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แนวทางปฏบิตัิ เรื่อง การจัดใหล้กูคา้แสดงตน  
 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตนได้อย่างถูกต้องตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมท้ังอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง 

บทนํา  
 พระราชบัญญั ติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งิน  พ .ศ .  ๒๕๔๒  แก้ไขเ พ่ิมเ ติมโดย 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๐ กําหนดให้สถาบัน
การเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกคร้ังก่อนการทําธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้า
ได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว โดยมีอนุบัญญัติที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ (ประกาศ ณ วันที่ 9 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 การแสดงตนของลูกค้า จะทําให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ สามารถทราบ
ถึงข้อมูลอันบ่งช้ีว่า ลูกค้ารายน้ัน เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีตัวตนซึ่งกฎหมายรับรอง และนําข้อมูลที่ได้ไป
ใช้ในการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ซึ่งเมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัยในการทําธุรกรรมคร้ัง
หน่ึงครั้งใดของลูกค้า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ จะสามารถรายงานข้อมูลของ
ผู้ทําธุรกรรมให้แก่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างครบถ้วนและเป็นประโยชน์ในการ
สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง ทั้งน้ีในการจัดให้ลูกค้าแสดงตนผู้มีหน้าที่รายงานสามารถแจ้งกับลูกค้าและ 
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวว่าปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ 
 อย่างไรก็ดี วิธีการจัดให้ลูกค้าแสดงตนจําเป็นจะต้องได้รับการตีความและนํามาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับการให้บริการสําหรับสถาบันการเงินในประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สมเจตนารมณ์ในการจัดให้
ลูกค้าแสดงตน สํานักงานจึงจําเป็นต้องจัดทําแนวปฏิบัติสําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างบรรลุผล  
 
คํานิยาม 
 

“ผู้มีหน้าที่รายงาน” หมายความว่า สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ของกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ซึ่งสร้างความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ 

“บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลฝ่ายหนึ่ง ซึ่งตกลงกัน
ทางกฎหมายให้เป็นผู้ครอบครอง ใช้ จําหน่าย หรือบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ เพ่ือประโยชน์
ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหน่ึง 

“การจัดให้ลูกค้าแสดงตน” หมายความว่า การดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของลูกค้าและการดําเนินการ
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตน ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง วิธีการ
แสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  



 ๒ 

 
ส่วนพัฒนานโยบายการกํากับ กองกํากับและตรวจสอบ สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

“ธุรกรรม” หมายความว่า กิจกรรมที่เก่ียวกับการทํานิติกรรม สัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ กับผู้อ่ืน  
ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน และให้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ และ
รวมถึงการทําธุรกรรมที่ต่อเน่ืองจากการสร้างความสัมพันธ์ และธุรกรรมที่กระทําในครั้งหน่ึงครั้งใดของผู้ที่
ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว 

“ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ” หมายความว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตก
ลงกันทางกฎหมายฝ่ายหน่ึงกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ อีกฝ่ายหน่ึงที่สร้างขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทางวิชาชีพของสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 อย่างต่อเน่ืองหรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน เช่น เปิดบัญชีเงินฝาก สินเช่ือ 
ซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน สมัครสมาชิกสหกรณ์ ทําสัญญาประกันภัย บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แบบเติมเงินได้ การเปิดใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การทําสัญญาขอ เป็นต้น   

“ธุรกรรมเป็นครั้งคราว” หมายความว่า ธุรกรรมที่ทําขึ้นระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือบุคคลที่ม ี
การตกลงกันทางกฎหมายกับผู้มีหน้าที่รายงาน เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ ทางการค้าหรือทาง
วิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงาน โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน เช่น การใช้เงินสดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อขายสินค้า เป็นต้น 

“แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่มีการให้ข้อมูลหรือจัดทําข้อมูลอย่างมีเหตุผล 
มีหลักเกณฑ์ หรือมีการอ้างอิง เพ่ือให้ประชาชน หรือกลุ่มธุรกิจกลุ่มหน่ึงกลุ่มใด สามารถเข้าถึงได้เพ่ือ
ตรวจสอบหรือทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ตัดสินใจเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล รวมตลอดถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานหรือ
องค์กรของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น 

