง การ
ประเมินผลความตอ้งการขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้) 

 
3.3 หลกัเกณฑ์ในการยอมรับข้อมูล ผู้รับประโยชน์ที�แท้จริงของลูกค้า  
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดวิธีการให้แก่บุคลากรผูใ้ช้ดุลยพินิจเพื�อตรวจสอบขอ้มูล 

“ผูรั้บประโยชน์ที�แท้จริงของลูกค้า” โดยระบุวิธีการหาตวัผูรั้บประโยชน์ดังกล่าว จากข้อมูล ข้อเท็จจริง 
หลกัฐานตน้ฉบบัหรือเอกสารอา้งอิงใดบา้ง และระบุขั	นตอนต่อไปในกรณีที� วิธีการแรกไม่ทาํให้เกิดผลลพัธ์ได ้
ทั	งนี	  ควรกาํหนดตามหลกัการในการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ และแนวทางที�เลขาธิการ
กาํหนดที�เกี�ยวขอ้ง  

ทั	 งนี	  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจกําหนดวิธีการอื�นนอกจากหลักการตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลก็ได้ แต่ต้องมั�นใจได้ว่า เป็นวิธีการที�เป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลที� เป็นความจริง เช่น                    
หากวธีิการที� 1  2 และ 3 ไม่ทาํให้เกิดผลลพัธ์ได ้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจกาํหนดทางเลือกอื�น เช่น 
ให้ลูกคา้เป็นผูแ้จง้ขอ้มูลของ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้” แต่ตอ้งระบุขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�แสดงว่า 
บุคคลธรรมดาที�เป็น“ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้”นั	น มีความเกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้อยา่งไร  เป็นตน้  

นอกจากนี	  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องกําหนดประเภทข้อมูลที�ต้องได้มาเพื�อนําไปใช้
ตรวจสอบกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดในขั	นตอนต่อไป เช่น เมื�อบุคลากรตรวจสอบทราบถึง “ผูรั้บประโยชน์ที�
แทจ้ริงของลูกคา้” แลว้ ลูกคา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัผูรั้บประโยชน์ดงักล่าว โดยอยา่งนอ้ยตอ้งสามารถแจง้ 
ชื�อเต็มที�ถูกต้อง และเลขประจาํตวั และในกรณีที�ไม่สามารถให้ข้อมูลเลขประจาํตวัด้วยอุปสรรคเกี�ยวกับ
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แหล่งที�มาของขอ้มูล ก็ควรกาํหนดให้ลูกคา้ใชค้วามพยายามในการหาขอ้มูลแวดลอ้มอื�นๆของผูรั้บประโยชน์
นั	น เช่น สัญชาติ ชื�อนิติบุคคลอื�นที�ผูรั้บประโยชน์ถือหุ้นอยูด่ว้ย ทั	งนี	  เพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการตรวจสอบกบั
รายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนดในขั	นตอนต่อไป 

ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งใหค้วามอิสระในการใชดุ้ลยพินิจของบุคลากรผูต้รวจสอบ แต่ตอ้ง
มั�นใจได้ว่า บุคลากรนั	นเขา้ใจหลกัการและวิธีปฏิบติัอย่างแทจ้ริง และปฏิบติัหน้าที�ภายใตห้ลกัการนั	นอย่าง
เคร่งครัด และจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดให้ บุคลากรผูใ้ชดุ้ลยพินิจตรวจสอบ
ขอ้มูลการระบุตวัตนที�เพิ�มเติมของลูกคา้ สามารถปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ได ้หากปรากฏเหตุ
สงสัยที�อาจเสี�ยงต่อการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และจดัทาํรายงานขอ้เท็จจริงส่งให้
ผูต้รวจสอบที�มีตาํแหน่งสูงกวา่ เป็นผูก้ลั�นกรองรายงานและร่วมพิจารณาวา่ เห็นควรรายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุ
อนัควรสงสัยต่อสาํนกังานหรือไม่  
ตวัอยา่ง 
 วธีิการในการแสวงหาขอ้มูลของ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง” ของลูกคา้นิติบุคคล1 
 
  วิธีที� 1 ตรวจสอบจากข้อมูลการรับประโยชน์จากการถือหุ้นตั	 งแต่ร้อยละ 25 ขึ	 นไปตามที�
ปรากฏในหลกัฐานหรือเอกสารอา้งอิง กรณีที�ไม่พบในการถือหุ้นทอดแรก ให้เรียกขอ้มูลในทอดต่อไปจาก
ลูกคา้จนกวา่จะพบตวั “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”  หากไม่สามารถตรวจสอบดว้ยวิธีนี	 ได ้ดว้ยเหตุจาํเป็น ขดัขอ้ง
อยา่งร้ายแรง ใหพ้ิจารณาวธีิที� 2 
  วิธีที� 2 ตรวจสอบจากขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงในการครอบงาํการบริหารองค์กรลูกคา้ โดยอาจ
แสวงหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที�น่าเชื�อถืออื�นๆ หากไม่สามารถตรวจสอบด้วยวิธีนี	 ได้ ด้วยเหตุขาดแคลน
แหล่งขอ้มูลหรือไม่พบขอ้มูล ใหพ้ิจารณาวธีิที� 3 
  วิธีที� 3 ให้พิจารณาโดยนัยว่า บุคคลธรรมดาผูที้�มีอาํนาจในการกาํหนดนโยบาย หรือในการ
บริหารองคก์รลูกคา้ อาจเป็น “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”ของลูกคา้  หากมีเหตุที�สงสัยวา่ ผลลพัธ์จากการพิจารณา
ตามวธีินี	  อาจไม่ถูกตอ้งตามขอ้เทจ็จริง ใหพ้ิจารณาวธีิที� 4 เป็นขอ้ยติุ 

                                                           

1
 กรณีผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลกูคา้บุคคลธรรมดา การกาํหนดวธีิหาขอ้มูล อาจสันนิษฐานเบื	องตน้ไดว้า่ ลกูคา้บุคคลธรรมดาจะสร้าง

ความสัมพนัธ์หรือธุรกรรมเพื�อประโยชน์ของตนเอง (ผูรั้บประโยชน์คือ ตวัลกูคา้เอง) หากต่อมา ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม พบวา่              
มีเหตุอนัเชื�อไดว้า่ ลกูคา้อาจดาํเนินความสัมพนัธ์เพื�อบุคคลอื�น เช่น มีการโอนเงินในบญัชีใหแ้ก่บุคคลอื�นทุกครั	 งที�มีการฝากเงินเขา้มาหรือโอน
เตม็จาํนวนหรือเกือบเตม็จาํนวน หรือ มีการมอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทนตลอดไป (ไม่ใช่ทาํแทนเป็นครั	 งคราว) กอ็าจบนัทึกขอ้เทจ็จริง 
หรือสันนิษฐานไดว้า่ อาจมีผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงอื�นรวมอยูด่ว้ยได ้  
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  วธีิที� 4 กาํหนดให้ลูกคา้ระบุขอ้มูลวา่ ผูใ้ด เป็น “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”ของลูกคา้ และแสดง
ขอ้เทจ็จริง เอกสาร หรือหลกัฐานอนัแสดงวา่ มีความเกี�ยวขอ้งกนัระหวา่งลูกคา้นิติบุคคลกบัผูรั้บประโยชน์ราย
ดงักล่าว 
 กรณีที�ตรวจสอบหรือไดรั้บแจง้จากลูกคา้จนทราบ ตวัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขอ้มูลของ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง” ที�ลูกคา้ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ดงันี	  (ดูแนวทางที�เลขาธิการ
ประกาศที�เกี�ยวขอ้ง)  
   (ก) ขอ้มูลชื�อเตม็ 
   (ข) ขอ้มูลหมายเลขประจาํตวัที�รัฐออกให ้
   (ค) ขอ้มูลที�อยู ่
 กรณีที�ลูกคา้ไม่สามารถแจง้ขอ้มูลในขอ้ (ข) หรือ (ค) หรือทั	งสองขอ้ได ้ลูกคา้ตอ้งแจง้ขอ้มูลแวดลอ้ม
อื�นที�เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เช่น ขอ้มูลสัญชาติ ขอ้มูลอาชีพอื�นหรือตาํแหน่งที�ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง 
ดาํรงอยูใ่นนิติบุคคลอื�น เป็นตน้   
 หากปฏิบติัครบทุกวิธีอย่างเคร่งครัดแล้ว ยงัไม่พบ “ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง”ของลูกคา้หรือลูกคา้ไม่
สามารถแจง้ขอ้มูลอย่างน้อยตามขอ้ (ก) และขอ้มูลแวดลอ้มอื�นๆได ้  ประกอบกบัผลการประเมินเบื	องตน้ว่า 
ลูกคา้มีปัจจยัเสี�ยงอนัตอ้งขอขอ้มูลนี	 เพิ�มเติมอยา่งแน่แท ้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องปฏิเสธคําขอสร้าง

ความสัมพนัธ์ของลูกค้ารายดังกล่าวในที�สุด    
 

 

3.4 วธีิปฏิบัติในการอนุมัติรับลูกค้า 

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องกําหนดวิธีหรือขั	นตอนการพิจารณาเพื�ออนุมัติคาํขอสร้าง
ความสัมพนัธ์ของลูกค้า โดยตอ้งจาํแนกประเภทความสัมพนัธ์ และกาํหนดระดบัตาํแหน่งของบุคลากรที�มี
อาํนาจอนุมติัให้สอดคลอ้งกบัประเภทความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หรือกลุ่มลูกคา้ เพื�อให้มั�นใจไดว้่า ก่อนอนุมติั
สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ไดก้ลั�นกรองอยา่งรอบคอบ สอดคลอ้ง
กบัระดบัการประเมินเพื�อขอขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติม และตลอดจนถึงการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้ ณ ขั	นตอนที�อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์นั	นดว้ย 
 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั	นตอนการอนุมติัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�สอดคลอ้งกบั
ความเสี�ยงของผลิตภณัฑ ์ประเภทบริการ หรือช่องทางบริการ ดงันี	  
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 การสร้างความสัมพนัธ์ประเภทสินเชื�อวงเงินตํ�า ประเภทบญัชีออมทรัพยว์งเงินไม่เกิน...บาท ประเภท
......... ใหบุ้คลากรที�มีตาํแหน่งในระดบั..... เป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในกรณีที�ผลการประเมินเบื	องตน้
พบวา่ ไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้ (เนื�องจากลูกคา้ไม่มีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด) 
 การสร้างความสัมพนัธ์ประเภทการคา้ระหว่างประเทศ การโอนเงินระหว่างประเทศ ประเภท.... ให้
บุคลากรที�มีตาํแหน่งระดบั..... เป็นผูอ้นุมติัการสร้างความสัมพนัธ์ ในกรณีที�ผลการประเมินเบื	องตน้พบวา่ ไม่
ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้ (เนื�องจากลูกคา้ไม่มีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด) 
 การสร้างความสัมพนัธ์ทุกประเภท ที�มีการพิจารณาพบว่า มีผลการประเมินเบื	องตน้ให้ขอขอ้มูลลูกคา้
เพิ�มเติม เนื�องจากมีปัจจยัเสี�ยงตามแบบแผนที�กาํหนด ให้บุคลากรที�มีตาํแหน่ง......จดัทาํรายงานและผลการ
อนุมติั ส่งให.้...(ตาํแหน่ง) เป็นผูก้ลั�นกรองและยนืยนัการอนุมติัดงักล่าวอีกชั	นหนึ�ง 
 การสร้างความสัมพนัธ์ทุกประเภท ที�พบในขั	นตอนการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่า ลูกคา้ไม่อยู่ในกลุ่ม ลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า ให้บุคลากรที�มีตาํแหน่ง
......จดัทาํรายงานและผลการอนุมติั ส่งให.้...(ตาํแหน่ง) เป็นผูก้ลั�นกรองและยนืยนัการอนุมติัดงักล่าวอีกชั	นหนึ�ง 
 กรณีที�พบว่า มีเหตุต้องปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกค้า บุคลากรในตาํแหน่งที�มีหน้าที�
พิจารณาอนุมติั ตอ้งจดัทาํรายงานสรุปชี	แจงเหตุแห่งการปฏิเสธ ส่งให.้......(ตาํแหน่ง) พิจารณาและมีคาํสั�ง 
 
ปฏิเสธคาํขอสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ในชั	นสุดทา้ย ร่วมกบัพิจารณาการรายงานเหตุดงักล่าว เป็นธุรกรรมที�
มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานดว้ย 
..........................................................................................................................................  เป็นตน้ 

 
แมว้่าผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม จะได้กาํหนดนโยบายรับลูกคา้ ซึ� งประกอบไปด้วยขั	นตอน 

หลกัเกณฑ์ วิธีปฏิบติั หรือแนวทางในการตรวจสอบอื�นๆอย่างครบถว้นแลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม  
ยงัมีหนา้ที�ในการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้
ควบคู่ไปกบัการอนุมติัรับลูกคา้ดว้ย หมายความวา่ เมื�อมีการอนุมติัรับลูกคา้แลว้ ลูกคา้รายดงักล่าว จะตอ้งไดรั้บ
การจดัระดบัความเสี�ยงด้านด้านการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ� งเป็นไปตาม
นโยบาย หรือ มาตรการ หรือหลักเกณฑ์ ในการบริหารความเสี�ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายที� ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ไดจ้ดัทาํขึ	นภายใตข้อบเขตของกฎกระทรวงเรื�อง
การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ และกฎระเบียบอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง . 
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4. การตรวจสอบเพื�อทราบข้อเทจ็จริงสําหรับผู้ที�ทาํธุรกรรมเป็นครั�งคราว   

    การทาํธุรกรรมกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว ให้ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงสําหรับผูที้�ทาํธุรกรรมเป็น

ครั	 งคราว ดงัต่อไปนี	  

    4.1  ระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราวและผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของ 
ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว โดยดาํเนินการ ดงันี	  

         (1) ระบุตวัตนของลกูคา้และพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้โดยใชเ้อกสาร ขอ้มูล หรือข่าวสารจาก
แหล่งขอ้มูลสาธารณะที�น่าเชื�อถือนอกเหนือจากการขอขอ้มูลจากลกูคา้กไ็ด ้เช่น  
 กรณีบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ บตัรประจาํตวัประชนชนตวัจริง ทะเบียนบา้น หรือ เอกสารยืนยนัตวัตน
ที�ราชการเป็นผูอ้อกให ้และขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะที�น่าเชื�อถือเป็นตน้  
 กรณีนิติบุคคล  ไดแ้ก่ ชื�อและประเภทตามกฎหมายตลอดจนขอ้มูลที�สามารถพิสูจน์ไดถึ้งสถานะ
ทางกฎหมายและการมีอยู่จริงของนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย  ขอ้มูลเกี�ยวกบัอาํนาจใน
การควบคุม กาํกบัดูแล และผูกพนันิติบุคคล หรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย รวมทั	งให้ระบุบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งซึ� งมีตาํแหน่งบริหารระดบัสูง   สถานที�ตั	งตามที�จดทะเบียนและสถานที�ตั	งสํานักงานใหญ่  รวมถึง 
เอกสารแสดงที�มาของรายได ้ เอกสารใบเสร็จค่าสาธารณูปโภค ทั	งนี	อาจพิจารณาดาํเนินการดงันี	  

  (2) ระบุผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง และใชม้าตรการที�เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผูไ้ดรั้บ
ผลประโยชน์ที�แทจ้ริง 
  (3) ตรวจสอบขอ้มูลของลกูคา้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลกูคา้กบัขอ้มูลรายชื�อบุคคล 
ที�ถูกกาํหนดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ในกรณีที�พบว่า บุคคลหรือนิติบุคคลในขอ้ (๑) เป็นบุคคลที�ถูกกาํหนด ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งปฏิเสธการ
ทาํธุรกรรมกบัลกูคา้ และรายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสยัต่อสาํนกังาน 
 

4.2 ดาํเนินการตรวจสอบกรณีที�มีการมอบอาํนาจให้ทาํธุรกรรมในนามของผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว โดย

ตรวจสอบเพื�อทราบวา่ลูกคา้ไดมี้การมอบอาํนาจใหส้ร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมในนาม 

ของลูกคา้จริง และตอ้งดาํเนินการตรวจสอบบุคคลที�ไดรั้บมอบอาํนาจดงักล่าว ตามขั	นตอนในขอ้ 4.1 ดว้ย  

 

4.2 ดาํเนินการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราวที�เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที�มี
การตกลงกนัทางกฎหมาย โดยดาํเนินการดงัต่อไปนี	  
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    (1) ระบุตวัตนและพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้รวมทั	งทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะธุรกิจของลูกคา้ 
ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจดัการหรือการเป็นเจา้ของและอาํนาจในการควบคุมนิติบุคคลหรือบุคคล
ที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายนั	นดว้ย 
  (2) ดาํเนินการเกี�ยวกบัการระบุตวัตนของลูกคา้และผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง โดยดาํเนินการตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 3.3 
 

4.4  ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัการทาํธุรกรรมเพื�อพิจารณาถึงความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ในการทาํ
ธุรกรรมดงักล่าว 
 

4.5 ผูมี้หน้าที�รายงาน ต้องประเมินความเสี� ยงของลูกค้า โดยใช้ปัจจยัที�กฎหมายกาํหนด ได้แก่ บุคคลที�มี
สถานภาพทางการเมือง, ภูมิศาสตร์/พื	นที�เสี�ยง, อาชีพเสี�ยง(ถา้มีขอ้มูล))   ทั	งนี	 ไม่จาํเป็นตอ้งจดัระดบัความเสี�ยง 
เนื�องจากการทาํธุรกรรมครั	 งคราวไม่ตอ้งมีการดาํเนินการตรวจสอบความเคลื�อนไหวซึ� งตอ้งมีระดบัความเขม้ขน้
ที�สอดคลอ้งกบัระดบัความเสี�ยง แต่ให้ดูวา่ ถา้ลูกคา้มีความเสี�ยงสูง ควรตรวจสอบให้แน่ใจวา่ ธุรกรรมที�ทาํขึ	น 
ไม่มีเหตุอนัควรสงสัย 

กรณีที�ผูมี้หน้าที�รายงานพบว่า ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราว มีความเสี�ยงสูงตามปัจจยัที�กฎหมายกาํหนด  
ให้ผูมี้หน้าที�รายงาน ตรวจสอบอย่างเข้มข้นว่า ธุรกรรมที�ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราวขอดําเนินการนั	 น  
มีข้อเท็จจริงที�อาจเกี�ยวข้องกับการกระทาํความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ หากไม่พบ
ขอ้เท็จจริงฯ ก็ดาํเนินธุรกรรมจนเสร็จสิ	นได ้แต่หากพบขอ้เท็จจริงที�สงสัยว่า ผูที้�ทาํธุรกรรมเป็นครั	 งคราวหรือ
การทาํธุรกรรมดงักล่าว อาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐานหรือฟอกเงิน ผูมี้หนา้ที�รายงานอาจพิจารณา 
ปฏิเสธการทาํธุรกรรมก็ได ้ทั	งนี	  ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน (ไม่วา่
จะรับทาํธุรกรรมหรือปฏิเสธการทาํธุรกรรมนั	นก็ตาม) 

 
                                                           

i
 ตาํแหน่ง ผูบ้ริหารสูงสุด ในที�นี	หมายความถึง ตาํแหน่งที�มีอาํนาจสูงสุดในการบริหาร หรือตาํแหน่งที�สามารถกาํหนดนโยบายหลกัหรือ
นโยบายสาํคญัในการดาํเนินกิจการขององคก์ร 
ii
 นยัสาํคญั ในที�นี	  คือ มีความสาํคญั มีบทบาทสาํคญั 

iii
 คู่สัญญาที�มีนยัสาํคญัของลกูคา้ หมายความวา่ กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ขอใหล้กูคา้(นิติบุคคลต่างชาติ)แสดงหลกัฐานเกี�ยวกบั

การประกอบธุรกิจในไทย อาจใหแ้สดงหนงัสือสัญญาที�มีคู่สัญญาอยูใ่นประเทศไทย และหากในสัญญาที�นาํมาแสดงนั	น ปรากฏชื�อคู่สัญญาที�มี
ความสาํคญัทางธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องสัญญา เช่น คู่สัญญาฝ่ายที�ลงลายมือชื�อ (ปรากฏชื�อคู่สัญญาฝ่ายตรงขา้ม) กรณีนี	 เป็นตวัอยา่งของคาํ
วา่คู่สัญญาที�มีนยัสาํคญั ซึ� งอาจมีมากกวา่ 2 ฝ่ายกไ็ด ้ 
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การบริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

 
  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี�ยงดา้น
การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ� งตอ้งประกอบไปดว้ย การบริหารความเสี�ยง
ภายในองคก์ร เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ เพื�อทราบว่า ตนมีโอกาสเสี�ยงต่อการ
เป็นแหล่งฟอกเงินมากหรือน้อย ในแต่ละผลิตภณัฑ์ บริการทางการเงินและช่องทางบริการ และนาํผลการ
บริหารความเสี�ยงนี2  ไปใชใ้นการประเมินความเสี�ยงลูกคา้ ทั2งในขั2นตอนการระบุตวัตน ขั2นตอนในการอนุมติัรับ
ลูกคา้ ตลอดจนถึงขั2นตอนที�ดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  
 นอกจากการกาํหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี�ยงภายในองคก์ร ขา้งตน้แลว้ ผูมี้หนา้ที�
รายงานการทาํธุรกรรม ยงัมีหน้าที�กาํหนดนโยบายหรือมาตรฐานการบริหารความเสี� ยงสําหรับลูกค้าด้วย                 
โดยควรตอ้งนาํผลการบริหารความเสี�ยงภายในองค์กรมาเป็นส่วนหนึ� งในการพิจารณากาํหนดมาตรฐานการ
บริหารความเสี�ยงสําหรับลูกคา้ร่วมกบัปัจจยัส่วนอื�นที�กฎหมายกาํหนดหรือผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 
กาํหนดเพิ�มเติมเองภายใตข้อบเขตของกฎหมาย  
 กระบวนการบริหารความเสี�ยงของลูกคา้ เป็นขั2นตอนที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการ
ให้เสร็จสิ2นในครั2 งแรก พร้อมกบัการอนุมติัการสร้างความสัมพนัธ์หรืออนุมติัรับทาํธุรกรรมแบบครั2 งคราว                
แต่หลงัจากสร้างความสัมพนัธ์แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ยงัคงมีหนา้ที�ดาํเนินกระบวนการบริหาร
ความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องไปจนยติุความสัมพนัธ์  
 
1. การบริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายภายในองค์กร 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดมาตรฐานการบริหารความเสี�ยงของ ผลิตภณัฑ์ บริการ 
และช่องทางบริการ ที�องคก์รดาํเนินกิจการอยู่ ซึ� งมาตรฐานดงักล่าวนี2  ไดแ้ก่ ผลการประเมินความเสี�ยงของทุก
ผลิตภณัฑ์ บริการ และช่องทางบริการ ทั2งนี2  การบริหารความเสี�ยงดงักล่าว จะถูกนาํไปใช้เป็นเงื�อนไขหนึ�งใน
กระบวนการ ประเมินผลเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้ในขั2นตอนการระบุตวัตนของลูกคา้ รวมถึงเป็นปัจจยั
หนึ�งที�นาํไปใชพ้ิจารณาในกระบวนการประเมินความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละรายเพื�อกาํหนดความเขม้ขน้ในการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมและในการดาํเนินความสัมพนัธ์ต่อไป 
 มาตรฐานการบริหารความเสี�ยง อาจจดัทาํในรูปแบบของนโยบายหลกัขององค์กร หรือนโยบายรอง 
ภายใตน้โยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หรือในรูปแบบของกฎระเบียบภายในองค์กรอื�นๆ แต่ตอ้งมนัใจว่า มาตรฐานการบริหารความเสี�ยงนี2  
เป็นขั2นตอนสาํคญัที�องคก์รและบุคลากรจะละเลยมิได ้และตอ้งนาํมาใชอ้ยา่งเคร่งครัด  
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 1.1  การประเมินความเสียงของผลติภัณฑ์หรือบริการ  

 ผลลัพธ์ที�ได้จากการประเมินความเสี� ยงภายในองค์กรของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 
เกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ และช่องทางบริการ ของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม เป็นหนึ�งในปัจจยั
หลายขอ้ ที�ใชค้ดัแยกกลุ่มลูกคา้ตั2งแต่ในกระบวนการระบุตวัตนในขั2นตอนการรับลูกคา้ เพื�อพิจารณาวา่ ระดบั
ความเสี�ยงของลูกคา้ และพิจารณาว่าลูกคา้รายใดอยู่ในหลกัการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงแบบเบาบาง 
(Simplify CDD) แบบปกติ (CDD) หรือ แบบเขม้ขน้ (Enhance CDD ) นอกจากนั2น ยงัเป็นปัจจยัหนึ�งที�ใชใ้นการ
บริหารความเสี�ยงของลูกคา้ดว้ย 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดมาตรฐานการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและ
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สําหรับการดาํเนินกิจการของตน โดยมุ่งไปที�ผลิตภณัฑ์ทางการเงิน
และประเภทบริการต่างๆ วา่ ผลิตภณัฑ์และบริการกลุ่มใดน่าจะมีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินสูงกวา่และกลุ่มใด
น่าจะมีความเสี� ยงตํ�ากว่า ซึ� งหลักเกณฑ์การบริหารความเสี� ยงเรื� องนี2 อยู่ใน แนวทางที�เลขาธิการกําหนด                   
เรื�อง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า  
 อย่างไรก็ดี ผลการประเมินความเสี�ยงของผลิตภณัฑ์และบริการ มิได้บ่งชี2 ว่า ผูมี้หน้าที�รายงาน 
ที�มีผลิตภณัฑ์หรือบริการที�เสี�ยงสูงกวา่นั2น เป็นผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ที�มีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินสูง 
แต่เป็นสัญญาณที�ทาํใหผู้มี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ทราบวา่ ตนจาํเป็นตอ้งบริหารจดัการความเสี�ยงของแต่
ละผลิตภณัฑ์หรือบริการโดยใช้วิธีการแบบใดหรือเขม้ขน้เพียงใด เนื�องจากวตัถุประสงค์ในการดาํเนินการ
บริหารความเสี�ยงของผลิตภณัฑ์และบริการต่างๆนั2น คือ ความตอ้งการให้ผูมี้หนา้ที�รายงาน หาทางกาํจดัความ
เสี�ยงหรือลดความเสี�ยงให้มากที�สุด แลว้จึงนาํไปปรับใชเ้ป็นปัจจยัความเสี�ยงในการประเมินเพื�อหาขอ้มูลลูกคา้
เพิ�มเติมและประเมินระดบัความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละรายดว้ย 
 แนวทางการบริหารความเสี� ยงโดยหลักการ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องพิจารณาตาม
หลกัเกณฑใ์นแนวทางที�เลขาธิการกาํหนด เรื�อง ปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า แต่ใน
กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีมาตรการจดัการความเสี�ยงที�เขม้ขน้และใชค้วบคุมความเสี�ยงสําหรับ
ผลิตภณัฑห์รือบริการนั2นๆไดอ้ยา่งเกิดประสิทธิผล  ผลิตภณัฑห์รือบริการที�เคยไดรั้บการประเมินวา่มีความเสี�ยงสูง 
ก็อาจจะลดระดบัความเสี�ยงลงได ้
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจกาํหนดแนวทางการบริหารความเสี�ยงของผลิตภณัฑ์หรือบริการ
ต่างๆ ตามกระบวนการอยา่งง่าย ดงันี2  

ขั�นตอนที	หนึ	ง การรวบรวมผลิตภณัฑแ์ละบริการที�องคก์รใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที�เกี�ยวขอ้งกบั 
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การเงินการลงทุน หรือการพาณิชยที์�ส่งผลให้ลูกคา้นาํเงินหรือทรัพยสิ์นมาหมุนเวียนในระบบหรือผ่านระบบ
การซื2อผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการดงักล่าว ใหค้รบถว้น  
 

ขั�นตอนที	สอง การคดัแยกกลุ่มผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินที�มีความเสี�ยงตํ�าออกจาก 
ผลิตภณัฑ์และบริการทั2งหมด รวมถึงอาจจดัระดบัความเสี�ยงขั2นต่างๆสําหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน
ส่วนที�เหลือ 

ขั�นตอนที	 3 การประเมินความเสี�ยงและบริหารจดัการเพื�อลดความเสี�ยง สาํหรับผลิตภณัฑแ์ละ 
บริการทางการเงินที�ไม่อยูใ่นกลุ่มความเสี�ยงตํ�า 

ขั�นตอนที	 4 ในการตรวจสอบระบบการบรรเทาความเสี�ยงและปรับปรุงการบริหารความเสี�ยง 
ของผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงินอยา่งสมํ�าเสมอ โดยเฉพาะเมื�อมีผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินใหม่ 

ขั�นตอนพิเศษ ในการวเิคราะห์และประเมินความเสี�ยงสาํหรับผลิตภณัฑแ์ละบริการทางการเงิน 
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ 
   
  การกาํหนดปัจจัยในการประเมินความเสียง 
  ในการประเมินความเสี� ยงเกี�ยวกับผลิตภณัฑ์และบริการ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม             
ตอ้งนาํหลกัการพิจารณาตามแนวทางที�เลขาธิการกาํหนด เรื�องในกฎกระทรวง เรื�อง ปัจจยัหรือลกัษณะในการ
พิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า โดยนาํปัจจยัเฉพาะที�เกี�ยวของกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการมาปรับใช ้ไดแ้ก่ 
  (1) ปัจจัยเรื� องการโอน เปลี�ยนมือ  ผลิตภัณฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการรวมถึงได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้บริการ สามารถโอนหรือเปลี�ยนมือให้แก่เจ้าของรายอื�นได้ อาจเป็นเหตุผลหนึ� งที�
สอดคล้องกับกระบวนการฟอกเงิน ที�มีขั2นตอนการเปลี�ยนมือหรือการโอนเปลี�ยนที�ซึ� งเงินหรือทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะ  ผลิตภณัฑ์หรือบริการที� เปลี�ยนมือไดโ้ดย ลูกคา้เป็นผูด้าํเนินขั2นตอนการโอนหรือเปลี�ยนมือไดเ้อง 
หรือขั2นตอนการเปลี�ยนมือหรือโอน กระทาํไดโ้ดยง่าย และเสร็จสิ2นอยา่งรวดเร็ว จะมีความเสี�ยงต่อการฟอกเงิน
หรือสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากกวา่ 
  (2) ปัจจยัเรื�องการเปลี�ยนเป็นเงินสด  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้บริการ ที�สามารถเปลี�ยน
สภาพเป็นเงินสดไดใ้นขั2นตอนสุดทา้ย ที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ประเภทใดประเภทหนึ�งหรือหลาย
ประเภทจ่ายใหแ้ก่ลูกคา้โดยตรง โดยเฉพาะ ตราสารที�สามารถแลกเป็นเงินได ้โดยอาจดาํเนินการที�ธนาคารแห่ง
หนึ�งหรือหลายแห่ง หรือผูป้ระกอบกิจการเกี�ยวกบัปัจจยัการชาํระเงินตราต่างประเทศ หรือ หมายเลขอา้งอิงหรือ
เอกสารที�ระบุขอ้มูลอยา่งง่าย เพื�อนาํไปรับเงินสด ณ สถานประกอบการที�หนึ� งหรือหลายที� (เวน้แต่รับรองไดว้า่ 
จะมีการตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บเงินตามอยา่งเคร่งครัด ตามกฎกระทรวง ฯ)   
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  (3) ปัจจยัเรื�องวงเงินที�ไม่จาํกดัหรือจาํนวนครั2 งในการใชบ้ริการ  ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใช้
บริการที�ไม่มีการจาํกดัวงเงินในการใชบ้ริการ ยอ่มมีความเสี�ยงต่อการกลายเป็นช่องทางหมุนเวียนเงินในครั2 งละ
จาํนวนมาก และหากไม่มีการจาํกดัจาํนวนครั2 งในการใชบ้ริการดว้ยแลว้ ยิ�งทาํให้เกิดความเสี�ยงที�สูงขึ2น  ดงันั2น 
ผลิตภณัฑ์ที�ไม่มีเงื�อนไขในการจาํกดัการซื2อขาย หรือบริการทางการเงินที�ไม่มีการจาํกดัจาํนวนครั2 งในการใช้
บริการ จะมีความเสี�ยงสูงกวา่  
  (4) ปัจจยัเรื�องการใช้ขา้มแดน   ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการใชบ้ริการสามารถใช้หรือนาํไปใช ้
ไดใ้นต่างประเทศ จะมีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินขา้มประเทศสูงกวา่  และในกรณีที�ผลิตภณัฑ์หรือสิทธิในการ
ใช้บริการสามารถใช้ไดใ้นต่างประเทศและเป็นการจ่ายเงินสดโดยตรงแก่ผูรั้บ (โดยไม่ผ่านบญัชีที�ได้รับการ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้จากสถาบนัการเงิน) จะยิ�งมีความเสี�ยงสูงขึ2น 
  (5) ปัจจยัเรื�องการก่อภาระหนี2    ผลิตภณัฑ์หรือบริการที�มีลกัษณะเป็นการให้สินเชื�อหรือกูย้ืม 
อนัจะก่อให้เกิดภาระหนี2 สินแก่ลูกคา้  มกัจะมีความเสี�ยงตํ�า เนื�องจาก ไม่สอดคลอ้งกบัรูปแบบของการฟอกเงิน 
แต่ในกรณีที� ผลิตภณัฑ์หรือบริการมีลกัษณะที�ให้วงเงินลูกคา้ชั�วคราว และไม่มีการเรียกดอกเบี2ยกรณีชาํระคืน
ตามกาํหนดเวลา อาจเป็นช่องทางหนึ� งในการฟอกเงินเพื�อหลีกเลี�ยงการใช้เงินสดในการซื2อสินคา้หรือบริการ
ต่างๆ อย่างไรก็ดี ผลิตภณัฑ์หรือบริการดงักล่าวจะมีความเสี�ยงสูงขึ2นเมื�อไม่มีการกาํหนดวงเงินสูงสุด หรือ
กาํหนดวงเงินสูงสุดในมูลค่าสูงมาก แต่จากเหตุผลทั2งหมด ปัจจยัในขอ้นี2  ก็ถือเป็นปัจจยัที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงตํ�า
ในการใชฟ้อกเงิน มากกวา่ขอ้อื�นๆขา้งตน้ 
  (6) ปัจจยัเรื� องประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริการ ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท ได้รับการ
ยอมรับวา่ มีความเสี�ยงตํ�าดา้นการฟอกเงิน เนื�องจาก วตัถุประสงคข์องผลิตภณัฑ์หรือบริการและผลประโยชน์ที�
ไดจ้ากผลิตภณัฑ์และบริการนั2น เป็นไปเพื�อเยียวยาหรือชดเชยความเสียหายหรือเพื�อการออมที�จาํเป็นสําหรับ
บุคคลบางกลุ่มเท่านั2น ไดแ้ก่ 
   - การประกนัวนิาศภยั 
   - การประกนัชีวติที�จ่ายกรณีเดียวคือ เมื�อผูเ้อาประกนัเสียชีวติ 
   - การประกันแบบกลุ่มที�มีวตัถุประสงค์เพื�อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื�อเยียวยา              
ความเสียหาย 
   - กองทุนที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อการออมสาํหรับผูสู้งอาย ุผูด้อ้ยโอกาส และมีการกาํหนด
วงเงินในการซื2อหรือไดสิ้ทธิในการใชบ้ริการ 
   - ผลิตภณัฑ์ทางการเงินสําหรับผูย้ากไร้ซึ� งรัฐเป็นผูส้นับสนุน และมีการจาํกดัวงเงิน
สาํหรับลูกคา้แต่ละราย 
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  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จาํเป็นตอ้งนาํหลกัการในขอ้นี2  ไปกาํหนดนโยบาย/แนวทาง/
หลกัเกณฑ์ การบริหารความเสี�ยงภายในองคก์รสําหรับผลิตภณัฑ์และบริการทางการเงิน เพื�อใชใ้นขั2นตอนการ
ประเมินผลการขอขอ้มูลเพิ�มเติมของลูกคา้ และในขั2นตอนการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ดว้ย 

 
1.2 การประเมินความเสียงของช่องทางการให้บริการ  
ช่องทางการใหบ้ริการ หมายถึง รูปแบบ วิธีการที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะนาํผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ ไปสู่ลูกคา้ ซึ� งรวมถึงช่องทางการบริการตั2งแต่เริ�มสร้างความสัมพนัธ์จนถึงการทาํธุรกรรม ช่องทางการ
ใหบ้ริการอาจแบ่งออกเป็น 

 ช่องทางที� 1 ช่องทางการให้บริการผา่นพนกังานของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ไม่วา่จะ
ที�สาํนกังาน สาขา หรือนดัหมายใหบ้ริการนอกสถานที�ก็ตาม 

 ช่องทางที� 2 ช่องทางการใหบ้ริการผา่นตวัแทน/นายหนา้ กรณีนี2 ถือวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม ตอ้งรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าที�ของตวัแทน/นายหน้า (เท่าที�กระทาํในกรอบการให้บริการที�ตกลง
กนัไว)้ และถือวา่ ช่องทางนี2 เป็นการใหบ้ริการแบบพบหนา้ เช่นเดียวกนักบัช่องทางขา้งตน้ 

 ช่องทางที� 3 ช่องทางการให้บริการผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื�อสารด้วยวิธีอื�นที�ไม่ใช่
การพบหนา้  เช่น การเปิดบญัชีซื2อขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต  การสั�งซื2อหน่วยลงทุนทางโทรศพัท ์ การเบิก
ถอนเงินจากเครื�องถอนเงินสดอตัโนมติั การเปิดใชบ้ริการโอนเงินผา่นอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

 โดยหลกัการทั�วไป ช่องทางการให้บริการรูปแบบที� 3 มกัจะมีความเสี�ยงมากกวา่ช่องทางอื�นๆ 
เวน้แต่ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม กาํหนดมาตรการที�เคร่งครัดให้ลูกคา้ตอ้งมาพบหนา้พนกังานเพื�อยืนยนั
ก่อนการเปิดให้บริการทาํธุรกรรมครั2 งแรก ซึ� งถ้าเป็นกรณีนี2  ถือว่า ช่องทางการสร้างความสัมพนัธ์ครั2 งแรก 
ประกอบดว้ยการใชช่้องทาง 2 รูปแบบ และช่องทางหลกัอนัก่อให้เกิดธุรกรรม ถือเป็นช่องทางที�มีความเสี�ยงตํ�า 
แต่ในกรณีที�ไม่มีช่องทางใดกาํหนดใหลู้กคา้ตอ้งมาพบพนกังานเพื�อยนืยนัการสร้างความสัมพนัธ์ ก็ยงัถือวา่เป็น
ช่องทางที�มีความเสี�ยงมากกว่า เวน้แต่ผูมี้หน้าที�รายงานมาตรการตรวจสอบการแสดงตนและระบุตวัตนที�มี
ประสิทธิภาพ และมั�นใจไดว้า่ มีโอกาสที�ลูกคา้จะใชชื้�อปลอม นามแฝง หรือใชชื้�อตนกระทาํการแทนผูอื้�นโดย
ไม่แจง้ต่อผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 

 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรพิจารณาความเสี�ยงเกี�ยวกบัการเลือกใช้ช่องทางการใช้
บริการ ร่วมกบัปัจจยัความเสี�ยงเกี�ยวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ รวมถึงขอ้มูลของลูกคา้ดว้ย เพื�อให้เกิดการใชดุ้ลย
พินิจในการประเมินความเสี�ยงที�แม่นยาํที�สุด 
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2. การบริหารความเสียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้า 

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีหนา้ที�ในการกาํหนดนโยบาย/มาตรการหรือหลกัเกณฑ์ เพื�อบริหาร
ความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และนาํมาปรับใช้กบัลูกคา้ทุกราย 
การบริหารความเสี�ยงในที�นี2  คือการกาํหนดระดบัความเสี�ยงที�เหมาะสมสําหรับลูกคา้แต่ละราย โดยพิจารณาจาก
ปัจจยัที�กฎหมายกาํหนดหลกัการไว ้ร่วมกบัปัจจยัอื�นๆ ที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจพิจารณากาํหนด
เพิ�มเติมตามนโยบายภายในองค์กร เพื�อจะไดก้าํหนดมาตรการตรวจสอบที�มีความเขม้ขน้สอดคลอ้งกบัระดบั
ความเสี�ยงของลูกคา้ 
 กระบวนการบริหารความเสี�ยงสาํหรับลูกคา้นั2น ตอ้งดาํเนินการอยูต่ลอดระยะเวลาจนกวา่ความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบัลูกคา้จะยุติลง โดยการบริหารความเสี�ยงสําหรับลูกคา้ จะเริ�มดาํเนินการครั2 งแรกและควรตอ้งเสร็จ
สิ2นพร้อมกันกับขั2นตอนที� ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม อนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ และต้องตรวจทาน 
ปรับปรุงอยูเ่สมอ โดยการบริหารความเสี�ยงในขั2นตอนต่อไป นอกจากจะขึ2นอยูก่บัมาตรฐานที�ผูมี้หนา้ที�รายงาน
การทาํธุรกรรม กาํหนดขึ2นแลว้ ยงัขึ2นอยูก่บัพฤติกรรมการดาํเนินความสัมพนัธ์ การทาํธุรกรรม การเคลื�อนไหว
ทางธุรกิจที�ลูกคา้ดาํเนินไป เนื�องจาก หากลูกคา้มีรูปแบบพฤติกรรม หรือความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมที�
ผิดปกติและทาํให้ผูร้ายงานพบวา่ มีโอกาสสูงสุดที�จะเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐาน หรือการฟอกเงิน 
ผูร้ายงานตอ้งดาํเนินการบริหารความเสี�ยง ด้วยการประเมินความเสี�ยงของลูกคา้รายนั2นๆใหม่ ทนัที โดยใช้
ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนัที�สุดเป็นส่วนสาํคญัในการประเมินระดบัความเสี�ยงดว้ย 
 
 2.1 หลกัการกาํหนดปัจจัยในการประเมินความเสียงสําหรับลูกค้า 
        ในการกาํหนดมาตรการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้าย หมายถึง ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดปัจจยัในการประมินความเสี�ยงลูกคา้ทุกประเภท
(หมายถึง ทั2งลูกคา้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหรือบุคคลที�ตกลงกนัทางกฎหมาย รวมถึงกรณีที�มีการแบ่งลูกคา้
ตามประเภทบริการ ก็ตอ้งกาํหนดปัจจยัในการประเมินความเสี�ยงสําหรับลูกคา้ทุกประเภทบริการดงักล่าว) 
หลงัจากนั2น ตอ้งมีการวางแนวทางในการใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ กรณีที�มีปัจจยัความเสี�ยงที�ขดัแยง้กนั
สําหรับลูกคา้รายเดียว เช่น ลูกคา้รายหนึ� ง มีข้อมูลและลกัษณะตรงกับปัจจยัเสี� ยงประเภทความเสี� ยงตํ�า ใน
ขณะเดียวกนัก็มีปัจจยัประเภทความเสี�ยงสูงร่วมอยูด่ว้ย  
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  2.1.1 การกาํหนดปัจจัยในการพจิารณาความเสียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยทีต้องพจิารณาเด็ดขาด 

 หมายความวา่ กรณีที�พบวา่ลูกคา้ที�ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงอยูน่ั2น มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัดงัต่อไปนี2  
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งปฏิเสธความสัมพนัธ์ หรือระงบัการดาํเนินการทางทรัพยสิ์น สําหรับลูกคา้
ดงักล่าว โดยไม่ตอ้งใชดุ้ลยพินิจใดๆ  ไดแ้ก่ 
  “ปัจจัยเกียวกบัรายชือทีเกียวข้องกบัการก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ

ร้ายตามทีกฎหมายกาํหนด”    
กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม พบวา่ ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อ

การร้ายหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดงัต่อไปนี2  
  - บุคคลถูกกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย ทั2งนี2  ประกอบไปดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ตามกฎหมายดงักล่าว คือ 
   ส่วนที� 1 ขอ้มูลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ซึ� งเป็นบุคคลที�ถูกกาํหนด โดยคาํสั�งศาล 
   ส่วนที� 2 ขอ้มูลผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อการร้ายและสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย ตามมติคณะมนตรีความมั�งคงแห่งสหประชาชาติ ที�สาํนกังาน ปปง. ประกาศ  
   

2.1.2 การกาํหนดปัจจัยในการพจิารณาความเสียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเสียงสูง 

  ในการประเมินความเสี�ยงลูกคา้ ผูป้ระกอบอาชีพตอ้งพิจารณาปัจจยัหลกัๆ ดงัต่อไปนี2  ซึ� งหาก
ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงขอ้ใดขอ้หนึ�งหรือหลายขอ้รวมกนั ลูกคา้รายดงักล่าวก็มีโอกาสที�จะมีความ
เสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัสูง  แต่ก็มีปัจจยับางประการที�
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจร่วมกบัขอ้มูลปัจจยัประกอบอื�นๆดว้ย 
   2.1.2.1 ปัจจัยเรือง ความเกียวข้องกบัการกระทาํความผดิร้ายแรง  
   กรณีที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม พบว่า ลูกคา้มีความเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิอาญาร้ายแรงต่างๆ โดยเฉพาะความผดิมูลฐาน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
(ยกเวน้เกี�ยวขอ้งกบัการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  ทั2งในกรณีที�ลูกคา้มีส่วนในการกระทาํความผิด หรือเคยเป็นบุคคลที�
ไดรั้บการพิพากษา หรือลงโทษ อนัเนื�องมาจากการกระทาํความผดิก็ตาม   

ปัจจยัในขอ้นี2  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจใชดุ้ลยพินิจไม่อนุมติัรับลูกคา้ 
(ปฏิเสธความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ) หรือยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ หากพบวา่ ลูกคา้มีโอกาสเสี�ยงสูงในการฟอก
เงินหรือกระทาํความผดิมูลฐานอนัจะทาํใหผู้ร้ายงานกลายเป็นแหล่งฟอกเงินต่อไป  
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2.1.2.2 ปัจจัยเรือง ข้อมูลการยดึ อายดัทรัพย์สินทีเกียวกบัการกระทาํความผดิและ 

คําสังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 

 กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม พบวา่ ลูกคา้เป็นผูที้�สาํนกังาน มีคาํสั�งยดึ อายดั หรือ 
ศาลมีคาํสั�งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน)                 
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งพิจารณาให้ลูกคา้ดงักล่าว อยู่ในระดบัความเสี�ยงสูง เนื�องจาก ผูที้�อยู่ใน
รายชื�อดงักล่าวนี2  มีโอกาสที�จะครอบครองทรัพยสิ์นที�อาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน  

กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม พบวา่ ลูกคา้ อยูใ่นขั2นตอนการระงบัการดาํเนินการทาง 
ทรัพยสิ์น (ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ผูมี้
หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อลูกคา้รายนั2นดว้ย ไดแ้ก่ การระงบัการดาํเนินการทางทรัพยสิ์นที�
เป็นการทาํธุรกรรมการจ่าย โอน จาํหน่าย คืน ให้แก่ลูกคา้หรือบุคคลที�สาม และแจง้ขอ้มูลต่อสํานกังานตามที�
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการที� กาํหนด(กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายโดยมิชกัชา้) 

 
2.1.2.3 ปัจจัยเรือง บุคคลทีมีสถานภาพทางการเมือง 

กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม พบวา่ ลูกคา้เป็นบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง                 
ไม่ว่าจะเป็นระดบัในประเทศ ต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม                
ตอ้งกาํหนดให้ลูกคา้ดงักล่าวอยู่ในกลุ่มที�มีความเสี�ยงสูง เนื�องจาก ตามขอ้มูลจากมาตรฐานสากลพบว่า กลุ่ม
บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง เป็นกลุ่มที�มีโอกาสกระทาํความผิดเกี�ยวกบัการทุจริตและการรับสินบน1 มาก
ที�สุด จึงเป็นบรรทดัฐานวา่ ปัจจยัเรื�อง บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบจากเขม้ขน้อยู่
ในกลุ่มลูกคา้เสี�ยงสูงเสมอ ไม่วา่จะใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการที�มีความเสี�ยงระดบัใดก็ตาม  

ขอบเขตของคาํวา่ บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ ตลอดจน 
ตามมาตรฐานสากล ไดร้ะบุไวอ้ยา่งกวา้งขวาง แต่ก็สามารถระบุลกัษณะเฉพาะไดบ้า้ง ดงันี2  

(1) กรณีบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองในประเทศและต่างประเทศ 
ควรพิจารณาถึง ขา้ราชการ ผูด้าํรงตาํแหน่งในหน่วยงานรัฐ องค์กรของรัฐ นกัการเมืองทั2งระดบัประเทศและ
ทอ้งถิ�น ผูที้�มีส่วนไดเ้สียในกิจการสาํคญัของชาติ เช่น 

  - ขา้ราชการทั2งส่วนกลางและภูมิภาค ในระดบัสูงสุดของหน่วยงานรัฐระดบั กระทรวง  

                                                           

1
 และเพื�อให้สอดคล้องกบัอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการตอ่ต้านการทจุริต UNCAC 2003  
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ทบวง กรม รวมถึงขา้ราชการทหาร ตาํรวจ ที�ดาํรงยศสูงสุดหรือเป็นผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดหรือเกี�ยวขอ้งอย่าง
ใกลชิ้ดกบัผลประโยชน์ในองคก์รระดบั กรม ภาคหรือองคก์รส่วนกลาง ของทุกเหล่า ขา้ราชการอยัการระดบัสูง 
ขา้ราชการตุลาการระดบัสูง  

 - ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือขา้ราชการการเมือง ในระดบัประเทศ เช่น คณะ
รัฐบาล ที�ปรึกษาทางการเมือง สมาชิกในสภาสาํคญัของรัฐ คณะกรรมการอิสระที�ก่อตั2งโดยรัฐธรรมนูญ   

 - ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน รัฐวสิาหกิจ หรือ 
องคก์รที�ดาํเนินกิจการทางพาณิชย ์ซึ� งรัฐมีส่วนไดเ้สีย  
   - บุคคลที�ใกลชิ้ด (คู่สมรส บุตร บิดามารดา เป็นตน้) หรือบุคคลที�เกี�ยวขอ้งโดยนยัทาง
ธุรกิจ (เป็นหรือเคยเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ หรือครอบครองทรัพยสิ์นแทน เป็นตน้) ก็ถือว่า อยู่ในกลุ่มเดียวกนักบั
บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองดว้ย  
   - อดีตบุคคลที�ดาํรงตาํแหน่งข้างต้น ที�พน้ตาํแหน่งมาแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือยงัคงมี
บทบาทเกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่งดงักล่าวแมจ้ะพน้จากตาํแหน่งมาแลว้เกินหนึ�งปีก็ตาม 

 (2) กรณีบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองในองคก์รระหวา่งประเทศควรพิจารณาถึง  
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการบริหาร หรือผูที้�อยู่ในตาํแหน่งที�มีโอกาสเกี�ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของ
องคก์รระหวา่งประเทศ  

ทั2งนี2  องคก์รระหวา่งประเทศที�ควรพิจารณา ไดแ้ก่ องคก์รที�เป็นการรวมตวัของผูแ้ทนใน 
ระดบัประเทศจากหลายประเทศ และมีการบริหารเงินจาํนวนมากภายในองคก์ร  ไม่วา่องคก์รดงักล่าวจะก่อตั2ง
ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดก็ตาม  