ข้อ ๑ ธุรกรรมที่ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน 

๑) กรณีลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ให้ผู้มีหน้าที่รายงานดังกล่าวจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้ง
ก่อนการทําธุรกรรม เว้นแต่ลูกค้าได้แสดงตนไว้ก่อนแล้ว กรณีน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถจัดให้ลูกค้าแสดงตน
ในตอนที่ลูกค้ามาสร้างความสัมพันธ์ในครั้งแรกก็เพียงพอ อย่างไรก็ตามในการทําธุรกรรมคร้ังต่อไปผู้มีหน้าที่
รายงานอาจขอทบทวนข้อมูลของลูกค้าว่ายังเป็นปัจจุบันอยู่หรือไม่ 

๒) กรณีลูกค้าที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับผู้มีหน้าที่รายงาน เพ่ือใช้บริการทางการเงิน ทางธุรกิจ  
ทางการค้า หรือทางวิชาชีพของผู้มีหน้าที่รายงาน ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจัดให้ลูกค้าแสดงตนทุกครั้งก่อนการ
ทําธุรกรรม ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) การให้บริการรับชําระเงินแทนในแต่ละคร้ังมีมูลค่าต้ังแต่ห้าแสนบาทข้ึนไป 
  (๒) การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
ในแต่ละคร้ังมีมูลค่าต้ังแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไป 
  (๓) การทําธุรกรรมอ่ืนๆ นอกจาก (๑) และ (๒) ไม่ว่าครั้งเดียวซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป
หรือหลายคร้ังที่มีความต่อเน่ืองซึ่งมีมูลค่ารวมกันต้ังแต่หน่ึงแสนบาทข้ึนไป โดยในการทําธุรกรรมที่มีความ
ต่อเน่ืองดังกล่าวผู้มีหน้าที่รายงานควรกําหนดระยะเวลาของการทําธุรกรรมที่ต่อเน่ืองไว้อย่างน้อย 1 วันทําการ 
ทั้งน้ีอาจกําหนดระยะเวลาที่ยาวนานกว่าน้ีได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า โดยให้
กําหนดไว้ในนโยบายหรือระเบียบวิธีการในการรับลูกค้าของผู้มีหน้าทีรายงาน 
 



 ๓ 
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ข้อ 2 การแสดงตนของลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
 ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าที่ประสงค์จะสร้าง
ความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมคร้ังคราวผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปน้ี  
ไม่ว่าจะเป็นกรณีพบหน้าหรือไม่พบหน้า โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทาง
การเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวน้ัน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงว่าด้วย
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
 

ลําดับ ข้อมูลทีต่้องจัดใหล้กูคา้แสดงตน ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงไม่ต่ํา 

(เส่ียง
กลาง หรือ

สูง) 

ผลิตภัณฑ์
เสี่ยงต่ํา คําอธบิาย 

๑ ช่ือเต็ม   - 
๒ วัน เดือน ปีเกิด   - 
๓ - เลขประจําตัวประชาชน 

- และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดง
เลขหนังสือเดินทางหรือเลขประจําตัวที่
รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
สัญชาติออกให้  
- หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ
ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ ในกรณีที่มี 

     กรณีต่างด้าว เอกสารสําคัญ
ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ เช่น 
บัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติ
ไทย ซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงาน 
เป็นต้น   

๔ - ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่
อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบันกรณี
ที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
- และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดง
ประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน
ในประเทศไทย  
- เว้นแต่กรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่ใน
ประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน 

    หากที่อยู่ปัจจุบันต่างจากที่อยู่
ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน ต้องระบุทั้งสองแห่ง 
แต่หากเป็นที่เดียวกันควรมีการ
บันทึกไว้ด้วยว่าเป็นที่อยู่เดียวกัน  

5 ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 
ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 

     ก ร ณี ที่ ลู ก ค้ า แ จ้ ง ว่ า  ไ ม่ มี
หมายเลขโทรศัพท์ ให้ใช้ที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้านหรือที่อยู่ปัจจุบัน
เ ป็ นข้ อมู ล ก า ร ติ ด ต่ อ ไ ด้ โ ดย
อนุโลม 

6 หลักฐานของเลขประจําตัวประชาชน 
และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว ให้แสดง
หลักฐานหนังสือเดินทาง หรือหลักฐาน