 
2.1.2.4 ปัจจัยเรือง อาชีพทีมีความเสียง 

ขอ้มูลอาชีพที�มีความเสี�ยง สํานักงานจะเป็นผูก้าํหนดไวใ้นประกาศสํานักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื� อง แนวทางในการกาํหนดปัจจยัเพื�อพิจารณาความเสี�ยงของลูกคา้เกี�ยวกบัอาชีพ  
ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินความเสี�ยงระดบัประเทศในแต่ละครั2 ง ดงันั2น ขอ้มูลอาชีพเสี�ยง
สามารถเปลี�ยนแปลงได้ หากอาชีพใดอาชีพหนึ� งได้รับการกาํกบัดูแล และมีมาตรการด้านการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงินและต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�มีประสิทธิภาพ เพียงพอ ดงันั2น 
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลอาชีพเสี�ยงทุกครั2 งที�มีการเปลี�ยนแปลงโดยประกาศจาก
สาํนกังาน  
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ปัจจยัขอ้นี2  ไม่ถือเป็นปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาเป็นความเสี�ยงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 
ขอ้มูลอื�นที�ทาํให้ปัจจยัในขอ้นี2  ลดความสําคญัลง ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ก็อาจใชดุ้ลยพินิจ ประเมิน
ลูกคา้ในระดบัความเสี�ยงที�ลดลงได ้

 
2.1.2.5 ปัจจัยเรือง พื8นทีและประเทศทีมีความเสียง 

ขอ้มูลเรื� องพื2นที�และประเทศที�มีความเสี�ยง สํานักงานจะเป็นผูก้าํหนดไวใ้นประกาศสํานักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื�อง แนวทางในการกาํหนดปัจจยัเพื�อพิจารณาความเสี�ยงของลูกคา้เกี�ยวกบัพื2นที�หรือ
ประเทศ ซึ� งขอ้มูลดงักล่าวจะเป็นไปตามการประเมินอยา่งเป็นทางการของคณะกรรมการ Financial Action Task 
Force หรือ FATF และในกรณีที�มีพื2นที�เสี�ยงอยูใ่นประเทศ ไดแ้ก่ พื2นที�ที�อยูภ่ายใตป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ตามกฎหมายว่าดว้ยการบริหารราชการในสถานการณ ฉุกเฉิน หรือพื2นที�ที�สํานกังานพิจารณาให้เป็นพื2นที�ที�มี
ความเสี�ยงสูงซึ� งจะกาํหนดขึ2นเฉพาะกรณีที�มีสถานการณ์ที�ก่อให้เกิดความเสี�ยงสูงในดา้นนั2น ๆ  ดงันั2น ขอ้มูล
พื2นที�และประเทศที�มีความเสี�ยง อาจมีการเปลี�ยนแปลงไดต้ามผลการประกาศของคณะกรรมการระดบัสากล 
รัฐบาล และสํานักงาน แล้วแต่กรณี ดงันั2น ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม  ตอ้งตรวจสอบขอ้มูลพื2นที�และ
ประเทศเสี�ยงทุกครั2 งที�มีการเปลี�ยนแปลง  

ปัจจยัขอ้นี2  ไม่ถือเป็นปัจจยัที�ตอ้งพิจารณาเป็นความเสี�ยงสูงอยา่งเคร่งครัด เพราะหากลูกคา้มี 
ขอ้มูลอื�นที�ทาํให้ปัจจยัในขอ้นี2  ลดความสําคญัลง ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ก็อาจใชดุ้ลยพินิจ ประเมิน
ลูกคา้ในระดบัความเสี�ยงที�ลดลงได ้

 
2.1.2.6 ปัจจัยเรือง ความเสียงตามสถานการณ์อืนๆ 

กรณีที�มีสถานการณ์พิเศษ ที�ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทาการเงิน 
แก่การก่อการร้าย หรือความเสี�ยงจากการกระทาํความผิดมูลฐานอยา่งหนึ�งอยา่งใด หรือมีขอ้มูลที�เป็นประโยชน์
ในการตรวจสอบลูกคา้ ที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรพิจารณาเป็นปัจจยัสําคญัในการตรวจสอบเพื�อ
ทราบขอ้เท็จจริงตามกฎกระทรวง สํานกังานจะแจง้ขอ้มูลดงักล่าว โดยเป็นไปตามวิธีการที�สํานกังานกาํหนด 
เช่น ขอ้มูลการกลั�นกรองรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม แต่ละรายส่ง
ต่อสาํนกังาน เป็นตน้  

ทั2งนี2  ขอ้มูลที�อาจแจง้หรือเผยแพร่ตามปัจจยัในขอ้นี2  มกัมีความสาํคญัซึ� งผูผู้มี้หนา้ที�รายงานการ 
ทาํธุรกรรม ควรตอ้งพิจารณาเป็นปัจจยัสาํคญัในการพิจารณาความเสี�ยงสูงของลูกคา้  
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2.1.2.7 ปัจจัยเรือง วตัถุประสงค์และการใช้ผลติภัณฑ์หรือบริการ  

  นอกจากปัจจยัต่างๆขา้งตน้ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรพิจารณานาํปัจจยัความเสี�ยง
ดา้นผลิตภณัฑ์ บริการและช่องทางบริการ ซึ� งอยู่ในกระบวนการบริหารความเสี�ยงภายในองคก์ร มาใชร่้วมกบั
ปัจจยัความเสี�ยงในส่วนนี2 ดว้ย เพื�อให้มีช่องทางการใช้ดุลยพินิจเพิ�มขึ2น ในกรณีที�ลูกคา้มีปัจจยัหลายประการ
ร่วมกนั  
 

2.1.3 การกาํหนดปัจจัยในการพจิารณาความเสียงของลูกค้า ประเภท ปัจจัยความเสียงตํา 

 การกาํหนดกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า จะช่วยลดภาระในการบริหารความเสี�ยงสาํหรับผูมี้ 
หน้าที�รายงาน ตั2งแต่ขั2นตอนแรกของการเริ�มสร้างความสัมพนัธ์ แต่ปัจจยัที�จะพิจารณาความเสี�ยงตํ�า อาจตอ้ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
  กลุ่มที� 1 คือ กลุ่มลูกคา้ความเสี�ยงตํ�าที�สํานกังานไดก้าํหนดไวโ้ดยอา้งอิงจากผลการประเมิน
ความเสี�ยงระดบัประเทศ 
  กลุ่มที� 2 คือ กลุ่มลูกคา้ความเสี�ยงตํ�าที� ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม กาํหนดขึ2นจากปัจจยัที�
ผูร้ายงานไดก้าํหนดในขอบเขตที�กฎหมายกาํหนดแนวทางไว ้

 ความแตกต่างของกลุ่มความเสี�ยงตํ�าทั2ง 2 กลุ่มนี2  คือ กรณีที�ลูกคา้มาขอสร้างความสัมพนัธ์  
หากพบว่า ลูกค้าอยู่ในกลุ่มความเสี�ยงตํ�าที�สํานักงานกาํหนดไว ้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม สามารถ
ดาํเนินการระบุตวัตนจากขอ้มูลการแสดงตนโดยไม่จาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมในเชิงลึกของลูกคา้  แต่หากเป็น
ลูกคา้อยู่ในกลุ่มที� 2 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม มีหน้าที�ในการดาํเนินขั2นตอน การประเมินความเสี�ยง
เบื2องตน้เพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติม และมีหนา้ที�ในการใชดุ้ลยพินิจว่า จาํเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติมหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด  
  นอกจากนี2  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ยงัตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการปรับเปลี�ยนความ
เสี�ยง สาํหรับลูกคา้ที�เริ�มจากความเสี�ยงระดบัตํ�า  เพื�อที�จะหาแนวทางในการใชดุ้ลยพินิจเพิ�มระดบัความเสี�ยงของ
ลูกคา้เมื�อพบขอ้มูลเพิ�มเติมจากการดาํเนินความสัมพนัธ์ ดงัจะอธิบายในลาํดบัต่อไป 
 
   2.1.3.1 ปัจจัยหรือลกัษณะของลูกค้าทีมีความเสียงตําทีสํานักงานกาํหนด 

  ลกัษณะของลูกคา้เสี�ยงตํ�าในส่วนนี2  สาํนกังานจะเป็นผูป้ระกาศกาํหนด ตามผลการ 
ประเมินความเสี� ยงระดบัประเทศ  ซึ� งเป็นขอ้มูลที�แสดงว่า ลูกคา้กลุ่มใดที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม               
ไม่จาํตอ้งใช้ดุลยพินิจในการระบุตวัตน และจดัระดบัความเสี�ยงตามกระบวนการปกติ เพราะขอ้มูลในส่วนนี2
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ไดรั้บการรับรองวา่ เป็นขอ้มูลที�มีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใน
ระดบัตํ�า แต่หากผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งการนาํลูกคา้กลุ่มนี2  เขา้สู่กระบวนการตรวจสอบเพื�อระบุ
ตวัตนและบริหารความเสี�ยงอย่างขั2นตอนลูกคา้ทั�วไป ก็ย่อมทาํได ้ไม่มีขอ้บญัญติัห้ามไว ้ การประกาศขอ้มูล
ลูกคา้กลุ่มนี2  มีวตัถุประสงคเ์พื�อลดภาระในการดาํเนินกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้
ของผูร้ายงาน มิไดมี้วตัถุประสงคอ์อกเป็นขอ้บงัคบัหรือขอ้หา้ม 
   ตามผลการวเิคราะห์และประเมินผลความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ดว้ยเหตุผลดา้นความเขม้แขง็ในการกาํกบัดูแลก็ดี เหตุผลดา้นประสิทธิภาพของระบบ
ตรวจสอบภายในองค์กรก็ดี เหตุผลดา้นโอกาสในการเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดมูลฐานหรือฟอกเงินก็ดี 
พบวา่ ลูกคา้ที�อยูใ่นกลุ่มดงัต่อไปนี2  มีความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ในระดบัตํ�า 

  (1) ลูกคา้ที�เป็นรัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถิ�น 
รัฐวสิาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงานอื�นของรัฐ 

 (2) ลูกคา้ที�เป็นมูลนิธิชยัพฒันา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา้สิริกิติb
พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิสายใจไทย 

  (3) ลูกคา้ที�เป็นสถาบนัการเงิน ดงัต่อไปนี2  
       (3.1) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าดว้ยธนาคารแห่งประเทศไทย และ

ธนาคารตามที�ไดมี้กฎหมายจดัตั2งขึ2นโดยเฉพาะ    
       (3.2) ธนาคารพาณิชย ์บริษทัเงินทุน และบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่า

ดว้ยธุรกิจสถาบนัการเงิน  
       (3.3) บริษทับริหารสินทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทับริหารสินทรัพย ์   
       (3.4) นิติบุคคลที�ประกอบธุรกิจสัญญาซื2อขายล่วงหนา้ตามกฎหมายว่าดว้ยสัญญา

ซื2อขายล่วงหนา้ 
       (3.5) นิติบุคคลที�ประกอบธุรกิจการซื2อขายล่วงหนา้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการซื2อขาย

สินคา้เกษตรล่วงหนา้ 
       (3.6) บริษทัหลกัทรัพยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
       (3.7) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและ          

บริษทัประกนัชีวติตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวติ 
       (3.8) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื�อการแปลง

สินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์       
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(6) กรณีลูกคา้ต่างประเทศ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจพิจารณาให้ ลูกคา้ที�มีลกัษณะตามขอ้  
(1) (3) (4) และ (5) ซึ� งมีสัญชาติอื�นหรือตั2งอยูใ่นต่างประเทศ เป็นลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�าก็ได ้หากมีมาตรการหรือ
กระบวนการที�น่าเชื�อถือในการตรวจสอบไดว้า่ ลูกคา้ดงักล่าว (กรณีที�ลูกคา้เป็นรัฐบาลหรือตวัแทนของประเทศ
ใดประเทศหนึ�ง) ไดรั้บการประเมินจากคณะกรรมการ Financial Action Task Force หรือคณะกรรมการอื�นที�
ไดรั้บอาํนาจจากคณะกรรมการดงักล่าว วา่มีการปฏิบติัตามมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�สอดคลอ้งกบัขอ้แนะนาํ FATF (ไม่อยูใ่น
กลุ่มประเทศที�ตอ้งเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด) หรือ อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานที�น่าเชื�อถือใน
การกาํกบัดูแลตามมาตรการด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศดงักล่าว ทั2งนี2  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งดาํเนินการตรวจสอบ
ความน่าเชื�อถือของลูกคา้กลุ่มดงักล่าว อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อให้มั�นใจวา่ ลูกคา้ยงัควรไดรั้บการจดัไวใ้นความเสี�ยง
ระดบัตํ�า 
   นอกจากกลุ่มลูกคา้แลว้ สํานกังานยงัไดป้ระกาศกาํหนดให้ผลิตภณัฑ์หรือบริการบางประเภท 
เป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการที�มีความเสี�ยงตํ�า ไดแ้ก่ 
   (1) การประกนัวนิาศภยั 
   (2) การประกนัชีวิตแบบการประกนัภยักลุ่มและประกนัชีวิตแบบจ่ายกรณีเดียวเมื�อผู ้
เอาประกนัเสียชีวติ 

(3) การประกนัแบบกลุ่มที�มีวตัถุประสงคเ์พื�อประโยชน์ของลูกจา้งหรือเพื�อเยยีวยา 
ความเสียหาย 
   (4) ผลิตภณัฑ์ทางการเงินสําหรับผูย้ากไร้ซึ� งรัฐเป็นผูส้นบัสนุน และมีการจาํกดัวงเงิน
สาํหรับลูกคา้แต่ละราย 
  การที�จะกาํหนดให้ลูกค้าที�ใช้ผลิตภณัฑ์และบริการข้างตน้ เป็นลูกค้าที�มีความเสี�ยงตํ�าตาม
หัวขอ้นี2  ตอ้งแน่ใจว่า ลูกคา้ดงักล่าวไม่ไดท้าํธุรกรรมกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการอื�นๆที�ไม่อยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์
และบริการ และไม่มีลกัษณะหรือปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงสูงดว้ย 
  

    2.1.3.2 ผู้มีหน้าทีรายงานการทําธุรกรรมอาจกําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทาง

การเงินทีตนให้บริการเป็นผลติภัณฑ์หรือบริการทางการเงินทีมีความเสียงตํา 
โดยอาจคาํนึงถึงขอ้พิจารณา ดงัต่อไปนี2  
  (1) ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินที�ก่อใหเ้กิดภาระผกูพนัในการชาํระหนี2  
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  (2) ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินที�ไม่สามารถแลกเปลี�ยนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืนเป็น
เงินสดไดใ้นระยะเวลาอนัสั2น 
  (3)  ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเ งินที� ไม่ใ ช่บริการข้ามประเทศและไม่ เ กิดมูลค่า 
ในต่างประเทศ 
  (4) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที�ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผูอื้�นได้ หรือโอนได ้
แต่มีการกาํหนดเงื�อนไขและกระบวนการที�ซบัซอ้น 
  (5) ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินที�ไดรั้บการจาํกดัวงเงินไวใ้นมูลค่าและจาํนวนครั2 งในการ
ครอบครองหรือการใช้บริการ ทาํให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินไดเ้ป็นจาํนวนมากหรือโอนหรือเปลี�ยนมือได้
อยา่งรวดเร็ว  
 

2.1.3.3 แนวทางทีผู้มีหน้าทีรายงานการทาํธุรกรรม สามารถพจิารณากาํหนดปัจจัยความเสียงตําเอง 

 นอกจากขอ้มูลปัจจยัความเสี�ยงตํ�าที�สํานกังานได้ประกาศกาํหนดตามผลการประเมิน
ระดบัประเทศแลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจพิจารณากาํหนดปัจจยัความเสี�ยงตํ�าสําหรับลูกคา้ได ้
เองแต่ตอ้งไม่ขดักบัแนวทางดงัต่อไปนี2  
   (1) ลูกคา้ไม่มีปัจจยัอื�น ๆ ใหพ้ิจารณาวา่ น่าจะมีความเสี�ยงในระดบัสูง(ดูขอ้ 2.1.2 การ
กาํหนดปัจจยัในการพิจารณาความเสี�ยงของลูกคา้ ประเภท ปัจจยัความเสี�ยงสูง)  
   (2) ลูกค้ามีวตัถุประสงค์ที�จะสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมหรือมี 
ความเคลื�อนไหวทางการเงินที�มีมูลค่าและจาํนวนความถี�ในการใชบ้ริการตํ�า 
   (3) ลูกคา้ใชบ้ริการทางการเงินหรือผลิตภณัฑ์ทางการเงินที�มีความเสี�ยงดา้นการฟอก
เงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตํ�าเท่านั2น 
   (4) ลูกค้าไม่มีพฤติกรรมที�ผิดปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมที�นําไปสู่การรายงาน
ธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 
  ทั2งนี2  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม จะตอ้งกาํหนดให้มีการเปลี�ยนแปลงระดบัความเสี�ยง
ของลูกคา้ หากลูกคา้ไม่ไดอ้ยูใ่นเงื�อนไขที�พิจารณาสาํหรับความเสี�ยงตํ�าอีกต่อไป   
 

2.2 แนวทางในการใช้ดุลยพนิิจประเมินความเสียงของลูกค้า 

      เช่นเดียวกนักบัการกาํหนดแนวทางการใชดุ้ลยพินิจสําหรับบุคลากรที�เกี�ยวขอ้งในการใชดุ้ลยพินิจ
นั2นตอนการประเมินผลเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติมจากลูกคา้ในขั2นตอนหลงัจากลูกคา้แสดงตน เพื�อจะดาํเนินการระบุ
ตวัตนได้อย่างเหมาะสม ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดแนวทางในการใช้ดุลยพินิจให้ชัดเจน  
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ในขั2นตอนการจดัระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ เพราะขั2นตอนนี2  จะมีผลระยะยาวกบัลูกคา้ในเรื�องการกาํหนดความ
เขม้ขน้ในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือในการทาํธุรกรรม 

ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดแนวทางในการพิจารณาจดัระดบัความเสี�ยงโดยกาํหนด
ปัจจยัในการพิจารณาความเสี�ยงอยา่งเคร่งครัด แต่กาํหนดอาํนาจในการใชดุ้ลยพินิจกาํหนดระดบัความเสี�ยงอยา่ง
ยดืหยุน่ เพื�อใหบุ้คลากรที�เกี�ยวขอ้งสามารถใชดุ้ลยพินิจจากการวเิคราะห์ขอ้มูลรอบดา้นของลูกคา้ในการกาํหนด
ระดบัความเสี�ยงในกรณีที�ลูกคา้รายหนึ�งๆ มีปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งหลายประการ ทั2งปัจจยัที�ทาํให้มีความเสี�ยงตํ�า และ
ปัจจยัที�มีความเสี�ยงสูงซึ� งทาํให้ตอ้งมีการพิจารณาขอ้มูลอื�นๆ หรือมีขอ้ยุติในการประเมินโดยใชดุ้ลยพินิจของ
บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง 
ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดมาตรการ/แนวทางปฏิบติั/หลกัเกณฑ์ภายใน สําหรับ
บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินความเสี�ยงของลูกคา้ซึ� งผา่นขั2นตอนการระบุตวัตนแลว้  และตอ้งดาํเนินการ
ใหเ้สร็จสิ2นพร้อมกบัการอนุมติัรับลูกคา้ ดงันี2  
 ขั2นตอนที� 1  ขั2นตอนการตรวจสอบผลการระบุตวัตน  เมื�อลูกคา้ได้ให้ข้อมูลการแสดงตนและผ่าน
ขั2นตอนการประเมินความเสี�ยงเพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติมแล้ว บุคลากรที�เกี�ยวข้องตอ้งมั�นใจว่า ลูกคา้ได้รับการ
ตรวจสอบข้อมูลในขั2นตอนระบุตวัตนครบถ้วน โดยเฉพาะลูกคา้นิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย ที�มีองค์ประกอบที�ต้องตรวจสอบมากกว่าลูกค้าบุคคลธรรมดา (ในขั2นตอนนี2  ลูกค้าจะต้องผ่าน
กระบวนการตรวจสอบเกี�ยวกบัปัจจยัความเสี�ยงดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ และช่องทางการใชบ้ริการมาบา้งแลว้)  
 ขั2นตอนที� 2 ขั2นตอนการประเมินความเสี�ยงสาํหรับลูกคา้ที�ไม่ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติม  

กรณีที�ลูกคา้ได้รับผลจากการประเมินเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติม(ในขั2นตอนก่อนการระบุตวัตน)  
วา่ไม่ตอ้งให้ขอ้มูลเพิ�มเติมเนื�องจากมีความเสี�ยงเบื2องตน้ในระดบัตํ�า ไม่วา่จะดว้ยเหตุที�ลูกคา้แสดงขอ้มูลในขั2น
การแสดงตนวา่ เป็นองคก์รที�อยูใ่นกลุ่มความเสี�ยงตํ�าตามประกาศสาํนกังาน ปปง. หรือดว้ยเหตุที�ลูกคา้มีลกัษณะ
ตรงตามปัจจยัการพิจารณาที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม กาํหนดไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลกัเกณฑ์ของตน  
บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งอาจพิจารณาใหลู้กคา้มีระดบัความเสี�ยงตํ�า เวน้แต่ พบวา่ ลูกคา้มีปัจจยัเกี�ยวขอ้งกบัความเสี�ยงสูง 
เช่น ลูกค้าบุคคลธรรมดามิได้แจ้งในข้อมูลการแสดงตนว่าเป็น บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง แต่เมื�อ
ตรวจสอบแบบสอบถามหรือแบบกรอกขอ้มูล พบวา่ ลูกคา้เลือกระบุในช่อง “เคยแสดงรายงานบญัชีทรัพยสิ์น
และหนี2 สินต่อหน่วยงานของรัฐ เนื�องจากมีความเกี�ยวขอ้งกบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองหรือผูด้าํรงตาํแหน่ง
ระดบัสูง” ซึ� งทาํให้ทราบว่า ลูกคา้อยู่ในกลุ่ม บุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง (บุคคลใกล้ชิด)  บุคลากรผู ้
พิจารณาตอ้งกาํหนดใหลู้กคา้อยูใ่นระดบัที�เสี�ยงสูง แมว้า่ลูกคา้จะมีปัจจยัความเสี�ยงตํ�าประกอบอยูห่ลายปัจจยัก็ตาม  
 ขั2นตอนที� 3 ขั2นตอนการประเมินความเสี�ยงสาํหรับลูกคา้ที�ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติม 
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กรณีที�ลูกคา้ไดรั้บผลจากการประเมินเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติม(ในขั2นตอนก่อนการระบุตวัตน) วา่  
ตอ้งขอขอ้มูลเพิ�มเติม บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งตอ้งตรวจสอบขอ้มูลที�เพิ�มเติมจากขั2นตอนดงักล่าว อาทิ  ขอ้มูลสถาน
ประกอบการของลูกคา้บุคคลธรรมดาที�แจง้วา่เป็นเจา้ของธุรกิจ  ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้
ซึ� งอาจเกี�ยวขอ้งกบัสถานภาพทางการเมือง เป็นตน้ และเชื�อมโยงขอ้มูลลูกคา้ทั2งหมดกบัปัจจยัเสี�ยงตามผูมี้หนา้ที�
รายงานการทาํธุรกรรม กาํหนดไวใ้นมาตรการ/แนวทาง/หลักเกณฑ์ของตน  ซึ� งลูกค้ากลุ่มนี2 อาจได้รับการ
พิจารณาอยู่ในความเสี�ยงตํ�าก็ได้ หากพบว่า ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัความเสี�ยงสูงที�ไม่ตอ้งใช้ดุลยพินิจ               
(เช่น ปัจจยัเรื�องความเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิร้ายแรง ปัจจยัเรื�องบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง ปัจจยั
เรื�องความเสี�ยงตามสถานการณ์ต่างๆ เป็นตน้) 
 ขั2นตอนที� 4 ขั2นตอนการพิจารณากรณีลูกคา้มีปัจจยัเสี�ยงที�หลากหลาย 
  กรณีที�พบว่า ลูกคา้มีขอ้มูลที�ตรงกบัปัจจยัความเสี� ยงทั2งใน ความเสี� ยงตํ�าและความเสี�ยงสูง 
รวมอยูด่ว้ยกนั ตอ้งพิจารณาถึงสัดส่วนความเสี�ยงที�จะใชเ้ป็นเกณฑห์ลกัในการพิจารณา ดงัต่อไปนี2  
  ลูกคา้บุคคลธรรมดา มีปัจจยัเสี�ยงสูงเกี�ยวกบัแหล่งที�มาหรือรายได ้และเรื�องประเภทบริการ  แต่
ก็มีปัจจยัเสียงตํ�าเรื�องวงเงินการทาํธุรกรรมอยูด่ว้ย ใหดุ้ลยพินิจโดยพิจารณาสัดส่วนความเสี�ยง 

เช่น ลูกคา้ทาํงานรับจา้งในประเทศที�มีความเสี�ยงสูงและใชบ้ริการโอนเงินขา้มประเทศ แต่ทาํ 
ธุรกรรมในวงเงินที�ต ํ�า น้อยกว่าห้าหมื�นบาทต่อครั2 งต่อเดือน ให้พิจารณาว่า สัดส่วนความเสี�ยงตํ�าอาจมีโอกาส
เปลี�ยนแปลงไดสู้งกวา่ การเปลี�ยนแปลงของปัจจยัความเสี�ยงสูง กล่าวคือ ลูกคา้มีโอกาสมากที�จะทาํธุรกรรมใน
วงเงินที�สูงขึ2น แต่มีโอกาสน้อยที�จะเปลี�ยนแหล่งรายไดแ้ละประเภทบริการ ทาํให้ลูกคา้มีสัดส่วนปัจจยัความ
เสี�ยงสูงมากกวา่ความเสี�ยงตํ�า แต่ในขอ้เท็จจริงที�เริ�มความสัมพนัธ์ ลูกคา้แจง้ความประสงคท์าํธุรกรรมในวงเงิน 
30,000 บาทต่อครั2 งต่อเดือน วตัถุประสงค์เพื�อรายจ่ายในครอบครัวในประเทศไทย  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม อนุญาตใหบุ้คลากรใชดุ้ลยพินิจได ้สองทางคือ  

- ทางที�หนึ�ง กาํหนดระดบัความเสี�ยงของลูกคา้เป็นความเสี�ยงตํ�าและกาํหนดวงเงิน 
ปรับความเสี� ยงไวที้� ร้อยละ 50 (หมายถึง หากลูกค้าทาํธุรกรรมเกินกว่าจาํนวนที�ทาํอยู่ประจาํ ร้อยละ 50                   
ใหป้รับความเสี�ยงลูกคา้เป็น ระดบัความเสี�ยงกลางหรือสูง เป็นตน้)  หรือทางที�สอง  
   - ทางที�สอง กาํหนดระดบัความเสี�ยงของลูกคา้เป็นความเสี�ยงกลางหรือสูง (ขึ2นอยูก่บั
หลกัเกณฑ์ภายในของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม) และกาํหนดเงื�อนไขเพื�อปรับลดความเสี�ยงในขั2นตน้ 
(เช่น หากลูกคา้ดงักล่าวทาํธุรกรรมในวงเงินปกติตลอดระยะเวลา 12 เดือน จะดาํเนินการปรับลดความเสี�ยงเป็น
ระดบัความเสี�ยงตํ�า เป็นตน้) 

กรณีการใชดุ้ลยพินิจในขอ้เทจ็จริงอื�นๆ............................................ 
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 ขั2นตอนที� 5 ขั2นตอนการอนุมติัผลการประเมินความเสี�ยงของลูกคา้  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 
ควรกาํหนดกระบวนการกลั�นกรองการใชดุ้ลยพินิจของบุคลากรที�ประเมินความเสี�ยงอีกชั2นหนึ�ง ซึ� งอาจกาํหนด
เฉพาะเมื�อลูกคา้ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงระดบักลาง หรือระดบัสูงก็ได ้เพื�อเป็นการตรวจทานการประเมิน
ความเสี�ยงซึ� งมีการใชดุ้ลยพินิจประกอบดว้ย  กระบวนการกลั�นกรองนี2  อาจหมายถึงการให้บุคลากรที�มีตาํแหน่ง
สูงขึ2น หรือระดบับริหาร เป็นผูต้รวจสอบอีกครั2 งก็ได ้
 ขั2นตอนที� 6 ขั2นตอนการอนุมติัรับสูงคา้ที�มีความเสี�ยงสูง   ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนด
กระบวนการอนุมติัรับลูกคา้สําหรับกลุ่มลูกคา้เสี�ยงสูง โดยแต่งตั2งผูบ้ริหารหรือคณะทาํงานที�มีผูบ้ริหารรวมอยู่
ดว้ย พิจารณาขอ้มูลของลุกคา้ก่อนลงนามอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ เนื�องจากลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง มีโอกาสทาํ
ใหอ้งคก์รของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม เกิดความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายมากกวา่ลูกคา้อื�นๆ อีกทั2งเพื�อที�ผูบ้ริหารจะไดรั้บทราบวา่ ในขณะนั2น องคก์รมีสัดส่วนการรับลูกคา้ที�
มีความเสี�ยงสูงมากนอ้ยเพียงใด พึงเขา้ใจวา่ การที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีสัดส่วนลูกคา้ที�มีความเสี�ยง
สูงจาํนวนมากเมื�อเทียบกบัลูกคา้ทั2งหมด ทาํให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งเพิ�มภาระในการตรวจสอบ
และตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินและการทาํธุรกรรมของลูกคา้กลุ่มดงักล่าวอย่างเคร่งครัด และมี
โอกาสเสี�ยงเป็นแหล่งฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงินมากขึ2น  
 ขั2นตอนที� 7 ขั2นตอนการพิจารณาเพื�อปฏิเสธความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 
ควรกาํหนดกระบวนการในการพิจารณาและอนุมติัจากผูบ้ริหาร กรณีที�บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ประเมินวา่ การรับ
ลูกคา้รายหนึ�งรายใด จะทาํใหอ้งคก์รเกิดความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายเป็นอยา่งมาก เกินกวา่จะรับความเสี�ยงดงักล่าวได ้จึงพิจารณาให้ปฏิเสธความสัมพนัธ์ ซึ� งตอ้งหมายความวา่ 
บุคลากรพบขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�เพียงพอจะสงสัยว่า ลูกคา้รายดงักล่าว อาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือความผิดมูลฐาน ดังนั2 น จาํเป็นต้องแต่งตั2 งให้ผูบ้ริหารหรือ
คณะทาํงานที�มีผูบ้ริหารรวมอยูด่ว้ย พิจารณาและอนุมติัอีกชั2นหนึ�ง และตอ้งพิจารณาวา่ ควรส่งรายงานธุรกรรม
ที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานหรือไม่อีกดว้ย 
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2.3 หลกัการบริหารความเสียงอย่างต่อเนือง 

      ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งบริหารความเสี� ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะการบริหารความเสี�ยงสําหรับลูกคา้ หน้าที�ในการประเมิน
ความเสี�ยงมิใช่ดาํเนินการเพียงขั2นตอนอนุมติัรับลูกคา้เท่านั2น หากแต่ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้ง
ดาํเนินการประเมินในขณะดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ จนกว่าจะยุติความสัมพนัธ์  ดงันั2น จึงตอ้ง
กาํหนดมาตรการ/แนวปฏิบติั หรือ หลกัเกณฑ์ที�ชดัเจนรองรับการบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องดงักล่าว โดย
ควรกาํหนดมาตรการ/แนวปฏิบติั หรือ หลกัเกณฑ ์ในประเด็นต่อไปนี2  
  2.3.1 กาํหนดให้การบริหารความเสี�ยงอยา่งต่อเนื�องตอ้งสอดคลอ้งกบักระบวนการตรวจสอบ
ความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้ โดยตอ้งกาํหนดหลกัการให้ ผลการประเมินความ
เสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย นาํไปสู่การกาํหนดความเขม้ขน้ในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทาง
การเงินหรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้รายนั2นๆเสมอ ตามหลกัการที�ว่า  “กลุ่มลูกคา้ที�ระดบัความเสี�ยงสูง จะอยู่
ในกระบวนการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมที�เขม้ขน้มากกวา่ กลุ่ม
ลูกคา้ที�ระดบัความเสี�ยงตํ�า” 
  2.3.2 กาํหนดให้การปรับปรุงขอ้มูลลูกคา้ให้เป็นปัจจุบนั เป็นส่วนสําคญัในการบริหารความเสี�ยง 
โดยตอ้งกาํหนดให้มีการปรับปรุงความเสี�ยงเมื�อไดรั้บขอ้มูลใหม่ๆจากลูกคา้ ดงันั2น จึงตอ้งกาํหนดกรอบการ
ทาํงานสําหรับการปรับปรุงขอ้มูลของลุกคา้ทุกกลุ่มอย่างสมํ�าเสมอ แต่อาจอยู่บนหลกัการเดียวกนักบัขอ้ 2.3.1 
กล่าวคือ การดาํเนินการปรับปรุงขอ้มูลสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�ระดบัความเสี�ยงตํ�า จะชา้กวา่ หรือมีความถี�นอ้ยกวา่ 
กระบวนการปรับปรุงขอ้มูลสาํหรับ กลุ่มลูกคา้ที�ระดบัความเสี�ยงสูง ก็ได ้ 
  2.3.3 กาํหนดให้มีการปรับปรุงความเสี�ยง ตามผลการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน
หรือการทาํธุรกรรม โดยตอ้งกาํหนดเงื�อนไขหรือแบบแผนของผลการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน
หรือการทาํธุรกรรมของลูกคา้ เพื�อเป็นหลกัเกณฑ์ในการปรับปรุงความเสี�ยงสําหรับลูกคา้  เช่น กาํหนดร้อยละ
ของวงเงินในการทาํธุรกรรมในกรณีที�ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวทางการเงินที�ต่างจากเดิม หรือกาํหนดรูปแบบการ
ทาํธุรกรรมในกรณีที�ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมต่างไปจากเดิม  ซึ� งควรมีหลกัเกณฑ์เพื�อปรับลด
ระดบัความเสี�ยงของลูกคา้และหลกัเกณฑเ์พื�อปรับเพิ�มระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ 
  2.3.4 กําหนดขั2นตอน/กระบวนการ ในการรายงานผูบ้ริหาร กรณีปรับปรุงลูกค้าที�มีการ
เปลี�ยนแปลงระดบัความเสี�ยง 
  โดยตอ้งกาํหนดขั2นตอน หรือวิธีปฏิบติั เพื�อรายงานขอ้มูลและผลการวิเคราะห์หรือประเมิน
และขออนุมัติ ต่อผู ้บริหารหรือคณะทาํงานที�มีผู ้บริหารรวมอยู่ด้วย ในกรณีที�ลูกค้ามีระดับความเสี� ยงที�
เปลี�ยนแปลงไปจากเดิม ผูร้ายงานอาจกาํหนดผูบ้ริหารที�มีตาํแหน่งลดหลั�นกนัตามความสําคญัของผลการ
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ประเมินได ้เช่น กรณีที�มีการปรับปรุงลดระดบัความเสี�ยง อาจกาํหนดให้ผูบ้ริหารในระดบั..... เป็นผูอ้นุมติั ส่วน
ในกรณีที�มีการปรับปรุงเพิ�มระดบัวามเสี�ยง อาจกาํหนดใหผู้บ้ริหารในระดบัสูงกวา่ เป็นผูอ้นุมติั   

2.3.5 ขั2นตอนการบนัทึกขอ้มูลการบริหารความเสี�ยง 
ผูร้ายงานควรกาํหนดให้มีการบนัทึกขอ้มูลการปรับปรุงความเสี�ยงแต่ละครั2 ง แต่ละราย 

ไวเ้ป็นขอ้มูลทางสถิติขององค์กรและเก็บรักษาไวใ้ห้มีสภาพพร้อมใชง้าน  เพื�อในระยะยาวจะสามารถใช้เป็น
ปัจจยัในการตรวจสอบว่า มาตรการบริหารความเสี�ยงที�ใชอ้ยู่มีแนวโนม้ให้เพิ�มปริมาณลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง
มากขึ2นหรือไม่ ซึ� งอาจเป็นตวัชี2 วดัให้มีการปรับปรุงมาตรการ/แนวปฏิบติั/หลกัเกณฑ์เกี�ยวกบัการบริหารความ
เสี�ยงขององคก์ร 
  การบริหารความเสี� ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
ในระดบัผูป้ฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ยงัรวมถึง การตรวจสอบภายใน (AML/CFT 
Internal Audit) เฉพาะด้านการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตั2งแต่ ขั2นตอนการรับลูกคา้ ขั2นตอนการบริหารความเสี�ยง ขั2นตอนการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวของการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ขั2นตอนการตรวจสอบขอ้มูลพร้อมคาํสั�งโอน
เงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ขั2นตอนการตรวจสอบตวัแทนและการพึ�งพิงบุคคลที�สาม การกาํกบัดูแลสาขาหรือบริษทั
ในเครือ  รวมถึงระบบการเก็บรักษาขอ้มูลที�มีประสิทธิภาพ  ซึ� งจะไดก้ล่าวไวใ้นส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั การกาํหนด
นโยบาย การตรวจสอบขอ้มูลพร้อมคาํสั�งโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างความสัมพนัธ์กบัตวัแทนและ 
การพึ�งพาบุคคลที�สาม การกาํกบัดูแลสาขาและบริษทัในเครือ การรายงานธุรกรรมต่อสาํนกังาน  ต่อไป 
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การตรวจสอบเพือทราบข้อเทจ็จริงของลูกค้า 

(การตรวจสอบและตรวจทานความเคลือนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมของลูกค้า) 

 
 การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงในส่วนนี�  หมายถึง ขั�นตอนในการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทาง
การเงินหรือการทาํธุรกรรม หรือความเคลื�อนไหวในการดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้  ขั�นตอน
ดงักล่าวเป็นส่วนสําคญัในกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ เป็นขั�นตอนที�จะทาํให้
ทราบวา่ ลูกคา้แต่ละรายมีโอกาสเสี�ยงต่อการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากนอ้ย
เพียงใด และตอ้งดาํเนินมาตรการบริหารความเสี�ยงที�เหมาะสมสาํหรับลูกคา้แต่ละรายต่อไปอยา่งไร  
 การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรม หรือความเคลื�อนไหวใน
การดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้  เป็นขั�นตอนที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งดาํเนินการต่อ
จากขั�นตอนการสร้างความสัมพนัธ์และการจดัระดบัความเสี�ยงในครั� งแรก และตอ้งดาํเนินขั�นตอนนี�  ตลอดไป
จนกวา่จะยติุความสัมพนัธ์ 
 
๑. วตัถุประสงค์ของขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้อเทจ็จริงของลูกค้า 

การกาํหนดวิธีการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งเขา้ใจถึงวตัถุประสงค์ดงัต่อไปนี� เสียก่อน    
จึงจะสามารถกาํหนดวธีิการที�เหมาะกบัลูกคา้และธุรกิจของตน  
 

(๑) เพื�อทราบวา่ ลูกคา้ยงัคงมีการดาํเนินความสัมพนัธ์กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ในรูปแบบที�
เป็นปกติ ไม่มีพฤติกรรมหรือความเคลื�อนไหวที�มีเหตุอนัควรสงสัย เช่น มีการหมุนเวียนเงินในการทาํธุรกรรม
ในระดบัปกติและสมํ�าเสมอเมื�อเทียบกบัการดาํเนินความสัมพนัธ์ในช่วงแรกๆ หรือในรอบก่อนที�ไดต้รวจสอบ
และบนัทึกไว ้
  (๒)เพื�อทราบว่า ลูกคา้ยงัดาํเนินความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ที�ไดแ้จง้ไวใ้นขั�นตอนการ
สร้างความสัมพนัธ์ หรือไม่พบวตัถุประสงคแ์อบแฝงอื�นๆที�ทาํใหแ้นวทางการดาํเนินความสัมพนัธ์เปลี�ยนแปลง
ไป (ซึ� งจะดูไดจ้ากความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมในภาพรวม และการขอสร้างความสัมพนัธ์เพิ�มใน
บริการอื�นๆหรือผลิตภณัฑอื์�นๆ) 
 (๓) เพื�อทราบวา่ ลูกคา้แจง้ขอ้มูลที�เป็นปัจจุบนักบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อยูเ่สมอ เช่น ขอ้มูล
การติดต่อ ขอ้มูลอาชีพ ขอ้มูลที�อยูปั่จจุบนั เป็นตน้ 
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 (๔) เพื�อทราบวา่ ลูกคา้ควรเขา้สู่ขั�นตอนการปรับปรุงความเสี�ยงเป็นระดบัอื�นหรือไม่ ซึ� งหากผลจากขอ้ 
(๑)-(๓) ไม่มีการเปลี�ยนแปลงหรือเป็นปกติ ก็มกัจะไม่ตอ้งปรับปรุงระดบัความเสี�ยงของลูกคา้ แต่หากผลจากขอ้ 
(๑)-(๓) อาจจะขอ้ใดขอ้หนึ� งหรือหลายขอ้มีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�นอาจส่งผลต่อการปรับปรุงระดบัความเสี�ยง
ของลูกคา้ได ้ 
 (๕) เพื�อทราบวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสมควรจะคงความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ต่อไป
หรือควรยติุความสัมพนัธ์  
 
๒. การกาํหนดขั)นตอนการตรวจสอบเพือทราบข้อเทจ็จริงของลูกค้า 

 ผู ้มีหน้าที�รายงานการทําธุรกรรมต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบความเคลื�อนไหวในการดําเนิน
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้สอดคลอ้งกบัประเภทธุรกิจและแนวทางการทาํธุรกรรมของลูกคา้ โดยตอ้งกาํหนด
วธีิการเพื�อตรวจสอบขอ้มูลต่อไปนี�  
 (๑) ตรวจสอบมูลค่าการทาํธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสัมพนัธ์  

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดวธีิการในการตรวจดูหรือวเิคราะห์วงเงินในการทาํธุรกรรม
ของลูกคา้ตั�งแต่เมื�อเริ�มสร้างความสัมพนัธ์ โดย เมื�อดาํเนินความสัมพนัธ์มาแลว้เป็นระยะเวลาหนึ� ง ผูมี้หน้าที�
รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งตรวจทานการทาํธุรกรรมในระยะเวลาตั�งแต่เริ�มสร้างความสัมพนัธ์จนถึงในขณะที�
ดาํเนินการตรวจทาน และตอ้งสามารถสรุป มูลค่าหรือสถิติหรือระดบัความเขม้ขน้ ของการทาํธุรกรรมของลูกคา้
รายนั�นๆ เพื�อที�จะเป็นหลกัในการประเมินในครั� งต่อไปว่า ลูกคา้ยงัมีการทาํธุรกรรมในภาพรวมที�เท่ากบัหรือ
ใกลเ้คียงกบั มูลค่าหรือสถิติหรือระดบัที�ไดป้ระมาณการไวใ้นครั� งก่อนหรือไม่ และหากมีการเปลี�ยนแปลงใน
ลกัษณะที�เห็นไดช้ดั ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการตรวจทานขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเพื�อ
วิเคราะห์ไดว้า่ มูลค่าหรือสถิติหรือระดบัความเขม้ขน้ที�มีการเปลี�ยนแปลงนั�น อาจเกี�ยวขอ้งกบัปัจจยัใดที�จะใช้
พิจารณาเพื�อปรับปรุงระดบัความเสี�ยงใหเ้พิ�มขึ�นหรือลดลงหรือไม่ โดยวิธีการต่างๆในขั�นตอนนี�  ตอ้งสอดคลอ้ง
กบัรูปแบบการใหบ้ริการและวถีิการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 
ตวัอยา่ง  
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ใหบ้ริการกบัลูกคา้ผา่นเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการหลกั การจะ
กาํหนดให้ลูกคา้มาให้ขอ้มูลเพื�อวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรม 
ยอ่มไม่เหมาะกบัรูปแบบการใหบ้ริการของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม หรือ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ให้บริการทางธุรกิจที�ลูกคา้มีความเคลื�อนไหวตลอดเวลา  ผูมี้หน้าที�
รายงานการทาํธุรกรรม จะกาํหนดวิธีการประเมินผลจากการทาํธุรกรรมในช่วงเวลาสั� นๆเพียงช่วงเดียวไม่ได ้          



-ร่าง- 

61 

 

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดวิธีการที�จะสามารถเห็นผลการทาํธุรกรรมของลูกคา้ทั�งหมดใน
ช่วงเวลาหนึ�งที�ยาวนานพอจะเห็นรูปแบบพฤติกรรมของลูกคา้ และนาํมาประมาณการหาขอ้มูลกลาง หรือ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมให้บริการทางธุรกิจแบบครั� งเดียว หรือเป็นรูปแบบที�ลูกคา้ไม่สามารถ
หมุนเวียนเงินที�นาํมาดาํเนินความสัมพนัธ์ได ้โดยมีเงื�อนไขกาํหนด ทาํให้ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมนอ้ยครั� ง หรือ
อาจครั� งเดียวแต่มีผลผกูพนัระยะยาว ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมก็ไม่จาํเป็นตอ้งนาํวิธีการในตวัอย่างที� ๒ 
มาใช ้แต่กาํหนดวธีิการตรวจสอบเป็นครั� งคราวที�มีกาํหนดเวลาแน่นอนสําหรับลูกคา้แต่ละรายหรือตามเงื�อนไข
เมื�อมีการทาํธุรกรรมก็ได ้แต่ตอ้งดาํเนินการอยา่งสมํ�าเสมอและเคร่งครัด   เป็นตน้ 
  
 (๒)  ตรวจสอบรูปแบบการทาํธุรกรรมของลูกค้าตลอดระยะเวลาทีดําเนินความสัมพนัธ์  

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดวิธีการตรวจสอบให้พบ ในกรณีที�ลูกคา้มีการเพิ�มเติมหรือ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบการทาํธุรกรรม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของผลิตภณัฑ์ทางการเงิน รูปแบบของบริการ หรือ
รูปแบบของช่องทางการใช้บริการ เนื�องจาก รูปแบบการทาํธุรกรรมเป็นส่วนหนึ� งในการนาํมาพิจารณาเป็น
ปัจจยัความเสี�ยงที�จะส่งผลต่อการบริหารความเสี�ยงของลูกคา้ 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมต้องกําหนดวิธีการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบธุรกรรม
เกี�ยวกบักิจการของตน หากผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมมีการใหบ้ริการหลายประเภทผลิตภณัฑ์ บริการหรือ
ช่องทางบริการ ก็จะตอ้งมีระบบ (ในที�นี� หมายความรวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบติัการ
โดยบุคลากร)ที�สามารถบนัทึกได้ว่า ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือช่องทางบริการ
ใดบา้ง และสามารถวเิคราะห์หรือประมาณการ ความเสี�ยงอนัเกิดจากการทาํธุรกรรมเหล่านั�น โดยอยา่งนอ้ยที�สุด 
ควรตอบโจทยไ์ดว้า่ “ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการรวมถึงมีการใชช่้องทางการบริการที�
แตกต่างไปในช่วงแรกของการสร้างความสัมพนัธ์ หรือในการตรวจทานและวิเคราะห์ในครั� งก่อน และขอ้มูล
ความแตกต่างในการทาํธุรกรรมดงักล่าว ทาํให้เกิดความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินที�เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์ บริการและ
ช่องทางบริการ มากขึ�นจากช่วงแรกในการดาํเนินความสัมพนัธ์หรือการประเมินในครั� งก่อนหรือไม่” 
ตวัอยา่ง 
 กรณีผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมมีการใหบ้ริการและช่องทางบริการหลายประเภท อาจตรวจพบได้
ว่า เมื�อแรกความสัมพนัธ์ ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมการฝากเงินผ่านสาขาของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม                
ในประเทศ แต่เมื�อมีการประเมินในภาพรวมพบว่า ในระยะเวลาช่วงต่อมา ลูกคา้มีการเปลี�ยนช่องทางการทาํ
ธุรกรรมโดยเลือกใชก้ารทาํธุรกรรมผา่นเครื�องถอนเงินอตัโนมติัในต่างประเทศ  ดงันั�น ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม ควรตอ้งวเิคราะห์ไดว้า่ เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัการใชช่้องทางการบริการในต่างประเทศ และตรวจสอบ
ว่าประเทศดังกล่าวมีความเสี� ยงมากน้อยเพียงใด เพื�อที�จะสรุปว่า ในรอบการประเมินครั� งนี�  ลูกค้ามีความ
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เคลื�อนไหวในการทาํธุรกรรมเกี�ยวกบัรูปแบบการทาํธุรกรรม และตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงสูงบางประการใน
เรื�อง ช่องทางการใชบ้ริการ และอาจเกี�ยวขอ้งกบัพื�นที�หรือประเทศเสี�ยง  เมื�อวิเคราะห์กบัขอ้มูลอื�นๆประกอบ              
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจประเมินวา่  

- ลูกคา้มีการทาํธุรกรรมในรูปแบบที�แตกต่างไปจากที�ระบุไวก้บัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ 
ธุรกรรมในขณะสร้างความสัมพนัธ์  

- รูปแบบธุรกรรมเกี�ยวกบัช่องทางการใหบ้ริการที�เปลี�ยนไป โดยลูกคา้เลือกใชช่้องทางบริการ 
ผา่นเครื�องอตัโนมติัในต่างประเทศที�มีความเสี�ยงมากขึ�น 

- รูปแบบธุรกรรมที�เปลี�ยนไปอาจส่งผลต่อวตัถุประสงคก์ารดาํเนินความสัมพนัธ์ที�เปลี�ยนไป 
ดว้ย โดยลูกคา้ทาํธุรกรรมในพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยง (ตรวจสอบกบัขอ้มูลปัจจยัเสี�ยงเรื�องพื�นที�หรือ
ประเทศเสี�ยงแลว้) ทาํใหว้ตัถุประสงคเ์ปลี�ยนจากการออมเงินธรรมดา เป็นการทาํธุรกรรมขา้มประเทศ โดยระบุ
ในขอ้มูลคาํขอวา่ เพื�อชาํระหนี�   

- ปัจจยัดา้นอื�นยงัคงที�ไม่มีการเปลี�ยนแปลง 
  - ขอ้เสนอแนะ :  อาจกาํหนดระยะเวลาในการสอบถามขอ้มูลลูกคา้เพิ�มเติมเป็นเวลา ๑๕ วนั 
หากไม่สามารถติดต่อหรือไม่ไดรั้บแจง้ขอ้มูลที�สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินจะแสดงวา่ ลูกคา้
ตอ้งไดรั้บการปรับปรุงความเสี�ยงใหมี้ระดบัความเสี�ยงสูงขึ�น 
 
 (๓) วเิคราะห์ความสอดคล้องระหว่างความเคลือนไหวในการทําธุรกรรมกับวัตถุประสงค์ในการดําเนิน

ความสัมพนัธ์ 

 จากขอ้มูลผลการประเมินเรื�อง การตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน หรือการทาํธุรกรรมหรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์เรื�อง วงเงินและรูปแบบการทาํธุรกรรม จะทาํให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม สามารถ
เชื�อมโยงถึงผลลพัธ์ในขอ้นี� ได ้เนื�องจาก มูลค่าในการทาํธุรกรรมและวิธีการทาํธุรกรรม ไม่วา่จะเป็นผลิตภณัฑ์
ทางการเงิน ประเภทบริการหรือช่องทางการใชบ้ริการ จะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการดาํเนินความสัมพนัธ์
เสมอ เพียงแต่จะตรงกบัขอ้มูลวตัถุประสงคที์�ลูกคา้แจง้ไวข้ณะสร้างความสัมพนัธ์หรือไม่   
 หากนาํผลการประเมินทั�งหมดมาพิจารณาแลว้ พบความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์อื�น ที�ต่างไปจาก
วตัถุประสงค์เดิมที�ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไวใ้นขณะสร้างความสัมพนัธ์ หรือในการประเมินรอบก่อน                         
ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องกําหนดแนวทางการประเมินเพื�อพิจารณาความเสี� ยงที� เพิ�มขึ� นจาก
วตัถุประสงคที์�เพิ�มขึ�นหรือเปลี�ยนแปลงไป 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ควรกาํหนดแบบแผนความเชื�อมโยงระหวา่ง รูปแบบการธุรกรรม กบั 
วตัถุประสงคใ์นการสร้างความสัมพนัธ์ ใหค้รบทุกประเภทวตัถุประสงคแ์ละรูปแบบธุรกรรมที�มีอยู ่ 
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ตวัอยา่ง 
 วตัถุประสงคด์า้นการออมเงิน สอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกรรมประเภท  