     การเก็บหลักฐานดังกล่าวอาจ
เก็บเป็นสําเนาเอกสาร หรือ เก็บโดย
วิธีอ่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ เ ช่น 
ภาพถ่าย หรือดึงข้อมูลจากหน่วย
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เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้ หรือ
เอกสารสําคัญประจําตัวที่รัฐบาลไทย
ออกให้ ในกรณีที่มี 

เ ก็บข้ อมู ลบนบัตร  ( IC Chip/ 
NFC) ก็ได้ 

7 ข้อมูลอาชีพ รวมท้ังช่ือและสถานที่ต้ัง
ของที่ทํางาน 

      ให้ระบุประเภทการประกอบ
อาชีพ ซึ่งควรมีรายละเอียดหรือ
ตํ าแหน่งที่ ชัด เจน  เ ช่น  รับจ้ าง 
(พนักงานทําความสะอาด ขับรถ 
รั บจ้ า งทํ า เ กษตร  ตั ดต่ อ วิ ดี โ อ 
ออกแบบอิสระ โปรแกรมเมอร์อิสระ) 
หรือ ข้าราชการ (เช่น นิติกรระดับ... 
ผู้อํ านวยการส่วนพัสดุ   ปลัด . . .)  
เป็นต้น  
     ในส่วนสถานที่ทํางานให้ระบุชื่อ
สถานประกอบการงานของลูกค้า 
รวมถึงที่ตั้งของสถานที่ทํางานโดย
อย่ า งน้อยควรระ บุอํ า เภอและ
จังหวัด ทั้งนี้ หากปรากฏว่า ลูกค้า
ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ (ดํารงชีพได้
ด้วยเงินมรดก หรือมีผู้เล้ียงดู เช่น 
แม่บ้านดแูลลูก หรือกรณีอื่นๆ) หรือ
ลูกค้าประกอบอาชีพที่ไม่มีที่ทํางาน
เป็นหลักแหล่ง สามารถกําหนดให้
ใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือที่อยู่
ปัจจุบันเป็นที่อยู่ที่ทํางานได้โดย
อนุโลม กรณี นักเรียนนักศึกษา 
สามารถระบุได้ทั้งที่อยู่ตามทะเบียน
บ้าน และสถานศึกษา 

8 ลายมือช่ือผู้ทําธุรกรรม   หมายความรวมถึง รูปถ่ายของ
ลายมือช่ือ ลายมือช่ือเล็กทรอ
นิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อมูล 
Biometric ของลูกค้า  

 
หมายเหตุ: กรณีผลิตภัณฑ์เสี่ยงตํ่า แม้ว่าไม่ได้กําหนดให้ขอหลักฐาน แต่อย่างไรก็ตามผู้มีหน้าที่รายงานยัง
ต้องมีกระบวนการที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของ
ข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าให้ได้ ดังน้ันหากผู้มีหน้าที่รายงานยังไม่มีกระบวนการอ่ืน
ใดที่น่าเช่ือถือเพียงพอ ก็ควรขอหลักฐานจากลูกค้าเพ่ือใช้ในการดําเนินการตามกระบวนการดังกล่าว 
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ข้อ ๒. ลูกค้านิติบุคคล 
          ผู้มีหน้าที่รายงานต้องดําเนินการให้ได้มาซึ่งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าที่ประสงค์จะสร้าง
ความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นกรณีพบหน้าหรือไม่พบหน้า ผู้มีหน้าที่รายงานต้อง
ดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปน้ี  
 1) ช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย (ที่ปรากฏในเอกสารสําคัญต่างๆ) 
 ๒) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ 
 3) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (เฉพาะนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายที่รัฐ
กําหนดให้ต้องเสียภาษีอากร) 
 4) สถานที่ต้ังและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงข้อมูลการติดต่ออ่ืน เช่น ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
 5)  ช่ือเต็มของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
 6) ข้อมูลของ“บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจทอดสุดท้ายให้ดําเนินการสร้างความสัมพันธ์และทํา
ธุรกรรมกับผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม” อันได้แก่ 