การเปิดบญัชีประเภทรับฝากเงินหรือรับฝากตราสารทางการเงิน 
การฝากเงินสด  
การรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
การถอนเงินในปริมาณที�นอ้ยกวา่การฝากเงิน  
สอดคลอ้งกบัช่องทางการทาํธุรกรรมประเภท 
การทาํธุรกรรม ณ สาขาหรือสาํนกังาน 
การทาํธุรกรรมผา่นเครื�องอตัโนมติัทั�งฝากและถอน 
การทาํธุรกรรมผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
สอดคลอ้งกบัมูลค่าในการทาํธุรกรรม 
ไม่จาํกดัมูลค่าธุรกรรม โดยขึ�นอยูก่บัรายไดข้องลูกคา้ 

วตัถุประสงคด์า้นการลงทุน .......................................................... 
วตัถุประสงคด์า้นการกูย้มื .......................................................... 
วตัถุประสงคด์า้นการชาํระหนี�ระหวา่งประเทศ  ........................................ 
วตัถุประสงคด์า้นการแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ  .................................................. 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในหลกัทรัพย ์ ............................................. 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในการซื�อสินคา้ล่วงหนา้  .................................................... 
วตัถุประสงคด์า้นการลงทุนในกองทุน  ........................................................................       เป็นตน้ 
 
 (๔) การตรวจสอบข้อมูลด้านอืนๆ ประกอบผลการวเิคราะห์จากการตรวจสอบและตรวจทาน 

 เมื�อดาํเนินการตามขั�นตอนที� (๑) – (๓) แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั�นตอนใน
การตรวจสอบขอ้มูลอื�นๆ เพื�อหาขอ้เท็จจริงมาสนับสนุนผลการวิเคราะห์ที�ได้จากทั�ง ๓ ขั�นตอน เพื�อจะได้
ประเมินผลการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงของลูกคา้ในแต่ละครั� งได ้ 
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ไม่ควรเจาะจงการหาขอ้มูลเพิ�มเติมวา่ตอ้งเป็นขอ้มูลประเภทใด ควร
ใหบุ้คลากรผูเ้กี�ยวขอ้งสามารถหาขอ้มูลไดโ้ดยอิสระ แต่อาจกาํหนดกรอบการหาขอ้มูลไว ้โดยเฉพาะเรื�องความ
น่าเชื�อถือของขอ้มูล  
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ตวัอยา่ง 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดหน้าที�สําหรับบุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ให้หาขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้มูลเพิ�มเติมเพื�อสนบัสนุนผลการวิเคราะห์การตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการ
ทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้ โดยเฉพาะในกรณีต่อไปนี�  
  (๑) กรณีที�ผลการวิเคราะห์พบว่า ลูกคา้มีพฤติการณ์เปลี�ยนแปลงจากการดาํเนินความสัมพนัธ์
ช่วงแรก หรือจากการประเมินครั� งก่อน 
  (๒) กรณีที�ผลการวเิคราะห์มีแนวโนม้วา่ ควรมีการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ในระดบัที�สูงขึ�น 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมควรกาํหนดแนวทางในการหาขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงมาสนบัสนุนผล
การวเิคราะห์  
ตวัอยา่ง 
  บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งกบัหนา้ที�ในการตรวจทานผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความเคลื�อนไหว
ทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้ ควรหาขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงมาประกอบ
ผลการวเิคราะห์ ในกรณีที�วเิคราะห์วา่ ลูกคา้มีพฤติการณ์ที�เปลี�ยนแปลงหรือผิดปกติ โดยขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�
นาํมาสนบัสนุน ควรเป็นไปตามหลกัการต่อไปนี�  
  - เป็นขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงที�ไดจ้ากการสอบถามลูกคา้โดยตรง 
  - เป็นขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงที�ไดจ้ากฝ่ายดูแลผลิตภณัฑห์รือบริการ ภายในองคก์ร 
  - เป็นขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงที�ไดจ้ากสถาบนัการเงินอื�นโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย 
  - เป็นขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงที�ไดจ้ากแหล่งขอ้มูลที�ชื�อถือได ้เช่น ฐานขอ้มูลที�รัฐจดัทาํขึ�น  
  - กรณีที�ขอ้มูลที�ไดม้า บุคลากรไม่มั�นใจวา่น่าเชื�อถือหรือไม่ ควรระบุแหล่งที�มาและความเห็น
วา่ ไดม้าจากแหล่งขอ้มูลเปิดทั�วไป และควรสืบคน้ขอ้มูลที�ตรงกนัจากหลายแหล่งขอ้มูล 
   ...................................................  เป็นตน้ 
 
 (๕) การสรุปผลการประเมิน 

 เมื�อไดด้าํเนินการตามขั�นตอนขา้งตน้ครบถว้นแลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้ มี
ขั�นตอนสรุปผลการประเมิน โดยการสรุปผลดงักล่าว ควรผ่านการตรวจสอบและตรวจทานโดยบุคลากรที�
เกี�ยวขอ้งและผูบ้งัคบับญัชาร่วมกนั เพื�อยนืยนัวา่ กระบวนการตรวจสอบและตรวจทาน ไดผ้า่นการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบขอ้มูลที�เหมาะสมแลว้  
 ในการสรุปผลการประเมิน ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมควรตอ้งตอบโจทยด์งัต่อไปนี�ได ้
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  (๑) ความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้
รายนั� นๆ มีความเปลี�ยนแปลงหรือไม่ หากเปลี�ยนจดัอยู่ในระดับใด  (อาจแบ่งเป็นกี�ระดับก็ได้ตามความ
เหมาะสมกบัโครงสร้างลูกคา้ทั�งหมด โดยอาจพิจารณาจากร้อยละของการเปลี�ยนแปลงจากการประเมินครั� งแรก 
หรือครั� งก่อน)  
  (๒) ผลลพัธ์ใน (๑) ส่งผลต่อการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้หรือไม่ หากส่งผลให้ปรับปรุง ผู ้
ประเมินพบวา่ปัจจยัขอ้ใดที�เป็นส่วนสาํคญัใหมี้การปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ 
  (๓) กรณีที�มีการปรับปรุงความเสี�ยงของลูกคา้ ควรเขา้สู่ขั�นตอนการอนุมติัของผูบ้ริหารที�มี
หนา้ที�กาํกบัดูแลการปฏิบติังานนี�หรือไม่  
  (๔) เห็นควรดาํเนินความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ดงักล่าวต่อไปหรือไม่ กรณีที�ไม่ จาํเป็นตอ้งแสดง
เหตุผลวา่ ความเสี�ยงของลูกคา้นั�น จะกระทบต่อกิจการขององคก์ร และอาจเกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินหรือไม่ (ความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดมูลฐาน 
หรือความผดิเกี�ยวกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 
 
 เมื�อดาํเนินการสรุปผลเสร็จสิ�นในแต่ละครั� ง ควรจดัเก็บบนัทึกเป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการตรวจสอบเพื�อ
ทราบขอ้เทจ็จริงสาํหรับลูกคา้รายนั�นๆ และเก็บรักษาไวเ้ป็นเวลา ๕ ปีนบัแต่วนัที�ยติุความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
 
๓. การกาํหนดขั)นตอนในการอนุมัติผลการประเมินและบันทกึผลการประเมิน 

 การอนุมัติผลการประเมิน 

 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดขั�นตอนในการพิจารณาและอนุมติัโดยผูบ้ริหารที�มีอาํนาจ
ในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน ในกรณีที�พบวา่ บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งไดร้ะบุผลการประเมินวา่  
 (๑) ลูกคา้มีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน ที�ทาํให้ตอ้ง
ปรับปรุงระดบัความเสี�ยงสูง  และ/หรือ อาจตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 
 (๒) ลูกคา้มีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน ที�ทาํให้ตอ้ง
ปรับปรุงระดบัความเสี�ยงจากระดบัความเสี�ยงสูง ลงสู่ระดบัความเสี�ยงตํ�า  
 (๓) ลูกคา้มีผลการประเมินจากการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน ที�ระบุวา่ ควร
ยติุความสัมพนัธ์เนื�องจากมีความเสี�ยงสูงอนัจะกระทบต่อความเสี�ยงในการปฏิบติังานขององคก์ร (ระบุเหตุแห่ง
ความเสี�ยง)  และ/หรือ อาจตอ้งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน 
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 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม อาจกาํหนดให้ผูบ้ริหารคนใดคนหนึ� ง หรือคณะทาํงานที�มีผูบ้ริหาร
รวมอยูด่ว้ยและเป็นผูมี้อาํนาจลงนามอนุมติัผลการประเมิน ไดพ้ิจารณาตามเงื�อนไขขา้งตน้ ก่อนที�จะดาํเนินการ
ปรับปรุงความเสี�ยงหรือยติุความสัมพนัธ์หรือรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังาน แลว้แต่กรณี 
  
 การบันทกึข้อมูล 

 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม มีหน้าที�ตอ้งบนัทึกขอ้มูลและเก็บรักษาขอ้มูลต่อไปนี�  เป็นเวลา ๕ ปี 
นบัแต่วนัที�ยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้  

(๑) ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม หรือการ
ดาํเนินความสัมพนัธ์ของลูกคา้  

(๒) ขอ้มูลการวเิคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
(๓) ขอ้มูลการไดรั้บหรือไม่ไดรั้บอนุมติัและผลลพัธ์ที�จะส่งผลต่อการบริหารความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย 
 
สาระสําคญัทั�งหมดในส่วนนี�  ใช้สําหรับ การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงทั�วไป ซึ� งกรณีที�มีการ

ดาํเนินกระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สําหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า (Simplify CDD) 
หรือ กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้สําหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง (Enhanced CDD) 
ใหใ้ชห้ลกัการในส่วนที�ระบุเฉพาะถึงกระบวนการดงักล่าว ซึ� งเป็นส่วนถดัไป 
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การตรวจสอบเพือทราบข้อเทจ็จริงเกียวกบัลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสียงสูง (Enhanced CDD) 

 

กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงสําหรับกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง คือ การเพิ�มระดบัความ
เขม้ขน้ในขั%นตอนต่างๆ ตั%งแต่ขั%นตอนการระบุตวัตน ขั%นตอนการบริหารความเสี�ยง ขั%นตอนการตรวจสอบความ
เคลื�อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรม จนถึงขั%นตอนการทบทวนขอ้มูลของลูกคา้  
 ในการพิจารณานํากระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้าที�มีความเสี� ยงสูง                        
ซึ� งต่อไปนี% จะใช้คาํว่า “การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้อย่างเขม้ขน้” มาปรับใช้ ผูมี้หน้าที�
รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดนโยบายหรือมาตรการหรือหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยงดว้ยการ
กาํหนดปัจจยัการพิจารณาความเสี�ยงที�สอดคล้องกบัขอ้บญัญติัตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบเพื�อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี�ยวกับลูกค้าและประกาศที�เกี�ยวข้อง และในการกําหนดขั%นตอนในการดําเนินกระบวนการ
ตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้อยา่งเขม้ขน้ ควรพิจารณากาํหนดขั%นตอนให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ฉบบันี%  ไดแ้ก่ 
 ๑. ขั%นตอนการระบุตวัตนที�เขม้ขน้ 
 ๒. ขั%นตอนการบริหารความเสี�ยงที�เขม้ขน้ 
 ๓. ขั%นตอนการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงินหรือธุรกรรมที�เขม้ขน้ 
 ๔. ขั%นตอนการทบทวนขอ้มูลที�เขม้ขน้ 
 
ขั)นตอนที ๑ ขั)นตอนการระบุตัวตนทีเข้มข้น 

        ขั)นตอนที ๑.๑ การขอข้อมูลเพือระบุตัวตนอย่างเข้มข้น 

        ดงัที�ไดก้ล่าวมาในเรื�อง การอนุมติัรับลูกคา้ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งมีขั%นตอนในการ
ประเมินผลเบื%องตน้ว่า ลูกคา้รายที�ขอสร้างความสัมพนัธ์นั%น ควรแจง้ขอ้มูลเพิ�มเติมในขั%นตอนการระบุตวัตน
หรือไม่ ซึ� งในขั%นตอนนี%  เป็นการพิจารณาเบื%องตน้วา่ ลูกคา้มีโอกาสเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายตํ�าหรือสูง โดยพิจารณาจากเงื�อนไขหรือปัจจยัที�ยกตวัอยา่งไวใ้น หวัเรื�องดงักล่าว  
 กรณีที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมได้ดาํเนินการประเมินผลเบื%องตน้พบว่า ควรขอข้อมูล
เพิ�มเติมจากลูกคา้ เนื�องจาก ลูกคา้อาจมีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ตรงกบัเงื�อนไขการประเมินเบื%องตน้ เช่น ลูกคา้
แจง้วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์และขอใช้บริการประเภทที�มีความเสี�ยงด้านการฟอกเงินสูง หรือ 
ลูกคา้เป็นนิติบุคคลที�มีขอ้มูลการแสดงผูรั้บผลประโยชน์ที�มีโครงสร้างซับซ้อน หรือลูกคา้ระบุในเอกสารว่า                      
เป็นบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมืองหรือมีความเกี�ยวข้องกับบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง เป็นต้น                       
(ดูแนวทางปฏิบัติในเรื� อง การอนุมัติ รับลูกค้า หัวข้อ การประเมินผลเบื%องต้นเพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติม)                               
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ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดแนวทางให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ขอขอ้มูลหรือตรวจสอบขอ้มูลของ
ลูกคา้เพิ�มเติม ไม่ว่าลูกคา้จะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล บุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมาย หรือ ผูจ้ดัการ
ทรัพยสิ์นตามกฎหมาย 
 (๑) ความเขม้ขน้ในการขอขอ้มูลของลูกคา้บุคคลธรรมดา 
 กรณีที�ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดา และผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ประเมินผลเบื%องตน้ว่า 
ลูกคา้ดงักล่าวควรไดรั้บการตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติม อาจเนื�องมาจาก พฤติกรรมการขอสร้างความสัมพนัธ์ที�
แสดงว่า  อาจดาํเนินการแทนบุคคลอื�นโดยไม่มีการมอบอาํนาจที�เปิดเผย  หรือ มีข้อมูลตรงกับบุคคลที�มี
สถานภาพทางการเมืองที�เป็นที�รู้จกั หรือระบุขอ้มูลอาชีพเป็นผูด้าํรงตาํแหน่งระดบัสูงหรือผูด้าํรงตาํแหน่งทาง
การเมือง หรืออาจระบุขอสร้างความสัมพนัธ์หรือขอเปิดใชบ้ริการที�มีความเสี�ยงสูง หรือไม่สอดคลอ้งกบัระดบั
รายไดที้�แจง้ไวใ้นเอกสารสมคัรขอใชบ้ริการ หรือตรงกบัเงื�อนไขที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมกาํหนดขึ%น 
เป็นตน้ 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมควรขอขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติมอื�นๆที�สามารถ
นาํมาใช้ในการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้  
โดยอยา่งนอ้ยไดแ้ก่ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปนี%  
  (๑.๑) ขอ้มูลเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของรายได ้(อาจรวมถึงรายไดที้�ชดัเจน) 
  (๑.๒) ขอ้มูลเกี�ยวกบัผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง (กรณีที�สงสัยวา่ ลูกคา้อาจสร้างความสัมพนัธ์
เพื�อบุคคลอื�น) 
  (๑.๓) วตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ที�เฉพาะเจาะจง (กรณีที�สงสัยว่า ลูกคา้ขอใช้
บริการเพื�อวตัถุประสงค์บางอย่าง เช่น ขอใช้บริการโอนเงินขา้มประเทศ เนื�องจากตอ้งการลงทุนเกี�ยวกบัผล
กาํไรจากเพิ�มหรือลดค่าเงินตราต่างประเทศ  หรือขอใชบ้ริการเปิดบญัชีเพื�อลงทุนในกิจการบางอยา่งในลกัษณะ
บุคคลธรรมดา เป็นตน้) 
 
 (๒) ความเขม้ขน้ในการขอขอ้มูลของลูกค้านิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายหรือ
ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นตามกฎหมาย 
 กรณีที�ลูกคา้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที�มีการตกลงกนัทางกฎหมายหรือผูจ้ดัการทรัพยสิ์นตามกฎหมาย 
 และผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ประเมินผลเบื%องตน้ว่า ลูกค้าดงักล่าวควรได้รับการตรวจสอบขอ้มูล
เพิ�มเติม อาจเนื�องมาจาก ความซบัซ้อนของโครงสร้างลูกคา้นิติบุคคลที�ปรากฏในเอกสารแสดงตน หรือ รายชื�อ
กรรมการหรือสมาชิกขององคก์รที�พบในเอกสารแสดงตนอนัแสดงวา่ อาจเกี�ยวขอ้งกบับุคคลที�มีสถานภาพทาง
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การเมือง หรือ ลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์หรือใช้บริการที�มีวงเงินมูลค่าสูงมากหรือบริการที�มีความเสี�ยงสูง 
หรือตรงกบัเงื�อนไขที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมกาํหนดขึ%น เป็นตน้ 

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมควรขอขอ้มูลเพิ�มเติม หรือตรวจสอบขอ้มูลเพิ�มเติมอื�นๆที�สามารถ
นาํมาใช้ในการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของลูกคา้  
โดยอยา่งนอ้ยไดแ้ก่ขอ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงดงัต่อไปนี%  
  (๒.๑) ข้อมูลเกี�ยวกบัวตัถุประสงค์ในการดาํเนินกิจการที�แทจ้ริง (กรณีที�พบว่า ลูกคา้มีการ
ดาํเนินกิจการหลายอยา่งและมีกิจการที�ทาํให้เกิดรายไดห้ลกัและรายไดเ้สริม หรือลูกคา้ไม่ระบุวตัถุประสงค์ที�
ชดัเจนในเอกสารขอสมคัรใชบ้ริการ) 
  (๒.๒) ขอ้มูลโครงสร้างสําคญัของลูกคา้ ได้แก่ ข้อมูลที�แสดงถึงโครงสร้างหลกัอนัทาํให้
กิจการของลูกคา้ดาํเนินอยูไ่ด ้เช่น โครงสร้างผูบ้ริหารตั%งแต่ระดบัสูงจนถึงระดบัปฏิบติั หรือ โครงสร้างผูถื้อหุ้น
รายสาํคญั หรือโครงสร้างบริษทัและบริษทัในเครือ ทั%งนี%  ขอ้มูลในขอ้นี% จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบไปถึง
ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ 
  (๒.๓) ขอ้มูลของผูบ้ริหารที�มีอาํนาจสูงสุด ไดแ้ก่ ขอ้มูลบุคคลธรรมดาหรือเป็นคณะบุคคล ที�
ปฏิบติังานในตาํแหน่งดา้นงานบริหารและมีอาํนาจสูงสุด อาจเป็นบุคคลที�มีตาํแหน่ง ซึ� งมีอาํนาจสําคญัเกี�ยวกบั
การดาํเนินงานและการเงินของลูกคา้  อยา่งนอ้ยที�สุด ควรไดข้อ้มูลชื�อเต็ม  หมายเลขประจาํตวัหรือสัญชาติ ที�ทาํ
ให้สามารถตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด รวมถึงฐานขอ้มูลรายชื�ออื�นๆที�เป็นประโยชน์ใน
การบริหารความเสี�ยงของลูกคา้ 
  (๒.๔) ขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง (หรือผูรั้บผลประโยชน์ทอดสุดทา้ย) ซึ� งเป็นบุคคล
ธรรมดา  ในกรณีนี%  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการตรวจสอบหรือขอขอ้มูลจาก
ลูกคา้ในลาํดบัขั%นตอนที�สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสากล  อยา่งนอ้ยไดแ้ก่ 
   (๒.๔.๑) กาํหนดให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใชค้วามพยายามในการตรวจสอบจากเอกสาร
หรือหลกัฐานที�ระบุการถือครองหุ้นอนัแสดงถึงการได้รับผลประโยชน์ในจาํนวนร้อยละที�เหมาะสม ทั%งนี% ให้
พิจารณาถึงบรรทดัฐานหรือแนวปฏิบติัที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมในประเภทธุรกิจเดียวกันทั%งใน
ประเทศหรือในระดบัสากลถือปฏิบติัอยู ่
   (๒.๔.๒) กรณีที�ไม่สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยวิธีแรก ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใช้ความ
พยายามในการตรวจสอบหาบุคคลที�อาจมีอาํนาจในการควบคุมกิจการลูกคา้ ซึ� งไม่ปรากฏในเอกสารราชการ 
โดยอาจคน้หาจาก ขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลอื�นๆ ซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งปรากฏในเอกสารราชการหรือฐานขอ้มูลราชการ 
แต่อาจมาจากแหล่งขอ้มูลสาธารณะ หรือแหล่งขอ้มูลอื�นๆ ซึ� งบุคลากรอาจระบุถึง ระดบัความน่าเชื�อถือของ
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แหล่งขอ้มูลประกอบการบนัทึกขอ้มูลดว้ย (เช่น ไดม้าจากเวปไซต ์(ระบุชื�อ) หรือบทความในวารสารสิ�งพิมพที์�
ไม่มีการรับรองโดยหน่วยงานราชการ)  
   (๒.๔.๓) กรณีที�วิธีการทั%งหมดขา้งตน้ไม่สามารถตรวจสอบขอ้มูลผูรั้บผลประโยชน์            
ที�แทจ้ริง ใหก้าํหนดแนวทางให้ บุคลากรที�เกี�ยวขอ้งใชดุ้ลยพินิจวา่ บุคคลธรรมดารายใดรายหนึ�งหรือหลายราย            
ที�มีอาํนาจในการควบคุมการดาํเนินกิจการของลูกคา้  
   (๒.๔.๔) การกาํหนดวิธีการตรวจสอบอื�นๆสามารถกระทาํได้ แต่ต้องดาํเนินการ
ภายหลงัจากที�ไดด้าํเนินการตามหลกัการขา้งตน้แลว้ ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมกาํหนดให้ลูกคา้
เป็นผูร้ะบุตวั ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริงเอง ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง
ตรวจสอบหรือจดัใหลู้กคา้แสดงความเชื�อมโยงหรือเกี�ยวขอ้งระหวา่ง บุคคลดงักล่าวกบัลูกคา้ใหไ้ด ้
  (๒.๕) ขอ้มูลแหล่งรายไดห้รือแหล่งเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัลูกคา้  ไดแ้ก่ พื%นที�หรือประเทศที�ลูกคา้
ดาํเนินกิจการอยู ่หรือ ร่วมดาํเนินกิจการดว้ย หรือ เป็นแหล่งคู่คา้ หรือเป็นแหล่งลงทุนของลูกคา้  
 ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจกาํหนดให้บุคลากรขอขอ้มูลอื�นนอกจากที�ระบุไวข้า้งตน้เพิ�มเติม 
เพื�อประโยชน์ในการบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 

ขั)นตอนที ๑.๒ ขั)นตอนการดําเนินการระบุตัวตน 

 เมื�อไดรั้บขอ้มูลเกี�ยวกบัลูกคา้อย่างครบถว้นตามขั%นตอนที� ๑.๑ แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม 
ตอ้งกาํหนดมาตรการในการระบุตวัตนของลูกคา้ ซึ� งประกอบดว้ย ขั%นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลของลูกคา้ และ
ขั%นตอนการตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด  
  (๑) ขั%นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลของลูกคา้ 
  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้บุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง ดาํเนินการ
ตรวจสอบเพื�อทราบว่า ขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�ลูกค้าแจง้หรือแสดงเอกสาร เป็นขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ โดยอาจ
กาํหนดระดบัความน่าเชื�อถือไวเ้ป็นหลกัในการใช้ดุลยพินิจ และกาํหนดเงื�อนไขและวิธีดาํเนินการ ในกรณี                   
ที�ไดรั้บขอ้มูลที�เป็นเทจ็ หรือไม่น่าเชื�อถือ หรือไม่ครบถว้นไวด้ว้ย 
ตวัอยา่ง 
 - ความน่าเชื�อถือระดับที� ๑  ขอ้มูลที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ได้ตรวจสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเอกสารราชการ หรือสาํเนาเอกสารที�รับรองโดยหน่วยงานของรัฐ 
 - ความน่าเชื�อถือระดับ ๒  ข้อมูลที�มีการรับรองตามมาตรฐานสากลที�ถือปฏิบัติกันในทางธุรกิจ                   
(เช่น รับรองโดยบุคคลหรือองค์กรที�ได้รับอนุญาตหรือน่าเชื�อถือ) ขอ้มูลที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม              
ไดต้รวจสอบจากแหล่งขอ้มูลที�ใหบ้ริการในการตรวจสอบโดยเฉพาะและมีความน่าเชื�อถือในทางธุรกิจ 
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 - ความน่าเชื�อถือระดบั ๓ ขอ้มูลที�บุคลากรของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ดาํเนินการแสวงหา 
ตรวจสอบและหาขอ้เท็จจริงอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ภายในที�กาํหนดไว ้และใชดุ้ลยพินิจว่าควรพิจารณาเก็บเป็น
บนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ไว ้(เช่น ขอ้มูลที�หาไดจ้ากอินเตอร์เน็ต หรือขอ้มูลภายในองคก์รของลุกคา้ที�ขอให้ลูกคา้
นาํมาอา้งอิง เป็นตน้)   
 (๒) ขั%นตอนการตรวจสอบกบัรายชื�อตามที�กฎหมายกาํหนด 
 เมื�อผ่านขั%นตอนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลตามขอ้ (๑) ขา้งตน้แลว้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้ง
ดาํเนินการตรวจสอบรายชื�อลูกคา้และผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง กรรมการผูมี้อาํนาจทุกราย  ผูบ้ริหารที�มีอาํนาจ
สูงสุด ตลอดจนผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ (หากพบรายชื�อบุคคลธรรมดาที�เกี�ยวข้องกับการสร้าง
ความสัมพนัธ์ของลูกคา้ หรือมีบทบาทสําคญัในการประเมินความเสี� ยงของลูกค้า ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมควรพิจารณาตรวจสอบกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดใหค้รบถว้น) 
  (๒.๑) รายชื�อเกี�ยวกบัการการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  สาํหรับประเภทรายชื�อที�
กฎหมายกาํหนด ใหดู้เรื�อง การอนุมติัรับลูกคา้ ในหวัขอ้ การตรวจสอบกบัขอ้มูลรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด   
  (๒.๒) รายชื�อเกี�ยวกบัการก่อการร้ายและการกระทาํความผิดร้ายแรงอื�นๆ  สําหรับรายชื�อ
ประเภทอื�นนอกเหนือจากรายชื�อใน (๒.๑) ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจพิจารณานาํมาตรวจสอบใน
ขั%นตอนนี% ก็ได ้หากพิจารณาว่า เป็นขอ้มูลรายชื�อที�ทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมเกิดความเสี�ยงอย่าง
ร้ายแรงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยเฉพาะผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมที�ตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขการตรวจสอบรายชื�อของประเทศอื�นในฐานะคู่คา้ ตวัแทน สาขา  
 
 ขั)นตอนที ๑.๓ ขั)นตอนการดําเนินการหลงัจากระบุตัวตน 

หลงัจากดาํเนินการระบุตวัตนตามขั%นตอนที� ๑.๒ แลว้ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งดาํเนินการ
บริหารความเสี� ยง โดยประเมินว่า ลูกค้าแต่ละราย มีความเสี� ยงในระดับใด เพื�อจะได้ดาํเนินกระบวนการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวและกระบวนการอื�นๆที�เหมาะสมกบัผลการประเมินความเสี�ยงดงักล่าวต่อไป  เว้นแต่  
 กรณีที ๑ เมื�อพบว่า ลูกคา้ ผูรั้บผลประโยชน์ที�แทจ้ริง กรรมการผูมี้อาํนาจรายใดรายหนึ�ง  ผูบ้ริหารที�มี
อาํนาจสูงสุด ตลอดจนผูรั้บผลประโยชน์ตามกรมธรรม ์หรือบุคคลที�มีบทบาทสําคญักบัลูกคา้ที�ไดต้รวจสอบกบั
ขอ้มูลรายชื�อในขั%นตอนที� ๑.๒ มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อที�กฎหมายกาํหนด ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้ง
ดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
 (๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ โดยเก็บบนัทึกขอ้มูลของลูกคา้ที�ไดต้รวจสอบไว ้รวมถึงทาํ
สาํเนา หลกัฐานหรือเอกสารที�ลูกคา้นาํมาแสดง โดยไม่จาํเป็นตอ้งใหลู้กคา้ลงชื�อรับรอง เพื�อประโยชน์ในการให้
ขอ้มูลแก่สาํนกังาน (ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั
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และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) ทั%งนี%  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมสามารถคืน
หลกัฐาน เอกสาร แก่ลูกคา้ได ้(ภายหลงัจากที�ไดท้าํสาํเนาหรือคดัลอกขอ้มูลสาํคญัที�จะระบุตวัตนของลูกคา้แลว้) 
 (๒) รายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
 (๓) รายงานขอ้มูลต่อสํานักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย 
 กรณีที ๒ เมื�อผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมได้ใช้ดุลยพินิจแล้วว่า แมลู้กคา้จะไม่มีขอ้มูลตรงกบั
รายชื�อที�กฎหมายกาํหนด แต่มีขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงที�อาจส่งผลให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมมีความเสี�ยง
ต่อการฝ่าฝืนการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีความเสี�ยงอย่าง
ร้ายแรงที�อาจทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมเป็นส่วนหนึ� งในกระบวนการฟอกเงินหรือสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย หรือมีความเสี� ยงอย่างร้ายแรงที�อาจทาํให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมได้รับ
ผลกระทบทางธุรกิจและทางกฎหมายจากผูป้ระกอบธุรกิจคู่คา้ในต่างประเทศ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม
อาจพิจารณาดงัต่อไปนี%  
 (๑) ปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (ไม่บงัคบัให้ตอ้งเก็บบนัทึกขอ้มูลหรือทาํสําเนาขอ้มูลที�
ลูกคา้แสดงไว)้ 
 (๒) หากมีเหตุอนัควรสงสัยว่า ลูกคา้อาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงิน การกระทาํความผิดมูลฐาน ให้รายงาน
เป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ขั)นตอนที ๒ การบริหารความเสียงและประเมินผลความเสียงสูง 
 การที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะดาํเนินการตามขั%นตอนนี%ได ้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม
ตอ้งกาํหนดนโยบาย หรือมาตรการ หรือหลกัเกณฑ์ในการบริหารความเสี�ยง โดยประกอบไปดว้ยปัจจยัในการ
พิจารณาความเสี�ยงของลูกคา้ (ดูสาระสําคญัในเรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย)  
 ตามหลกัการเบื%องตน้ ส่วนใหญ่ลูกคา้ที�ผ่านขั%นตอนการระบุตวัตนอยา่งเขม้ขน้ มกัจะมีขอ้เท็จจริงหรือ
ขอ้มูลที�ตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงสูง ซึ� งเมื�อเขา้สู่ขั%นตอนนี%แลว้อาจไดรั้บการประเมินความเสี�ยงในระดบัปกติหรือ
ระดบัสูง (ขึ%นอยูก่บัขอ้มูลดา้นอื�นๆและการกาํหนดระดบัและปัจจยัความเสี�ยงของแต่ละองคก์รผูมี้หนา้ที�รายงาน
การทาํธุรกรรม) แต่ส่วนมากแลว้จะไม่อยูใ่นกลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า เพราะหากมีคุณสมบติัที�ตรงกบัปัจจยั
ความเสี�ยงตํ�า ก็มกัจะไม่เขา้สู่กระบวนการระบุตวัตนอยา่งเขม้ขน้ เวน้แต่จะพบขอ้มูลที�ตรงกบัปัจจยัเสี�ยงสูงใน
ภายหลงั 
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 ขั%นตอนการบริหารความเสี�ยงและประเมินผลความเสี�ยงสูงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัผลการระบุตวัตนที�
ปรากฏวา่ 
  (๑) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที�ตรงกับปัจจยัเสี� ยงสูงและไม่มีปัจจยัอื�นที�สําคญักว่า มา
ลดทอนความเสี�ยงดงักล่าว  เช่น ลูกคา้บุคคลธรรมดามีพฤติการณ์ที�ระบุไดช้ดัเจนว่า สร้างความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจเพื�อประโยชน์ของ บุคคลอื�น เพื�อวตัถุประสงค์ทางธุรกิจ ซึ� งยงัไม่ส่งผลให้เกิดความเสี� ยงร้ายแรงแก่          
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมถึงขั%นที�ตอ้งปฏิเสธ หรือลูกคา้นิติบุคคล มีการดาํเนินกิจการตรงกบัอาชีพเสี�ยง
และเกี�ยวขอ้งกบัพื%นที�หรือประเทศที�เสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่ง
สาํคญั 
  (๒) ลูกค้ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที�ตรงกับปัจจยัเสี� ยงสูงอย่างเด็ดขาด (ดูปัจจยัความเสี� ยง
ประเภทนี%  ในเรื�อง การบริหารความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หวัขอ้ 
ปัจจยัความเสี�ยงสูง) เช่น ลูกคา้เป็นบุคคลที�มีสถานภาพทางการเมือง (ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที�มีสถานภาพทาง
การเมืองภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือระหวา่งประเทศ) หรือ ลูกคา้มีขอ้มูลตรงกบัรายชื�อผูมี้คาํสั�งถูกยึด 
อายดัทรัพยสิ์นหรือยบัย ั%งธุรกรรม หรือศาลมีคาํสั�งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน หรือเป็นลูกคา้นิติบุคคลที�
เกี�ยวขอ้งกบัรายชื�อบุคคลที�ถูกระงบัการดาํเนินการทางทรัพยสิ์นตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 กรณีที�พบว่า ลูกค้ามีข้อมูลตรงกับปัจจัยความเสี� ยงสูง ซึ� งสงสัยได้ว่าอาจเกี�ยวข้องกับการกระทาํ
ความผดิมูลฐานหรือการฟอกเงิน ให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม รายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย
ต่อสาํนกังานตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
ขั)นตอนที ๒/๑ การได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงทีมีอาํนาจในขั)นตอนสําคัญ 
 เนื�องจาก ขั%นตอนการระบุตวัตนและขั%นตอนการบริหารความเสี�ยงในครั% งแรก มกัจะกระทาํควบคู่หรือ
ในระยะเวลาที�ใกลเ้คียงกนั และตอ้งดาํเนินการให้เรียบร้อยก่อนอนุมติัรับลูกคา้ และ/หรือ รับทาํธุรกรรมครั% ง
แรก ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดหลกัการพิเศษสาํหรับการรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง คือ 
 (๑) กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดับสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูอ้นุมติัรับลูกค้าดังกล่าว ทั%งนี%  ผูบ้ริหารผูมี้อาํนาจ
เปรียบเสมือนตวัแทนของคณะผูบ้ริหารองค์กรที�ควรใช้อาํนาจในการใช้ดุลยพินิจรับหรือไม่รับลูกคา้ที�มีความ
เสี�ยงระดบัสูง ในขั%นตอนสุดท้าย ซึ� งก่อนจะอนุมติัรับลูกคา้หรือไม่นั%น ผูบ้ริหารดงักล่าวควรได้รับข้อมูลที�
เพียงพอเกี�ยวกบัลูกคา้นั%นๆ  
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 (๒) กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูต้ดัสินใจขั%นตอนสุดทา้ยในการปฏิเสธความสัมพนัธ์ 
ยุติความสัมพนัธ์ ระงบัการดาํเนินการทางทรัพยสิ์น แจง้เรื�องการระงบัการดาํเนินการฯต่อสํานักงาน รวมถึง
พิจารณาใหร้ายงานเป็นธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยในกรณีที�ปฏิเสธหรือยติุความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ดว้ย 
 (๓) กาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูรั้บทราบและอนุมติั กรณีที�มีการเปลี�ยนแปลงระดบั
ความเสี�ยงของ ลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง ในขั%นตอนการตรวจสอบและทบทวนความเคลื�อนไหวทางการเงิน การ
ทาํธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ หรือขอ้มูลการระบุตวัตน หรือขั%นตอนในการรับทาํธุรกรรมที�มีขนาด
ใหญ่หรือธุรกรรมที�สงสัยวา่อาจเกี�ยวขอ้งกบัการฟอกเงินหรือ การกระทาํความผดิมูลฐาน  
 
ขั)นตอนที  ๓ แนวทางในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรมหรือการดําเนิน

ความสัมพนัธ์ทีเข้มข้น 
 การดาํเนินการในขอ้นี%  ให้พิจารณาใชก้บัลูกคา้กลุ่มที�ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงในระดบัสูง (กรณีที�           
ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม กาํหนดระดบัความเสี�ยงสูงออกเป็นหลายระดบั ตอ้งพิจารณาปรับความเขม้ขน้
ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มลูกคา้ความเสี�ยงสูงแต่ละระดบั) 
 ในการกาํหนดมาตรการสาํหรับขั%นตอนการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือ
การดาํเนินความสัมพนัธ์อย่างเขม้ขน้ ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดวิธีการหรือลกัษณะการ
ตรวจสอบที�ชดัเจนและมีความเขม้ขน้กว่าการมาตรการตรวจสอบฯสําหรับลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�ากวา่ โดยตอ้ง
คาํนึงถึงรูปแบบหรือลกัษณะของความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมดว้ย  
 การตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนินความสัมพันธ์ทีเข้มข้น  

อย่างน้อยควรพจิาณาถึง  แนวทางดังต่อไปนี) (ทั%งนี%อาจพิจารณาดาํเนินการทุกขอ้หรือเลือกเฉพาะขอ้ที�เหมาะสม
กบัรูปแบบความสัมพนัธ์ทางธุรกิจที�สามารถดาํเนินการไดจ้ริง) 
  (๑) การกาํหนดระบบการกลั�นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลที�เขม้ขน้กวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น 
หรือ 
  (๒) การกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลที�สั%นหรือถี�กวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น    หรือ 
  (๓) การกาํหนดระบบการอนุมติัรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง หรือการประเมินผล
ขอ้มูล ที�เขม้ขน้หรือซบัซ้อนกว่าลูกคา้กลุ่มอื�น และกาํหนดให้ผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ เป็นผูอ้นุมติัผลลพัธ์
สาํหรับลูกคา้กลุ่มนี% เสมอ  หรือ 
  (๔) การตรวจสอบและทบทวนขอ้มูลการระบุตวัตนที�เขม้ขน้กวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น โดยเฉพาะ ใน
เรื�องต่อไปนี%  
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   (๔.๑) เรื� องแหล่งรายได้ ที�มาของเงินและทรัพย์สินที� เกี� ยวข้องกับการดําเนิน
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งลูกคา้กบัผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 
   (๔.๒) เรื�องผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงของลูกคา้ 
   (๔.๓) กรณีที� ลูกค้ามีความเสี� ยงสูงเนื�องมาจากการมีสถานภาพทางการเมือง                         
ควรตรวจสอบการพน้สภาพหรือการคงอยูข่องสถานภาพทางการเมืองของลูกคา้ (รวมถึง กรณีที�ลูกคา้เป็นบุตร
หรือคู่สมรส หรืออื�นๆตามคาํนิยามในกฎกระทรวงฯ) 
 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม สามารถกําหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริง

เกี�ยวกบัลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูงที�เขม้ขน้ เพิ�มเติมจากแนวทางที�กาํหนดนี% ก็ได ้แต่ยงัคงตอ้งคาํนึงถึง การรักษา

ความลบัหรือการพยายามดาํเนินการมิใหลู้กคา้ล่วงรู้ถึงการตรวจสอบของผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม 

 



-ร่าง- 

76 

 

 

การตรวจสอบเพือทราบข้อเทจ็จริงเกียวกบัลูกค้าสําหรับลูกค้าความเสียงตํา (Simplify CDD) 

 ขอให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมพิจารณาหลักการทั�วไป ในเรื� อง การจดัให้ลูกค้าแสดงตน                  
การอนุมติัรับลูกคา้ การบริหารความเสี�ยง และการตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือ
การดาํเนินความสัมพนัธ์ ตลอดจน เรื�องการเก็บรักษาขอ้มูล เพื�อเขา้ใจในหลกัการขั-นมาตรฐานในการดาํเนิน
กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ก่อน จึงจะปรับใชก้บักระบวนการในเรื�องนี-ได ้

ตามหลกัการสาํคญัคือ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีหนา้ที�ในการประเมินความเสี�ยงสําหรับลูกคา้
ทุกราย และเมื�อพิจารณาจากหลักมาตรฐานในวรรคข้างต้น จะเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบเพื�อทราบ
ขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ จะเริ�มตน้ในขั-นตอนการระบุตวัตน ดงันั-น ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งจดัให้
ลูกคา้ทุกราย แสดงตนตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื�อง วิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและ                 
ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16  
 
ขั)นตอนที 1 การระบุตัวตนสําหรับลูกค้าทีมีความเสียงตํา 

 เมื�อผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนจากลูกคา้แลว้ และพบวา่  
 (1) ลูกค้าเป็นกลุ่มองค์กรหรือรูปแบบกิจการที�มีความเสี�ยงตํ�า ตามประกาศสํานักงานป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เรื�อง แนวทางในการกาํหนดปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�า   
 (2) ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์สาํหรับ ผลิตภณัฑ ์หรือบริการที�มีความเสี�ยงตํ�าเท่านั-น โดยไม่มีปัจจยัความ
เสี�ยงสูงอื�นๆมาเกี�ยวขอ้ง  
 (3) ลูกคา้มีลกัษณะหรือคุณสมบติั ตรงตามปัจจยัการกาํหนดลูกคา้ความเสี�ยงตํ�า ที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรมได้กําหนดเป็นนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรไว ้(ทั- งนี- ต้องไม่ขดักับ
บทบญัญติัตามกฎหมายและกฎกระทรวงฯ)  
 1.1 ผู้มีหน้าทีรายงานการทาํธุรกรรม สามารถพจิารณาลดความเข้มข้นในขั)นตอนการระบุตัวตนได้ โดย

อาจพจิารณาแนวทางดังต่อไปนี) 

 แนวทางที� 1 กรณีที�ลูกคา้เป็นบุคคลธรรมดาและไม่มีพฤติการณ์ใดที�น่าสงสัยหรือมีขอ้เท็จจริงตรงตาม
ขอ้ (1) – (3) ขา้งตน้  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจพิจารณาเบื-องตน้ว่า ลูกคา้สร้างความสัมพนัธ์เพื�อ
ตนเอง (หมายถึง ไม่มีผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงรายอื�น)  และในกรณีที�ไม่มีขอ้เท็จจริงที�น่าสงสัย อาจสันนิษฐาน
ไดว้า่ ลูกคา้มีรายไดแ้ละวตัถุประสงค์ในการสร้างความสัมพนัธ์ที�สอดคลอ้งกบัประเภทผลิตภณัฑ์หรือบริการ                
ที�ลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ไว ้ 
 แนวทางที� 2 กรณีที�ลูกค้าเป็นนิติบุคคล และไม่มีพฤติการณ์ใดที�น่าสงสัยหรือมีข้อเท็จจริงตรงตาม                
ขอ้ (1) – (3) ขา้งตน้  ซึ� งหมายความวา่ ลูกคา้เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
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ซึ� งไม่จาํตอ้งพิสูจน์ตวัผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริง หรือ ลูกคา้อาจแสดงให้เห็นถึงบุคคลธรรมดาผูรั้บประโยชน์                   
ที�แทจ้ริงไดต้ั-งแต่การถือหุ้นในทอดแรก หรือแสดงชดัเจนในเอกสารการแสดงตน(ที�น่าเชื�อถือ) หรือ เป็นลูกคา้             
ที�ไดรั้บการรับรองโดยสถาบนัการเงินหลกั(กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมเป็นสถาบนัการเงินสาขา) 
หรือด้วยเหตุอื�นที�กาํหนดไวใ้นนโยบาย หลกัเกณฑ์หรือแนวปฏิบติัภายในองค์กรของผูมี้หน้าที�รายงานการ              
ทาํธุรกรรม  อาจพิจารณาอนุโลมขั-นตอนการตรวจสอบตัวบุคคลธรรมดาผูรั้บผลประโยชน์ที�แท้จริงตาม
มาตรฐาน โดยตรวจสอบเฉพาะขอ้มูลของกรรมการที�มีอาํนาจ ซึ� งปรากฏในเอกสารการจดทะเบียน และขอ้มูล
อื�นที�ปรากฏในขั-นตอนการแสดงตน  และอาจพิจารณาลดความเขม้ขน้การขอขอ้มูลบางประเภท เช่น ขอ้มูล
เกี�ยวกบัโครงสร้างทางธุรกิจ ขอ้มูลเกี�ยวกบัตวับุคคลผูบ้ริหารสูงสุด  
 1.2 ห้ามผู้มีหน้าทีรายงานการทาํธุรกรรม พจิารณาลดขั)นตอน ดังต่อไปนี) 

 ขั-นตอนที� 1 ขั-นตอนการแสดงตน ทั-งนี-  เพื�อจะทราบไดว้่า ลูกคา้แต่ละราย มีคุณสมบติัหรือรูปแบบ
องคก์ร ตรงกบัปัจจยัความเสี�ยงตํ�าที�กาํหนดใน แนวทางที�เลขาธิการประกาศ เรื�อง แนวทางการกาํหนดปัจจยัเพื�อ
พิจารณาลูกคา้ที�มีความเสี�ยงระดบัตํ�า  หรือไม่ จะตอ้งไดรั้บขอ้มูลการแสดงตนที�ครบถว้นก่อน 
 ขั-นตอนที� 2 ขั-นตอนการตรวจสอบขอ้มูลของ ลูกคา้  กรรมการที�มีอาํนาจซึ� งรวมถึงกรรมการที�มีอาํนาจ
ลงนามซึ� งได้รับมอบอาํนาจมาสร้างความสัมพนัธ์  ผูรั้บประโยชน์ที�แทจ้ริงที�ทราบไดใ้นเบื-องตน้(กรณีที�ตอ้ง
ตรวจตามนโยบาย หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม)                         
กบั ขอ้มูลรายชื�อที�กฎหมายกาํหนดใหต้รวจสอบ 
 

ขั)นตอนที 2 การบริหารความเสียงและประเมินผลความเสียงตํา 

 ในการดาํเนินการขั-นตอนนี-  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งมีการกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์
หรือแนวปฏิบติัภายในองค์การที�เกี�ยวกบัการกาํหนดปัจจยัความเสี�ยงตํ�าอย่างชดัเจน ตามประกาศสํานักงาน
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเรื� อง แนวทางในการกาํหนดปัจจยัหรือลกัษณะในการพิจารณาลูกคา้ที�มี
ความเสี�ยงตํ�า 
 ทั-งนี-  การปฏิบติัในขั-นตอนการบริหารความเสี�ยงและประเมินผลความเสี�ยงตํ�า ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมสามารถกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรได้ ตามความเหมาะสมของ
รูปแบบการสร้างความสัมพนัธ์และดาํเนินความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบัลูกคา้ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อขอ้บญัญติัตาม
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 
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 (1) ขั)นตอนการอนุมัติผลความเสียงตําและอนุมัติความสัมพนัธ์ทางธุรกจิ 
 ดงัที�กล่าวไวใ้นกระบวนการบริหารความเสี� ยงว่า ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมต้องดาํเนินการ
ประเมินผลความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย(ในครั- งแรกขณะสร้างความสัมพนัธ์) ให้เสร็จสิ-นก่อนอนุมติัรับลูกคา้ 
จึงหมายความวา่ เมื�อผา่นการระบุตวัตนแลว้ตอ้งมีผลการประเมินความเสี�ยงของลูกคา้ควบคู่กนัก่อนอนุมติัการ
สร้างความสัมพนัธ์และ/หรือ ทาํธุรกรรมครั- งแรก  ในขั-นตอนการอนุมติัผลการประเมินความเสี�ยงสําหรับลูกคา้
ที�มีความเสี�ยงตํ�า พร้อมๆกบัอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้กลุ่มนี-  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม สามารถ
ลดความเขม้ขน้และทาํใหเ้กิดความรวดเร็วในการดาํเนินการได ้ โดยอาจกาํหนดแนวทางดงันี-  
 (1.1) อาจกาํหนดให้บุคลากรที�มีตาํแหน่งสูงสุด หรือพนกังานระดบัอาวุโส ประจาํสาขาหรือสํานกังาน
ของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมที�ลูกคา้ขอสร้างความสัมพนัธ์ เป็นผูอ้นุมติัผลการประเมินความเสี�ยงและ
อนุมติัรับลูกคา้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งส่งรายงานหรือขออนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูงที�มีอาํนาจ 
 (1.2) อาจกาํหนดใหลู้กคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�าไดรั้บการบริการที�รวดเร็วกวา่ลุกคา้กลุ่มอื�น เช่น สามารถทาํ
ธุรกรรมไดท้นัทีที�ไดรั้บผลการประเมินความเสี�ยงตํ�า  หรือ ขั-นตอนในการอนุมติัสร้างความสัมพนัธ์มีระยะเวลา
สั-นกวา่ลูกคา้กลุ่มอื�นๆ เป็นตน้ 
 (2) การกาํหนดเงือนไขปรับปรุงความเสียงตํา 
 ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม ต้องกาํหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ หรือแนวปฏิบติัภายในองค์กร                    
ซึ� งระบุวา่ ลูกคา้ที�ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงในระดบัตํ�า (หมายถึงลูกคา้ความเสี�ยงตํ�า) อาจไดรั้บการปรับปรุง
ความเสี�ยงใหสู้งขึ-นได ้ถา้ลูกคา้มีพฤติการณ์ตรงกบัเงื�อนไขหรือขอ้เท็จจริงบางประการ โดยตอ้งกาํหนดเงื�อนไข
หรือขอ้เทจ็จริงที�ชดัเจน ซึ� งจะทาํให้ลูกคา้ที�มีความเสี�ยงตํ�าถูกปรับประดบัความเสี�ยงให้สูงขึ-น โดยอาจพิจารณา
กาํหนดตามแนวทางต่อไปนี-  
 (2.1) กาํหนดเพดานวงเงินในการทาํธุรกรรม เช่น กรณีที�ลูกค้าที�มีความเสี� ยงตํ�า มีการทาํธุรกรรม 
โดยเฉพาะธุรกรรมที�ทาํให้เกิดมูลค่าเพิ�มขึ- นในบญัชีหรือทาํให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ในทางธุรกิจมากขึ- น                    
ในวงเงินหรือจาํนวนร้อยละ หรืออตัราส่วนอื�นๆ ที�กาํหนดไว ้จะทาํให้ลูกค้ามีข้อเท็จจริงที�ต้องได้รับการ
พิจารณาว่า ควรปรับปรุงความเสี�ยงให้สูงขึ-นหรือไม่ ทั-งนี-  ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมอาจกาํหนดให้มีการ
ตรวจสอบก่อนปรับความเสี�ยงสูงขึ-น หรือปรับความเสี�ยงสูงขึ-นโดยอตัโนมติัเมื�อเกิดขอ้เทจ็จริงที�ตรงกบัเงื�อนไขก็ได ้  
 (2.2) กาํหนดเพดานวงเงินในการตรวจสอบและตรวจทานความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม 
หรือการดําเนินความสัมพนัธ์ เช่น ในกรณีที�ลูกค้าความเสี� ยงตํ�า ได้รับการตรวจสอบและตรวจทานความ
เคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรม หรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ในภาพรวมแต่ละครั- ง ตอ้งพิจารณาถึง
ค่าเฉลี�ยในวงเงินในบญัชีหรือในทางธุรกิจที�ดาํเนินอยู่กบัผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม โดยกาํหนดเพดาน
วงเงิน อาจคิดเป็นมูลค่าเงิน ร้อยละหรืออตัราส่วนที�เปลี�ยนแปลง ไปจากผลการตรวจครั- งก่อน  
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 (2.3) กาํหนดให้ลูกคา้ความเสี�ยงตํ�า ที�ถูกพิจารณารายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานักงาน 
และยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบจากช่องทางที�สํานกังานแจง้กลบั วา่ เหตุอนัควรสงสัยดงักล่าวไม่เกิดความเสี�ยง
ขึ-น ลูกคา้เสี�ยงตํ�าดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการปรับระดบัความเสี�ยง ให้เป็นลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูงในทนัทีที�ผูมี้หนา้ที�
รายงานการทาํธุรกรรมพิจารณาส่งรายงานต่อสํานกังาน ซึ� งเงื�อนไขในขอ้นี-  ถือเป็นเงื�อนไขเด็ดขาดที�ผูมี้หนา้ที�
รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดตามขอ้บญัญติัในกฎกระทรวงฯ 
 