 ก. ช่ือเต็ม ได้แก่ ช่ือตัว ช่ือกลาง(ถ้ามี) และช่ือสกุล 
 ข. วันเดือนปีเกิด 
     ค. เลขประจําตัว 
    - กรณีคนไทย หมายถึง เลขประจําตัวประชาชน 
                   - กรณีคนต่างด้าว หมายถึง เลขหนังสือเดินทางที่ปรากฏบนหน้าหนังสือเดินทาง หรือเลข
ประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้เพ่ือรับรองสิทธิใดๆตามกฎหมาย หรือเลข
ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้ตามเอกสารสําคัญประจําตัว 
 ง. ที่อยู่ 
           - กรณีคนไทย ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และที่อยู่ปัจจุบัน
กรณีที่ไม่ได้อาศัย ณ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
  - กรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย 
เว้นแต่กรณีคนต่างด้าวที่ไม่มีที่อยู่ในประเทศไทย ให้ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน 
 7) ลายมือช่ือผู้รับมอบอํานาจทอดสุดท้าย 

8) หลักฐานที่แสดงถึงการรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทาง
กฎหมาย ที่น่าเช่ือถือ 
  ก. ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ให้ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ 
ไม่เกินหกเดือน ส่วนกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ขอหลักฐานการเป็นนิติบุคคล 
ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเช่ือถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน 

 ข. ลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่เป็น 
นิติบุคคล ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแต่งต้ัง หรือหนังสือมอบอานาจ 
  ค. ลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอ่ืนในลักษณะ
เดียวกัน ให้ขอหนังสือแสดงความประสงค์ในการทาธุรกรรม หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง หนังสือแต่งต้ัง หรือหนังสือมอบอํานาจ  
 
 
 
ข้อ ๓. การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
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 (๑) กรณีเป็นการตกลงกันระหว่างบุคคลธรรมดา อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับบุคคล
ธรรมดาแล้วแต่กรณ ีโดยจัดให้ผู้ที่ได้รับมอบอํานาจมาสร้างความสัมพันธ์หรือทาํธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน 
  (๒) กรณีเป็นการตกลงกันระหว่างนิติบุคคล อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามที่เช่นเดียวกับนิติบุคคล 
โดยจัดให้นิติบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจมาสร้างความสัมพันธ์หรือทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวแสดงตน 
       ในการน้ี ให้สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ขอสําเนาหนังสือหรือเอกสารสําคัญที่
แสดงว่าได้มีการตกลงกันให้บุคคลน้ันเป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายด้วย 
 
ข้อ ๔. กรณีที่ลูกค้ามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาสร้างความสัมพันธ์แทน หรือทําธุรกรรมแทน 

 ก. กรณีที่ลูกค้ามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนมาสร้างความสัมพันธ์แทน 
    กรณีที่ลูกค้าบุคคลธรรมดา มอบอํานาจหรือมอบหมายให้ผู้อ่ืนมาสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่

รายงานแทน ผู้มีหน้าที่รายงานต้องพิจารณาถึงหลักการต่อไปน้ี 
     (๑) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรู้จักลูกค้าของตนเสมอ 
     (๒) ผู้มีหน้าที่รายงานต้องรู้จักบุคคลที่ลูกค้ามอบหมายหรือมอบอํานาจหรือไว้วางใจให้สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน เน่ืองจาก อาจเก่ียวข้องกับกรณีที่ ผู้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจหรือ
ไว้วางใจให้สร้างความสัมพันธ์ดังกล่าว เป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงจากการทําธุรกรรมก็ได้ แต่ผู้มีหน้าที่
รายงานไม่จําต้องรู้จักผู้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจหรือไว้วางใจให้สร้างความสัมพันธ์ มากเท่ากับลูกค้า  
        ข. กรณีที่ลูกค้ามอบหมายให้บุคคลอ่ืนมาทําธุรกรรมแทน 
  การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนเป็นครั้งคราว ต้องมีการมอบอํานาจ หรือมอบฉันทะมา
เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับมอบหมายในแต่ละคร้ังน้ัน กระทําการในนามของลูกค้า ไม่เป็น
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว แต่หากไม่มีการมอบอํานาจหรือมอบฉันทะอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องถือ
ว่าเป็นผู้ทําธุรกรรมคร้ังคราว เช่น การฝากเงินเข้าบัญชีบุคคลอ่ืนโดยไม่มีการมอบอํานาจหรือมอบฉันทะ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องถือว่าเป็นการทําธุรกรรมคร้ังคราว 