ขั)นตอนที 3 แนวทางในการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือการดําเนินความสัมพันธ์
สําหรับลูกค้าความเสียงตํา 
 บทบญัญติัในกฎกระทรวงฯ กาํหนดวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดความเขม้ขน้ในการ
ตรวจสอบความเคลื�อนไหวทางการเงิน การทาํธุรกรรมหรือการดาํเนินความสัมพนัธ์ ให้สอดคลอ้งกบัผลการ
ประเมินความเสี�ยงของลูกคา้แต่ละราย ดงันั-น เมื�อลูกคา้ไดรั้บผลการประเมินความเสี�ยงดา้นการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายว่า อยู่ในระดับความเสี� ยงตํ� า ผูมี้หน้าที�รายงานการทําธุรกรรม                           
ควรกาํหนดมาตรการตรวจสอบที�เบาบางลงสาํหรับลูกคา้กลุ่มนี-   
 การกําหนดหลักการตรวจสอบความเคลือนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนิน
ความสัมพนัธ์ทีเบาบาง  ผู้มีหน้าทีรายงานการทาํธุรกรรม อาจพจิารณาถึง แนวทางดังต่อไปนี)  
  (1) การกาํหนดระบบการกลั�นกรอง ตรวจสอบและตรวจทานขอ้มูลที�เบาบางกวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น 
 (2) การกาํหนดระยะเวลาในการทบทวนขอ้มูลที�นานหรือมีระยะเวลาห่างกวา่ลูกคา้กลุ่มอื�น     
 (3) การกาํหนดระบบการอนุมติัรายงานการสรุปผลวิเคราะห์ ขอ้เท็จจริง หรือการประเมินผลขอ้มูล  
ที�เขม้ขน้หรือซับซ้อน น้อยกว่าลูกคา้กลุ่มอื�น โดยอาจกาํหนดให้บุคลากรที�มีตาํแหน่งสูงสุด หรือบุคลากรใน
ตาํแหน่งอาวุโส ที�ประจาํอยู่ ณ สาขา หรือสํานกังานที�ดูแลการตรวจสอบลูกคา้รายนั-นๆ เป็นผูอ้นุมติัผลลพัธ์
สาํหรับลูกคา้กลุ่มนี-  (เวน้แต่เมื�อลูกคา้ความเสี�ยงตํ�า ไดรั้บการปรับปรุงความเสี�ยงอยูใ่นระดบัความเสี�ยงสูง ตอ้ง
พิจารณานาํหลกัการในเรื�อง การตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูง มาปรับใชท้นัที)   
 (4) การตรวจสอบและทบทวนขอ้มูลการระบุตวัตนที�เบาบางกว่าลูกคา้กลุ่มอื�น โดยอาจกาํหนดระยะเวลา
ในการปรับปรุงขอ้มูล หรือประเภทขอ้มูลที�ตรวจสอบทบทวน มีความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ลูกคา้กลุ่มอื�นก็ได ้  
  

ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม สามารถกําหนดแนวทางในการตรวจสอบเพื�อทราบข้อเท็จจริง
เกี�ยวกับลูกค้าที�มีความเสี� ยงสูงที�เบาบาง นอกเหนือไปจากแนวทางที�ก ําหนดนี- ก็ได้ แต่ยงัคงต้องคาํนึงถึง 
หลกัการสําคญัเกี�ยวกบัการบริหารความเสี�ยง ไดแ้ก่ “ความเสี�ยงสามารถปรับปรุงได ้และหากลูกคา้ที�มีความ
เสี�ยงตํ�า ไดรั้บการปรับปรุงเป็นลูกคา้ที�มีความเสียงสูง ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งนาํหลกัการที�ปฏิบติั
กบักลุ่มลูกคา้ที�มีความเสี�ยงสูงมาดาํเนินการกบัลูกคา้ที�ไดรั้บการปรับปรุงความเสี�ยงนั-นทนัที”. 
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การรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอันควรสงสัย 
 ผู�ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) มีหนา้ที	ในการปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในเรื	อง การรายงานธุรกรรม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 ประเภทที	 1  ธุรกรรมที	ใชเ้งินสด 
 ประเภทที	 2 ธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย 
 ซึ	 งธุรกรรมแต่ละประเภทมีการกาํหนดหลกัเกณฑ์ ระยะเวลาและวิธีการส่งรายงาน สําหรับผูมี้หน้าที	
รายงานการทาํธุรกรรมไวใ้นกฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                    
พ.ศ. 2542 ฉบบัที	 4 (พ.ศ. 2543) และที	แกไ้ขเพิ	มเติม ฉบบัที	 14 (พ.ศ. 2559) 
 สําหรับประเด็นสําคญัที	ต้องพิจารณาในการปฏิบติัตามกฎกระทรวงเรื	 องการตรวจสอบเพื	อทราบ
ขอ้เท็จจริงเกี	ยวกบัลูกคา้สําหรับผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ	ง (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ 
(๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙ คือ แนวทางในการรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย ซึ	 งมีการปรับปรุงคาํนิยามและ
กระบวนการในหลายประเด็น ซึ	 งจะไดก้ล่าวต่อไป 
 
การตรวจสอบธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 การตรวจสอบว่า ธุรกรรมใดที	มีความผิดปกติและมีความเสี	ยง ควรแก่การส่งเป็นรายงานธุรกรรม 
ที	มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ให้พิจารณาถึงคาํนิยามตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน  

“ธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย” หมายความวา่ ธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรเชื	อไดว้า่กระทาํเพื	อหลีกเลี	ยงมิ
ให้ตอ้งตกอยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติันีL  หรือธุรกรรมที	เกี	ยวขอ้งหรืออาจเกี	ยวขอ้งกบัการกระทาํ
ความผดิมูลฐานหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทัLงนีL  ไม่วา่จะเป็นการทาํธุรกรรมเพียงครัL งเดียว
หรือหลายครัL ง และใหห้มายความรวมถึงการพยายามกระทาํธุรกรรมดงักล่าวดว้ย  
 
1. หลกัการเบื�องต้นในการพจิารณาธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้กาํหนดพฤติกรรมแห่งธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย แต่กฎหมายกาํหนด
ผลลพัธ์ในการใชดุ้ลยพินิจตรวจสอบของผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมวา่ หากพบวา่ ธุรกรรมและพฤติกรรม
ที	เกี	ยวกบัการทาํธุรกรรมนัLน ทาํใหบุ้คลากรที	เกี	ยวขอ้งเชื	อวา่ ธุรกรรมดงักล่าวมีประเด็นดงัต่อไปนีL  
 (1) ผูท้าํธุรกรรมเจตนาจะหลีกเลี	ยงมิให้การทาํธุรกรรมของตน ตอ้งถูกรายงานต่อสํานักงาน หรือ                  
ถูกตรวจสอบจากผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมก็ตาม หรือ 
 (2) ธุรกรรมที	เกี	ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิมูลฐานอยา่งใดอยา่งหนึ	ง หรือ 
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 (3) ธุรกรรมที	ไดก้ระทาํอาจจะมีความเกี	ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดอย่างหนึ	งอย่างใดในทางอาญา                         
ซึ	 งในทางปฏิบติั ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมไม่จาํเป็นตอ้งทราบถึงระดบัที	ตอ้งเจาะจงความผดิมูลฐาน แต่ก็
สามารถระบุความผิดมูลฐานไดห้ากมีขอ้เท็จจริงที	ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมทราบ  หรืออาจเกี	ยวกบัการ
สนบัสนุนทางการเงินใหใ้หแ้ก่ผูก่้อการร้ายหรือขบวนการก่อการร้าย หรือ 
 (4) ผูท้าํธุรกรรมประสงคจ์ะทาํธุรกรรมที	ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมพบเหตุในขอ้ (1) หรือ (2) แต่
ปรากฏว่า ผูท้าํธุรกรรมได้ยกเลิกหรือปฏิเสธไม่ทาํธุรกรรม ซึ	 งการกระทาํดงักล่าวถือว่า อยู่ในขัLน พยายาม
กระทาํธุรกรรม ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมมีหนา้ที	ตอ้งรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย  
 จากขอ้พิจารณาในขอ้ (3) ทาํใหผู้มี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งปรับปรุงขัLนตอนการปฏิบติัหนา้ที	
ของบุคลากรที	เกี	ยวขอ้ง ในการขอขอ้มูลผูท้าํธุรกรรม และบนัทึกทนัทีก่อนจะดาํเนินการทาํธุรกรรมให้เสร็จสิLน 
เพื	อที	จะสามารถรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยด้วยขอ้มูลที	สามารถระบุตวัผูท้าํธุรกรรมได้ ในกรณี 
ที	ผูท้าํธุรกรรมไดข้อยกเลิกหรือปฏิเสธไม่ทาํธุรกรรมดงักล่าวแลว้ 
 
(ความผิดมูลฐานปัจจุบนัประกอบไปดว้ยความผิดอาญาที	เกี	ยวกบัทรัพยสิ์นอยา่งครอบคลุม ทัLงนีL  ดูความผิดมูล
ฐานตามมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฉบบัประมวล) 
 
2. ข้อพจิารณาเพิ�มเติมในการส่งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 การรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย นอกจากจะรายงานตามเหตุแห่งคาํนิยาม ในข้อ 1. แล้ว         
ยงัหมายรวมถึงกรณีการรายงานเรื	องต่อไปนีLดว้ย 
 เมื	อพบวา่ พฤติการณ์ในการขอสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของลูกคา้ มีความผิดปกติอนัอาจเกี	ยวขอ้ง
กบัหลักการเบืLองต้นในข้อ 1. และมีผลการประเมินความเสี	 ยงในระดับสูงถึงขัLนที	ผูมี้หน้าที	รายงานการทาํ
ธุรกรรมพิจารณาปฏิเสธการสร้างความสัมพนัธ์และเห็นควรแจง้ต่อสาํนกังาน 
 เมื	อตรวจสอบในขัLนตอนการระบุตวัตน หรือขัLนตอนการบริหารความเสี	ยงอย่างต่อเนื	อง พบวา่ ลูกคา้
(หรือบุคคลที	ทาํธุรกรรมแบบครัL งคราว) มีข้อมูลตรงกับรายชื	อที	กฎหมายกําหนดให้ตรวจสอบ ทัL งนีL การ
ดาํเนินการรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ยงั
ไม่รวมถึงการปฏิบติัเกี	ยวกบั “การแจง้สาํนกังาน” ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวธุที	มีอานุภาพทาํลายลา้งสูง พ.ศ. 2559 
 เมื	อตรวจสอบในขัLนตอนการตรวจทานความเคลื	อนไหวทางการเงินหรือการทาํธุรกรรมหรือการดาํเนิน
ความสัมพนัธ์ พบวา่ ลูกคา้มีความเคลื	อนไหวที	ผดิปกติมากและอาจเกี	ยวขอ้งกบัพฤติการณ์ตามหลกัการเบืLองตน้
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ในขอ้ 1. นอกจากผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมจะปรับปรุงความเสี	ยงของลูกคา้ไปสู่ระดบัสูงหรือพิจารณา
ยติุความสัมพนัธ์แลว้ อาจพิจารณารายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสาํนกังานไดด้ว้ย 
 

3. การกาํหนดขั�นตอนการกลั�นกรองก่อนส่งรายงานธุรกรรมที�มีเหตุอนัควรสงสัย 

 ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดขัLนตอนเพื	อให้การพบพฤติการณ์ตามหลกัการเบืLองตน้ใน
ข้อ 1. และข้อ 2. มีข้อเท็จจริงให้เชื	อได้ว่า จาํเป็นต้องรายงานต่อสํานักงาน โดยอาจพิจารณาถึงแนวทาง
ดงัต่อไปนีL  
 (1) กาํหนดให้มีการตรวจสอบพฤติการณ์ที	พบในข้อ 1. มากกว่า 1 ขัLนตอน กล่าวคือ เมื	อมีการพบ
พฤติการณ์ตามข้อ 1. ในครัL งแรก ให้มีขัLนตอนในการตรวจสอบหรือตรวจทานอีกครัL งเพื	อมั	นใจว่า เป็น
พฤติการณ์ที	น่าจะเขา้ข่ายที	ควรตอ้งรายงานต่อสาํนกังาน 
 (2) กาํหนดหลกัการในการตรวจสอบขอ้มูลที	เกี	ยวขอ้ง เพื	อยืนยนัว่ามีเหตุอนัควรสงสัยเพียงพอที	จะ
รายงานต่อสํานกังาน กล่าวคือ ในการพิจารณาว่าจะส่งรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยต่อสํานกังาน ผูมี้
หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรม ควรมีขัLนตอนในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงเกี	ยวกบัธุรกรรมและผูท้าํธุรกรรม (ใน
ขอบเขตที	ทาํไดม้ากที	สุด เนื	องจากการตรวจสอบ ไม่ใช่การสืบสวนสอบสวนในขัLนตอนกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา) ซึ	 งอย่างน้อย ผูมี้หน้าที	รายงานการทาํธุรกรรมควรมีรายงานขอ้เท็จจริงอนัเป็นเหตุผลประกอบการ
พิจารณาวา่ เหตุจึงทาํใหเ้ชื	อวา่ ธุรกรรมดงักล่าวเป็นไปตามหลกัการในขอ้ที	 1 หรือ 2  
 (3) กาํหนดให้มีการอนุมติัการส่งรายงานธุรกรรมและข้อมูลการรายงานธุรกรรม โดยผูบ้ริหารที	มี
อาํนาจ กล่าวคือ ในขัLนตอนสุดทา้ยก่อนส่งรายงานต่อสาํนกังาน ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้
ผูบ้ริหารที	มีอาํนาจ (ในทางกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน) 
ซึ	 งอาจมอบอาํนาจช่วงหรือไม่ก็ตาม เป็นผูอ้นุมติัเพื	อส่งรายงาน รวมถึงอนุมติัขอ้เท็จจริงที	ระบุในรายงานดว้ย  
เนื	องจาก รายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย มีความสําคญัต่อกระบวนการตรวจสอบการฟอกเงินของ
สาํนกังานและมีความสาํคญัต่อการพิจารณาความน่าเชื	อถือของผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมดว้ย การรายงาน
ธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย โดยขาดขอ้เท็จจริงสนบัสนุนที	เพียงพอ หรือการรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควร
สงสัยจาํนวนมาก ย่อมแสดงถึงกระบวนการปฏิบติังานของผูมี้หน้าที	รายงานการทาํธุรกรรมที	อาจมีความ
บกพร่องหรือมีการรับทาํธุรกรรมใหผู้ที้	อาจเกี	ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิจาํนวนมากได ้
 

หมายเหตุ 
ยกเวน้กรณี หากผูมี้หน้าที	รายงานไดรั้บคาํสั	งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกคา้ ที	เกี	ยวขอ้งกบัความผิดมูลฐาน
ชดัเจนจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย กรณีนีL สามารถรายงานเป็นธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยไดเ้ลยโดยไม่
ตอ้งตรวจสอบเพิ	มเติม 
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หลกัสําคัญในการตรวจสอบรายงานธุรกรรม 

 
ขอให้ตระหนักว่า อาํนาจในการใช้ดุลยพินิจรับทาํธุรกรรมที	มีเหตุอันควรสงสัย เป็นอาํนาจของ 

ผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรม เนื	องจาก กฎหมายให้อาํนาจผูมี้หนา้ที	รายงานการทาํธุรกรรมเป็นผูพ้ิจารณาวา่ 
แมจ้ะพบวา่ ธุรกรรมหรือผูท้าํธุรกรรม อาจมีพฤติการณ์ที	เขา้ข่ายน่าสงสัย  แต่ไม่ไดห้มายความวา่ ผูท้าํธุรกรรม
หรือธุรกรรมนัLนจะเกี	ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิอยา่งแน่แท ้ดงันัLน  

การใช้ดุลยพินิจในการรับทาํธุรกรรมที	รายงานว่า เป็นธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัย จึงขัLนอยู่กับ
ขอ้เท็จจริงที	เกี	ยวข้องอนัเป็นเหตุแห่งการรายงานด้วย หากผูท้าํธุรกรรมเห็นว่า การรับทาํธุรกรรมดังกล่าว  
จะเสี	ยงต่อการฝ่าฝืนบทบญัญติัในเรื	อง การเป็นผูส้นบัสนุนการฟอกเงินอย่างแน่แท ้ผูมี้หน้าที	รายงานการทาํ
ธุรกรรมก็ควรพิจารณาปฏิเสธการทาํธุรกรรมดงักล่าว   
 จากที	กล่าวมาในวรรคขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่า ผูท้าํธุรกรรม จาํเป็นอย่างยิ	งที	ตอ้งคดักรองบุคลากรที	มี
คุณภาพและมีความเชี	ยวชาญในสายงานที	เหมาะสมกบัการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและการใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินก่อนพิจารณาว่า จะรายงานธุรกรรมที	มีเหตุอนัควรสงสัยหรือไม่ และเห็นควรรับทาํธุรกรรมดงักล่าว
หรือไม่ ดว้ยเหตุดงักล่าว กฎหมายจึงมุ่งเนน้ให้มีผูบ้ริหารที	มีอาํนาจ (ซึ	 งกฎหมายคาดหวงัความน่าเชื	อถือในการ
ใชดุ้ลยพินิจในการตรวจสอบและตดัสินใจจากบุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าว) นั	นเอง. 
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การเกบ็รักษาข้อมูล 

 
 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ดูฉบับประมวล) รวมถึงกฎ
กระทรวงฯและมาตรฐานสากลดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนบัสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย ต่างก็กาํหนดในหลกัการเดียวกนัว่า สถาบนัการเงิน (Financial Institutions) และผู ้
ประกอบอาชีพที>เกี>ยวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมการเงิน (DNFBPs) รวมถึง ผูใ้ห้บริการโอนเงิน (Money Value 
Transfer Service) ตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลของลูกคา้เป็นเวลาอยา่งนอ้ย ห้าปี นบัแต่วนัที>ยุติความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัลูกคา้ หรือ หา้ปี นบัแต่วนัที>ทาํธุรกรรม กรณีผูท้าํธุรกรรมเป็นบุคคลที>ทาํธุรกรรมแบบครัU งคราว 
 การเก็บข้อมูลในที>นีU  หมายถึง บรรดาขอ้มูล หลกัฐาน ไม่ว่าเป็นต้นฉบบัหรือสําเนา และผูมี้หน้าที>
รายงานการทาํธุรกรรมสามารถเก็บดว้ยวิธีใดก็ได ้แต่ในทา้ยที>สุด ตอ้งสามารถแปลงเป็นเอกสารที>สามารถอ่าน
และใชเ้ป็นพยานหลกัฐานได ้ 
 ประเภทของขอ้มูลที> ผูมี้หนา้ที>รายงานการทาํธุรกรรม มีหนา้ที>เก็บรักษา ตามระยะเวลา ห้าปี ในวรรค
แรก ภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎกระทรวงฯ ไดแ้ก่   
 1 ขอ้มูลการทาํธุรกรรมทุกประเภทของลูกคา้ (รวมถึงการทาํธุรกรรมที>เป็นการโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทัUงภายในประเทศและขา้มประเทศพร้อมทัUงขอ้มูลที>ส่งหรือไดรั้บพร้อมกบัคาํสั>งโอนเงินหรือรับ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
 2 ขอ้มูลการแสดงตน ของลูกคา้ 
 3 รายละเอียดเกี>ยวกบัการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัลูกคา้ อยา่งนอ้ยดงัต่อไปนีU  
 1) นโยบายและระเบียบวธีิการสาํหรับการประเมินและบริหารความเสี>ยงดา้นการฟอกเงิน 
และการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  2) ผลการประเมินและบริหารความเสี>ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 
  3) หลักเกณฑ์ภายในองค์กรและมาตรการบรรเทาความเสี> ยงด้านการฟอกเงินและการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที>อาจเกิดขึUนก่อนการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยใีหม่ 
  4) การทาํธุรกรรมของลูกคา้และการตรวจสอบธุรกรรมที>ลูกคา้ได้ทาํขึUนเพื>อบริหารความ
เสี>ยงสาํหรับธุรกรรมที>สงสัยวา่อาจเกี>ยวขอ้งกบัการฟอกเงินหรือการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  5) การปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ของลูกคา้ที>ใช้ในการแสดงตน การระบุตวัตนและขอ้มูลที>
นาํมาพิจารณา 
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ในการบริหารความเสี>ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายใหเ้ป็นปัจจุบนั 
  6) การบริหารความเสี>ยงและการจดัระดบัความเสี>ยงลูกคา้ 
  7) การดาํเนินการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัลูกคา้ ไดแ้ก่ 
    (ก) การระบุตวัตนและการพิสูจน์ทราบตวัตนของลูกคา้ บุคคลที>มีการตกลงกนัทาง
กฎหมายและผูไ้ดรั้บผลประโยชน์ที>แทจ้ริง 
    (ข) การตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ บุคคลที>มีการตกลงกนัทางกฎหมายและผูไ้ดรั้บ 
ผลประโยชน์ที>แทจ้ริงของลูกคา้กบัขอ้มูลรายชื>อบุคคลที>ถูกกาํหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนั 
และปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
   (ค) วตัถุประสงคต์ามเจตจาํนงในการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
   (ง) ผลการตรวจสอบความเคลื>อนไหวทางการเงินหรือผลการตรวจสอบความ
เคลื>อนไหวในการทาํธุรกรรมตลอดระยะเวลาการสร้างความสัมพนัธ์ของลูกคา้ 
  8) การตรวจสอบการมอบอาํนาจสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือทาํธุรกรรมในนามของลูกคา้ 
  9) ผลการดาํเนินการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัลูกคา้ของลูกคา้ปัจจุบนั 
  10) ผลการตรวจสอบธุรกรรมที>มีเหตุอนัควรสงสัย 
  11) การดาํเนินการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัผูที้>ทาํธุรกรรมเป็นครัU งคราว 
  12) รายละเอียดเกี>ยวกบัการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เทจ็จริงเกี>ยวกบัลูกคา้อื>นตามที>เลขาธิการ
ประกาศกาํหนด 
  

 4 การเก็บรักษารายละเอียดเกี>ยวกบัการตรวจสอบเพื>อทราบขอ้เท็จจริงเกี>ยวกบัลูกคา้อาจเก็บ
เป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได ้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทัUงนีU ตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการเก็บรักษาดงัต่อไปนีU  

     1) สามารถจดัเก็บ เขา้ถึง หรือนาํกลบัมาใชไ้ดโ้ดยขอ้มูลไม่เปลี>ยนแปลง 
     2) สามารถเก็บรักษารายละเอียดดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบที> เป็นอยู่ในขณะที>ได้รับ

รายละเอียดนัUนหรืออยูใ่นรูปแบบที>สามารถแสดงรายละเอียดที>ไดรั้บใหป้รากฏขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     3) สามารถถ่ายโอนรายละเอียดดงักล่าวลงในสื>อบนัทึกขอ้มูลหรือส่งผา่นระบบสารสนเทศ

อื>นใหส้าํนกังานไดต้ามที>สาํนกังานกาํหนด 
ผูมี้หน้าที>รายงานการทาํธุรกรรม ต้องเก็บรักษาข้อมูลข้างต้น ให้อยู่ในสภาพที>พร้อมจะ

ตรวจสอบ และสามารถนําส่งข้อมูลเพื>อดําเนินการในส่วนที>เกี>ยวข้องได้ในทันทีเมื>อได้รับการแจ้งจาก
สาํนกังาน. 
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การพึ�งพาบุคคลที�สาม 

 

1. การพึ�งพาบุคคลที�สาม 

 การพึ
งพาบุคคลที
สาม หมายความวา่ การพึ
งพาในการปฏิบติัตามวรรคหนึ
งและการเก็บรักษาขอ้มูลตาม
การตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จริงเกี
ยวกบัลูกคา้สาํหรับผูป้ระกอบอาชีพ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ
ง (๒) (๓) (๔) 
(๕) (๖) (๗) (๘) และ (๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙รกิจกับลูกค้าอยู่ก่อนที
ผูป้ระกอบอาชีพ จะพึ
 งพาให้บุคคลที
สาม
ดาํเนินการสร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในครั< งใหม่ระหวา่งลูกคา้กบัผูป้ระกอบอาชีพ  ซึ
 งบุคคลที
สามสามารถ
นาํกระบวนการตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบัลูกคา้ที
ตนถือปฏิบติัอยูม่าใชก้บัความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
ในครั< งใหม่นี< ได ้ทั<งนี<  การพึ
งพาบุคคลที
สามจะแตกต่างจากการที
ผูป้ระกอบอาชีพ จดัจา้งบุคคลภายนอกหรือ
ความสัมพนัธ์อย่างตวัแทน ซึ
 งตอ้งดาํเนินมาตรการตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงตามนโยบายและขอ้บงัคบั
ของผูป้ระกอบอาชีพ และผูรั้บจา้งหรือตวัแทนตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูป้ระกอบอาชีพ ซึ
 งผูป้ระกอบอาชีพ
ตอ้งรับผิดชอบในกรณีที
บุคคลที
สามไม่ดาํเนินการตามกระบวนการตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบั
ลูกคา้หรือการเก็บรักษาขอ้มูลและหลกัฐานหรือดาํเนินการตามกระบวนการดงักล่าวไดไ้ม่ครบถว้นบุคคลที
สาม
ตอ้งเป็นสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ซึ
 งอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานที
มีอาํนาจ  
 
 หลกัการสําคัญในการพึ�งพาบุคคลที�สาม ได้แก่ 

 (๑) พึ
งพาในกระบวนการจดัใหลู้กคา้แสดงตน การประเมินผลเบื<องตน้ในการขอขอ้มูลเพิ
มเติมเพื
อระบุ
ตวัตน จนถึงขั<นตอนการตรวจสอบขอ้มูลรายชื
อตามที
กฎหมายกาํหนด และการอนุมติัรับลูกคา้  
 (๒) หา้มพึ
งพาในกระบวนการบริหารความเสี
ยงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย และกระบวนการตรวจสอบความเคลื
อนไหวทางการเงิน การทําธุรกรรม หรือการดําเนิน
ความสัมพนัธ์ รวมถึงขั<นตอนในการทบทวน ตรวจสอบกับรายชื
อที
กฎหมายกาํหนดอย่างสมํ
าเสมอ การ
ปรับปรุงความเสี
ยงที
ตอ้งดาํเนินอย่างสมํ
าเสมอจนยุติความสัมพนัธ์ แต่ในการพึ
งพา ผูมี้หน้าที
รายงานการทาํ
ธุรกรรมอาจขอขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งจากบุคคลที
สาม เพื
อนาํมาประกอบการพิจารณาความเสี
ยงของลูกคา้ก็ได ้
 (๓) การพึ
 งพา ไม่ใช้หลักการเหมือนกับการจ้างตัวแทนหรือจ้างผู ้ให้บริการภายนอกมาดําเนิน
ระบบปฏิบติัการให ้ 
 (๔) การพึ
งพาจาํเป็นตอ้งอยู่บนเงื
อนไขการปฏิบติัการของบุคคลที
สาม กล่าวคือ ผูมี้หน้าที
รายงานการ
ทาํธุรกรรมไม่มีอาํนาจในการกาํหนดระบบปฏิบติัการในการจดัให้ลูกคา้แสดงตน ระบุตวัตน หรือดาํเนินการ
ตรวจสอบกบัรายชื
อที
กฎหมายกาํหนด เนื
องจาก เป็นการพึ
งพาที
ผูมี้หน้าที
รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งอาศยั
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บุคคลที
สาม ในการช่วยดาํเนินการตามขั<นตอนในขอ้ (๑) ตามระบบปฏิบติัการที
บุคคลที
สามถือปฏิบติัหรือมี
นโยบายกาํหนดไวอ้ยู่แล้ว  (ซึ
 งต่างจากการจา้งตวัแทนหรือผูใ้ห้บริการภายนอกมาดาํเนินการให้ ซึ
 งกรณีนี<          
ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมมีอาํนาจในการกาํหนดกรอบขอ้ตกลงใหป้ฏิบติัตามเงื
อนไขของตนได)้ 
 (๕) ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรม ควรมั
นใจไดว้า่ บุคคลที
สาม มีระบบปฏิบติัการในการดาํเนินการ
ในขอ้ (๑) รวมถึงมีประสิทธิภาพในการปฏิบติัตามกระบวนการตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เท็จจริงเกี
ยวกบัลูกคา้
ตามกฎหมายไทย  
 (๖) ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งตระหนกัเสมอว่า ตนยงัคงมีหนา้ที
และความรับผิดในกรณีที
 
กระบวนการในขอ้ (๑) เกิดความบกพร่อง แมว้่าความบกพร่องนั<นจะเกิดจากระบบการปฏิบติัการของบุคคลที

สามก็ตาม เนื
องจาก ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรม ยงัคงรับหนา้ที
และความรับผิดชอบในการดาํเนินการตาม
กฎหมายในขอ้ (๑) กบัลูกคา้อยู่เสมอ ดงันั<น ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรม ควรขอขอ้มูลหรือตรวจสอบให้
มั
นใจไดว้า่ การพึ
งพาบุคคลที
สามรายหนึ
งรายใดนั<น จะไม่ทาํใหต้นเกิดความเสี
ยงในการรับผิดต่อการไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ทั<งนี<  หากพบวา่มีระบบปฏิบติัการที
บกพร่องต่อหนา้ที
ตามกฎหมายใน
การดาํเนินการตามขอ้ (๑) นอกจากผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมจะตอ้งรับผิดในส่วนของการดาํเนินการต่อ
ลูกคา้ตนแลว้ บุคคลที
สามก็ยอ่มตอ้งรับผิดในความผิดเดียวกนัดว้ย เพราะดว้ยขอ้ตกลงที
ร่วมให้บริการแก่ลูกคา้ 
บุคคลที
สามก็ยงัคงมีความรับผดิกรณีเกิดความบกพร่องในการปฏิบติัหนา้ที
ในขอ้ (๑) เช่นกนั)  
 (๗) การพึ
งพาในการเก็บรักษาขอ้มูล ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมสามารถพึ
งพาให้บุคคลที
สามเก็บ
รักษาขอ้มูลลุกคา้ที
ไดใ้นขั<นตอนการดาํเนินการตามขอ้ ๑ เพื
อตนได ้หากบุคคลที
สามยินยอม ทั<งนี<ความรับผิด
ในการเก็บรักษาขอ้มูลยงัคงตกอยู่แก่ผูมี้หน้าที
รายงานการทาํธุรกรรม ดงันั<น ในการพึ
งพาบุคคลที
สาม ควรมี
ขอ้ตกลงที
มั
นใจได้ว่า บุคคลที
สามจะดาํเนินการเก็บรักษาขอ้มูลที
ได้ดาํเนินการตามขอ้ (๑) และสามารถส่ง
ขอ้มูลดงักล่าวใหแ้ก่ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมไดเ้มื
อร้องขอ หรือให้สําเนาขอ้มูลดงักล่าวส่งให้ผูมี้หนา้ที

รายงานการทาํธุรกรรม (ถา้บุคคลที
สามยนิยอม)  
 
ตวัอยา่งในการพึ
งพาบุคคลที
สาม อาจไดแ้ก่  

- กรณีที
ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมเป็นสาขาของสถาบนัการเงินในต่างประเทศ และพึ
งพาสถาบนั
การเงินต่างประเทศนั<นในการดาํเนินกระบวนการตามขอ้ (๑) กบัลูกคา้ที
มาจากประเทศที
สถาบนัการเงินตั<งอยู ่
และมาดาํเนินความสัมพนัธ์ต่อกบัสาขาในประเทศไทย ซึ
 งสาขาในประเทศไทยยงัคงมีหนา้ที
ในการรับผิดชอบ
ในการบริหารความเสี
ยงและตรวจสอบขอ้เทจ็จริงจนยติุความสัมพนัธ์ 



-ร่าง- 
88 

 - กรณีที
สถาบนัการเงินที
ให้บริการลูกคา้ดา้นบญัชีเงินฝาก มีการเสนอให้ลูกคา้ลงทุนโดยการซื<อหน่วย
ลงทุนซึ
 งผูมี้หน้าที
รายงานการทาํธุรกรรมเป็นผูบ้ริหารกองทุนนั<นอยู ่สถาบนัการเงินมีหนา้ที
ในการตรวจสอบ
ลูกคา้ของตนอยูแ่ลว้ แต่ในการตรวจสอบเพื
อขายหน่วยลงทุนแทนผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมนั<น เขา้กรณี
การพึ
งพาบุคคลที
สามในการตรวจสอบลูกคา้ดว้ยเช่นกนั ดงันั<นในกรณีนี<  ถือไดว้่า ผูมี้หน้าที
รายงานการทาํ
ธุรกรรม ไดพ้ึ
งพาใหส้ถาบนัการเงินดาํเนินการตามขอ้ (๑) ใหแ้ก่ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรม แต่ภาระความ
รับผดิในการปฏิบติัหนา้ที
 ยงัคงตกแก่ผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรมอยู ่และผูมี้หนา้ที
รายงานการทาํธุรกรรม
มีหนา้ที
ตอ้งดาํเนินการในขั<นตอนต่อไปของกระบวนการตรวจสอบเพื
อทราบขอ้เทจ็จริงเกี
ยวกบัลูกคา้  เป็นตน้ 
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สํานักงานสาขาและบริษัทในเครือ 

 
 คาํวา่ สํานกังานสาขา ในที�นี�  มุ่งเนน้ที� สํานกังานสาขาที�ตั�งอยูใ่นต่างประเทศของผูมี้หนา้ที�รายงานการ
ทาํธุรกรรม (สําหรับสํานกังานสาขาภายในประเทศ ถือเป็นส่วนหนึ� งภายในองค์กรผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมที�ไม่มีประเด็นในการพิจารณาเกี�ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายของประเทศไทย 
 คาํว่า บริษทัในเครือ ในที�นี�  มุ่งเน้นที� บริษทัในเครือที�ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมเป็นฝ่ายถือหุ้น
ใหญ่ (เพียงพอที�จะมีอาํนาจในการกาํหนดนโยบายในการบริหารจดัการ) ซึ� งตั�งอยูใ่นต่างประเทศ และบริษทัใน
เครือดงักล่าว ดาํเนินกิจการในกลุ่มธุรกิจหรือเป็นผูป้ระกอบอาชีพที�มีหนา้ที�ปฏิบติัตามกฎกระทรวงฯนี�  
 
 โดยหลกัการ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม มีหนา้ที�ตอ้งกาํกบัดูแลให้สํานกังานสาขาและบริษทัใน
เครือ ซึ� งไม่วา่จะตั�งอยูใ่นต่างประเทศหรือในประเทศไทย ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่าง
เคร่งครัดเช่นเดียวกันกับผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมซึ� งเป็นสํานักงานใหญ่หรือบริษทัแม่ อย่างไรก็ดี       
เพื�อมิให้เกิดความสับสนในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายของประเทศไทยและประเทศ 
ที�สํานกังานสาขาหรือบริษทัในเครือตั�งอยูด่ว้ยนั�น  จึงขอให้ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม พิจารณากาํหนด
แนวทางดงัต่อไปนี�  ในการกาํกบัดูแลสาํนกังานสาขาและบริษทัในเครือ  
 
การกาํกบัดูแลและกาํหนดนโยบายสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษัทในเครือ 

 (1) กาํหนดนโยบายในการพิจารณาตั�งสาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือ ในพื�นที�หรือประเทศที�มีความ
เสี�ยงตํ�าดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายก่อน 
 หมายความวา่ ในกรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะพิจารณาปัจจยัในการขยายกิจการ โดยการ
ตั�งสาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือในต่างประเทศ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมควรพิจารณาเลือกจดัตั�งใน
พื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยงตํ�าดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นปัจจยั
แรกๆก่อน  แต่มิไดห้มายความว่า กฎหมายจะห้ามมิให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จดัตั�งสํานกังานสาขา
หรือบริษทัในเครือ ในพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสูง เพียงแต่ในการจดัตั�งในพื�นที�หรือประเทศเสี�ยงสูง
ดงักล่าว ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม ตอ้งกาํหนดมาตรการและการกาํกบัดูแลที�เขม้งวดมากกวา่ ดงัจะกล่าวต่อไป 
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 (2) กาํหนดมาตรการในการตรวจสอบความเขม้ขน้ของกฎหมายและการบงัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายในพื�นที�หรือประเทศที�สาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือตั�งอยู ่
 การตรวจสอบความเขม้ขน้ในการปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว เพื�อให้ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม
พิจารณาถึง ความเป็นไปไดที้�สํานกังานสาขาและบริษทัในเครือจะสามารถปฏิบติัตามกฎหมายของพื�นที�หรือ
ประเทศที�ตั�งอยู ่ในกรณีที�พื�นที�หรือประเทศนั�น มีกฎหมายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที�เขม้ขน้มากกวา่กฎหมายไทย หรือในกรณี 
ที�กฎหมายไทยมีความเขม้ขน้กว่า ก็ตอ้งพิจารณาว่า การปฏิบติัตามกฎหมายไทยซึ� งเขม้ขน้กว่านั�น มีส่วนใด                 
ที�อาจเป็นอุปสรรคในการดาํเนินกิจการในพื�นที�หรือประเทศนั�นหรือไม่ 

 (3) กาํหนดนโยบายในการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของไทยเป็นหลกั  
 แมว้่า สํานกังานสาขาหรือบริษทัในเครือของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม จะตั�งอยู่ในพื�นที�หรือ
ประเทศอื�น แต่โดยหลกัการกาํกบัดูแลแลว้ สาํนกังานสาขาและบริษทัในเครือยงัคงอยูภ่ายใตอ้าํนาจการบงัคบัใช้
กฎหมายไทยตามหลกัสัญชาติของผูมี้หน้าที�รายงานการทาํธุรกรรมซึ� งเป็นเจา้ของ ดงันั�น นโยบายหลกัที�ตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายไทยจึงตอ้งเป็นเรื�องที�ผูมี้หนา้ที�รายงานตอ้งกาํกบัดูแลอยา่งเคร่งครัด 

 (4) กาํหนดแนวทางปฏิบติัหรือมาตรการในกรณีที�มีขอ้กฎหมายแตกต่างกนัของสองประเทศ 
 กรณีที�มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวา่ดว้ยการ
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที�แตกต่างกนัระหวา่งประเทศไทย กบัพื�นที�
หรือประเทศที�สํานักงานสาขาหรือบริษทัในเครือตั�งอยู่ นอกจากให้พิจารณาปฏิบติัตามกฎหมายไทยแล้ว      
โดยหลกัอาํนาจอธิปไตย สํานกังานสาขาและบริษทัในเครือยงัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายแห่งพื�นที�หรือประเทศ 
ที�ตั�งอยูด่ว้ย  ดงันั�น ในกรณีที�กฎหมายไทยมีบทบญัญติัที�เขม้กวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมย่อมมีหนา้ที�
กาํกบัดูแลให้สํานกังานสาขาหรือบริษทัในเครือปฏิบติัตามมาตรการแห่งกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด แต่หาก
กฎหมายในพื�นที�หรือประเทศที�ตั�งอยูน่ั�น มีบทบญัญติัที�เขม้กวา่ ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งมีภาระใน
การกาํหนดนโยบายหรือมาตรการเพิ�มเติมเพื�อใหส้ามารถปฏิบติัตามกฎหมายแห่งพื�นที�หรือประเทศที�สํานกังาน
สาขาหรือบริษทัในเครือตั�งอยูด่ว้ย 

 (5) กาํหนดนโยบายและมาตรการสําหรับสํานักงานสาขาหรือบริษทัในเครือที�ตั� งอยู่ในพื�นที�หรือ
ประเทศที�มีความเสี�ยงสูงดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 



-ร่าง- 
91 

 

 กรณีที�ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมจดัตั�งสาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือ ในพื�นที�หรือประเทศที�
มีความเสี� ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ผูมี้หน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรมตอ้งกาํหนดนโยบายหรือมาตรการที�เขม้ขน้มากขึ�น ดงัต่อไปนี�  
  การกาํกบัดูแลที�เขม้งวด  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้สํานกังานสาขาหรือ
บริษทัในเครือนั�น ได้รับการตรวจสอบภายในเกี�ยวกบัการปฏิบติัหน้าที�ตามกฎหมายไทยอย่างเขม้งวดและ
เขม้ขน้กวา่สาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยงตํ�า 
  การติดตามและประเมินความเสี�ยง  ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดให้สํานกังาน
สาขาและบริษทัในเครือที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสูงนั�น ไดรั้บการประเมินความเสี�ยงดา้นการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจากสํานักงานใหญ่อย่างสมํ�าเสมอ ซึ� งหากพบว่า 
สํานกังานสาขาและบริษทัในเครือมีความเสี�ยงสูงในการดาํเนินกิจการ และอาจส่งผลให้สํานกังานใหญ่ไดรั้บ
ความเสียหายอนัเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายแห่งประเทศที�
ตั�งอยู่) สํานกังานใหญ่จาํเป็นตอ้งกาํหนดมาตรการพิเศษเพื�อแกไ้ขปัญหา เช่น ปรับเปลี�ยนคณะผูบ้ริหารประจาํ
สาํนกังานสาขาหรือบริษทัในเครือ เพิ�มความเขม้ขน้ในการกาํกบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด  เป็นตน้  
  การแจง้ข่าวสารหรือขอ้มูลเกี�ยวกบัปัญหาดา้นการฟอกเงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย  
  เนื�องจากในสํานักงานสาขาหรือบริษทัในเครือ ตั�งอยู่ในพื�นที�หรือประเทศที�มีความเสี�ยงสูง 
สํานกังานใหญ่ควรกาํหนดให้สํานกังานสาขาหรือบริษทัเครือนั�น ตอ้งติดตามความเคลื�อนไหวในการพฒันา
เกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
รวมถึงติดตามปัญหาทั�งด้านกฎหมายและสังคมที�อาจกระทบต่อการดาํเนินกิจการของสํานักงานสาขาหรือ
บริษทัในเครือ และแจง้ต่อสํานกังานใหญ่ให้ทราบอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อที�สํานกังานใหญ่จะไดพ้ิจารณากาํหนด
แนวทางในการป้องกนัหรือแกไ้ขปัญหาอนัอาจเกิดจากความเสี�ยงดงักล่าวไดท้นัท่วงที 
 
 อยา่งไรก็ดี ไม่วา่ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรม จะจดัตั�งสํานกังานสาขาหรือบริษทัในเครือ ในพื�นที�
หรือประเทศที�มีความเสี�ยงตํ�าหรือความเสี�ยงสูงก็ตาม ผูมี้หนา้ที�รายงานการทาํธุรกรรมตอ้งกาํหนดนโยบายใน
การตรวจสอบภายใน เกี�ยวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ
ป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอยา่งสมํ�าเสมอ  แต่อาจกาํหนดความเขม้ขน้
ในการตรวจสอบที�แตกต่างกนั ทั�งนี� ขึ�นอยูก่บัระดบัความเสี�ยงหรือปัจจยัเสี�ยงที�อาจเกิดขึ�นกบัแต่ละสํานกังาน
สาขาหรือบริษทัในเครือที�ตั�งอยูใ่นพื�นที�หรือประเทศที�ปัญหาแตกต่างกนั 
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ตารางสรุปการดําเนินงานของผู้ประกอบอาชีพแต่ละประเภท 

ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

1 

ผูป้ระกอบอาชีพ
คา้อญัมณี เพชร
พลอย ทองคาํ หรือ
เครื!องประดบั 
ที!ประดบัดว้ย 
อญัมณี เพชร
พลอย หรือทองคาํ 

ลูกค้า เช่น ผูท้ี!ซื&อสินค่าแบบผอ่นชาํระ หรือ  
ผูท้ี!มาซื&อสินคา้เป็นประจาํ หรือร้านคา้ทอง 
รายยอ่ยที!มีซื&อสินคา้ไปขายต่อเป็นประจาํ 

จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุก
ครั& งก่อนการทาํธุรกรรม
เวน้แต่ไดแ้สดงตนไว้
ก่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสัมพนัธ์ 
 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 

ผู้ที,ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว เช่น บุคคลทั!วไป
ที!มาซื&อสินคา้ 

ดาํเนินการเมื!อมีการทาํ
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็นครั& ง
คราวไม่วา่ครั& งเดียวหรือ
หลายครั& งที!มีร่องรอย
ความต่อเนื!องรวมกนัมี
มูลค่าตั&งแต่หนึ!งแสนบาท
ขึ&นไป 
 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 
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ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

2 

ผูป้ระกอบอาชีพ
คา้หรือใหเ้ช่าซื&อ
รถยนต ์

ลูกค้า เช่น ตวัแทนจาํหน่ายของผูค้า้รถราย
ใหญ่ หรือ ผูเ้ช่าซื&อรถยนต ์เป็นตน้ 

จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุก
ครั& งก่อนการทาํธุรกรรม
เวน้แต่ไดแ้สดงตนไว้
ก่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสมัพนัธ์ 
 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 

ผู้ที,ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว เช่น ผูท้ี!ซื&อ
รถยนตแ์บบจ่ายครั& งเดียว 

ดาํเนินการเมื!อมีการทาํ
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็น
ครั& งคราวไม่วา่ครั& งเดียว
หรือหลายครั& งที!มี
ร่องรอยความต่อเนื!อง
รวมกนัมีมูลค่าตั&งแต่
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 
 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 
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ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

3 

ผูป้ระกอบอาชีพ
เกี!ยวกบันายหนา้
หรือตวัแทนซื&อขาย
อสังหาริมทรัพย ์

ลูกค้า  เช่น  ลกูคา้ที!สร้างความสมัพนัธ์โดย
การทาํขอ้ตกลงหรือสญัญาเกี!ยวกบัการซื&อ 
ขาย อสงัหาริมทรัพยก์บัตวัแทน/นายหนา้ 
ในระยะยาวอยา่งต่อเนื!อง อาทิ มีการตกลง
ใหต้วัแทน/นายหนา้ ดาํเนินการเป็นตวัแทน
ขายอสงัหาริมทรัพยใ์หต้ลอดทั&งปี 

จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุก
ครั& งก่อนการทาํธุรกรรม
เวน้แต่ไดแ้สดงตนไว้
ก่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสมัพนัธ์ 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 

ผู้ที,ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว เช่น ผูท้ี!ขาย 
หรือซื&อ โดยตกลงใหน้ายหนา้หรือตวัแทน 
ทาํหนา้ที!เป็นคราวๆ ไป โดยไม่มีสญัญา
ต่อเนื!องระยะยาว 

ดาํเนินการเมื!อมีการทาํ
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็น
ครั& งคราวไม่วา่ครั& งเดียว
หรือหลายครั& งที!มี
ร่องรอยความต่อเนื!อง
รวมกนัมีมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 
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ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

4 

ผูป้ระกอบอาชีพ
คา้ของเก่าตาม
กฎหมายวา่ดว้ย
การควบคุมการ
ขายทอดตลาด 
และคา้ของเก่า 

ผู้ที,ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว เช่น ผูท้ี!มาซื&อ
สินคา้ทั!วไป  

ดาํเนินการเมื!อมีการทาํ
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็นครั& ง
คราวไม่วา่ครั& งเดียวหรือ
หลายครั& งที!มีร่องรอย
ความต่อเนื!องรวมกนัมี
มูลค่าตั&งแต่หนึ!งแสนบาท
ขึ&นไป 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 

5 

ผูป้ระกอบอาชีพ
เกี!ยวกบัสินเชื!อ
ส่วนบุคคลภายใต้
การกาํกบัสาํหรับผู ้
ประกอบธุรกิจที!
มิใช่สถาบนั
การเงิน 

ลูกค้า  จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุก
ครั& งก่อนการทาํธุรกรรม
เวน้แต่ไดแ้สดงตนไว้
ก่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 
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ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

6 

ผูป้ระกอบอาชีพ
เกี!ยวกบับตัรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที!
มิใช่สถาบนั
การเงิน 

ลูกค้า  เช่น ผูท้ี!ใชบ้ตัรเงินอิเล็กทรอนิกส์ที!เติม
เงินได ้

จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุกครั& ง
ก่อนการทาํธุรกรรมเวน้แต่
ไดแ้สดงตนไวก้่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 

ผู้ที,ทาํธุรกรรมเป็นครั1งคราว  ดาํเนินการเมื!อมีการ
ใหบ้ริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที!มีมูลค่า
ตั&งแต่ห้าหมื!นบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็นครั& งคราว 
(ก) ไม่วา่ครั& งเดียวหรือหลาย
ครั& งที!มีร่องรอยความต่อเนื!อง
รวมกนัมีมูลค่าตั&งแต่หนึ!ง
แสนบาทขึ&นไป หรือ (ข) ที!
เป็นการโอนเงินหรือการ
ชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์
หรือใหบ้ริการเงิน
อิเลก็ทรอนิกส์ 
ในแต่ละครั& งมีมูลค่าตั&งแต่หา้
หมื!นบาทขึ&นไป 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 
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ลาํดับ ผู้ประกอบอาชีพ ประเภทของผู้ทาํธุรกรรม 
การจัดให้ลูกค้า 

แสดงตน (KYC) 

กระบวนการตรวจสอบเพื,อทราบข้อเทจ็จริง

เกี,ยวกบัลูกค้า (CDD) 

ระบุตัวตนและพสิูจน์

ทราบลูกค้าก่อนการ

อนุมัติสร้างความสัมพนัธ์ 

หรือรับทาํธุรกรรม 

การบริหาร

ความเสี,ยงอย่าง

ต่อเนื,อง 

7 

ผูป้ระกอบอาชีพ
เกี!ยวกบับตัร
เครดิตที!มิใช่
สถาบนัการเงิน 

ลูกคา้ จดัใหลู้กคา้แสดงตนทุก
ครั& งก่อนการทาํธุรกรรม
เวน้แต่ไดแ้สดงตนไว้
ก่อนแลว้ 

ดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จ
ก่อนอนุมตัิสร้าง
ความสัมพนัธ์ 

ดาํเนินการให้
เป็นไปตาม
ความเสี!ยง 
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ผูป้ระกอบอาชีพที!
ดาํเนินธุรกิจ การ
แลกเปลี!ยนเงินตรา
ต่างประเทศที!มิใช่
เป็นสถาบนั
การเงิน (บุคคล
ธรรมดา) 

ผูท้ี!ทาํธุรกรรมเป็นครั& งคราว  ดาํเนินการเมื!อมีการทาํ
ธุรกรรมมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

มีการทาํธุรกรรมเป็น
ครั& งคราวไม่วา่ครั& งเดียว
หรือหลายครั& งที!มี
ร่องรอยความต่อเนื!อง
รวมกนัมีมูลค่าตั&งแต่ 
หนึ!งแสนบาทขึ&นไป 

ไม่ตอ้ง
ดาํเนินการ 

 

 