 
ข้อ 5. การตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน 
 เมื่อผู้มีหน้าที่รายงาน ได้รับข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าตามที่กําหนดไว้ ผู้มีหน้าที่รายงานจะต้อง
ตรวจสอบเบ้ืองต้น เก่ียวกับข้อมูลดังกล่าว โดยพิจารณาตามแนวทางดังน้ี 
 ก. พิสูจน์ทราบตัวตนและตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล  หมายถึง พิสูจน์ทราบตัวตนของ
ลูกค้าว่าเป็นเจ้าของข้อมูลและหลักฐานจริง เช่น ตรวจสอบว่าหน้าตาของลูกค้าตรงกับรูปบนบัตรประจําต้ว
ประชาชน และตรวจสอบเพ่ือให้ทราบว่า ลูกค้า ได้ให้ข้อมูลการแสดงตน ครบถ้วนทุกข้อ 
 ข. ตรวจทานข้อมูลที่ควรจะมี เพ่ือประโยชน์ในการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากลูกค้า ในที่น้ี ได้แก่ 
ข้อมูลที่ลูกค้าอาจจะมีและยังแจ้งไม่ครบถ้วน อาทิ สถานที่สะดวกติดต่อที่ไม่ใช่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหรือ
สถานที่ประกอบการหลักที่นอกเหนือไปจากสถานที่ต้ังตามหนังสือรับรองทางทะเบียน แล้วแต่กรณี  อาชีพ
ที่สองหรืออาชีพเสริม หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่อาจมีมากกว่าหน่ึงหมายเลข เป็นต้น 

 ค. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐาน  แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่  
     ค-๑  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  ในที่น้ีหมายถึง บรรดาข้อมูลแสดงตนของลูกค้า  
ผู้มีหน้าที่รายงานมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้บันทึกหรือระบุข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งไว้อย่างถูกต้องตรง
กับข้อเท็จจริงที่ได้รับแจ้ง  

    ค-๒  การตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน ในที่น้ี หมายถึง หลักฐานที่กฎหมายกําหนดให้
ลูกค้าแสดงต่อผู้มีหน้าที่รายงาน ซึ่งได้แก่ หลักฐานที่รับรองความมีอยู่จริง หรือสภาพตามกฎหมายของ
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ลูกค้าที่ออกโดยราชการหรือองค์กรที่น่าเช่ือถือ ซึ่งวิธีการตรวจสอบความถูกต้องน้ี ในเบ้ืองต้น ผู้มีหน้าที่รายงาน
มีหน้าที่ตรวจสอบความแท้จริงของหลักฐานตามวิสัยของวิญญูชน โดยพิจารณาด้วยความชํานาญในการ
ประกอบอาชีพของผู้มีหน้าที่รายงาน ดังน้ัน การปลอมแปลงหลักฐาน ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา 
ย่อมเกินกว่าวิสัยที่จะพนักงานของผู้มีหน้าที่รายงานจะตรวจสอบได้  โดยอาจพิจารณาถึงลําดับความ
น่าเช่ือถือของเอกสารดังต่อไปน้ี  เช่น 
  ๑) ความน่าเช่ือถือลําดับที่หน่ึง ดังน้ี  

    - ลูกค้าคนไทย ได้แก่ บัตรประจําตัวประชาชน  
    - ลูกค้าต่างชาติ ได้แก่ หนังสือเดินทาง  
    - ลูกค้านิติบุคคล  ได้แก่ ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้

ไม่เกินหกเดือน หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่ หลักฐานการเป็นนิติบุคคล
ที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเช่ือถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือหากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น 
ได้แก่ หลักฐานตามท่ีกําหนดในประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖  
   ๒) ความน่าเช่ือถือลําดับที่สอง  

    - ลูกค้าคนไทย ได้แก่ บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบอนุญาตขับขี่  
    - ลูกค้าต่างชาติ ได้แก่  ใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว บัตรประกันสังคมที่รัฐออกให้ 
    - ลูกค้านิติบุคคล  ได้แก่ สําเนาเอกสารกรณีน้ีควรตรวจสอบระบุตัวตนด้วยวิธีการอ่ืน

เพ่ิมเติม เช่น ตรวจสอบกับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

 ทั้งน้ีในการขอตรวจดูเอกสารหลักฐานข้างต้น ผู้มีหน้าที่รายงานควรพิจารณาความน่าเช่ือถือ
สําหรับเอกสารหลักฐานที่ยังไม่หมดอายุ เว้นแต่กรณีที่จําเป็นและได้รับการยืนยันจากลูกค้าว่า แม้เอกสาร
หลักฐานจะหมดอายุ ข้อมูลสําคัญอันได้แก่ ช่ือเต็ม เลขประจําตัวที่ปรากฏหน้าบัตร รวมถึงข้อมูลอ่ืนๆ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ในขณะที่สร้างความสัมพันธ์กับผู้มีหน้าที่รายงาน 
 ง. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและหลักฐานด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 
กรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถเช่ือมโยงไปยังระบบฐานข้อมูลบุคคลหรือนิติบุคคลที่ น่าเ ช่ือถือ  
ซึ่งฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวสามารถแสดงข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงของบุคคลหรือนิติบุคคลได้อย่าง
ครบถ้วน ซึ่งการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธีน้ี ผู้มีหน้าที่รายงาน จะต้องใช้ระบบการตรวจสอบ
และฐานข้อมูลที่เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการใช้ตรวจสอบ และเป็นฐานข้อมูลที่น่าเช่ือถือ อาทิ ฐานข้อมูล
ของหน่วยงานของรัฐผู้ดูแลรักษาข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง หรือ 
ฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น  ซึ่งหากผู้มีหน้าที่รายงานเลือกตรวจสอบด้วยวิธีในข้อน้ี   
ผู้มีหน้าที่รายงานอาจขอให้ลูกค้าแจ้งเพียงข้อมูล ช่ือเต็ม หมายเลขประจําตัวหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง  
หมายเลขทางทะเบียน หรือหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษี แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

 ทั้งน้ี หากพบว่าลูกค้าแจ้งข้อมูลสําคัญไม่ครบถ้วน ผู้มีหน้าที่รายงานต้องไม่อนุมัติความสัมพันธ์ 
และในกรณีที่พบว่า ลูกค้าแสดงหลักฐานหรือให้ข้อมูลสําคัญไม่ถูกต้อง หรือจงใจปกปิดข้อมูล ซึ่งอาจ
พิจารณาได้ว่า เกิดจากการปลอมแปลงหรือการใช้ข้อมูลของผู้อ่ืนโดยพลการ ซึ่งอาจเก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิดอาญาใดๆ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องไม่อนุมัติสร้างความสัมพันธ์ หรือทําธุรกรรม และอาจใช้ดุลยพินิจ
ตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาส่งเป็นรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน ก็ได้    

หมายเหตุ:  - ผู้มีหน้าที่รายงานควรดําเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่จําเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยแนวทางการใช้ดิจิทัลไอดีสําหรับประเทศไทย เรื่อง
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การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตน ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง หรือตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ที่เก่ียวข้อง 

 - ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เ ก่ียวกับการแสดงตนที่ผู้มีหน้าที่รายงานได้มาจากลูกค้าหรือ
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ ให้ถือว่าเป็นข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการแสดงตนตามประกาศน้ี โดยไม่ต้องขอ
ข้อมูลหรือหลักฐานแสดงตนจากลูกค้าอีก 

 
ข้อ 6. กรณีผู้มีหน้าที่รายงาน มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐ   
 (๑) กรณี พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระรัชทายาท หรือพระบรมวงศ์ต้ังแต่ช้ันพระองค์เจ้า
ขึ้นไปจนถึงช้ันเจ้าฟ้า  เป็นลูกค้าของผู้มีหน้าที่รายงาน   ผู้มีหน้าที่รายงานควรจัดให้แสดงข้อมูลตามความ
เหมาะสม 
 (๒) กรณี รัฐบาล ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นลูกค้า ผู้มีหน้าที่รายงานต้องจัดให้ลูกค้าและผู้ที่รับมอบอํานาจ  
(โดยตําแหน่ง) จากลูกค้า แสดงข้อมูลตามความเหมาะสม (จัดให้แสดงหนังสือราชการแสดงความจํานงใน
การทําธุรกรรม หรือหนังสือแต่งต้ัง หรือหนังสือมอบอํานาจ)          
 
 
ข้อ 7. กรณีมีหน้าที่รายงานมอบหมายให้มีหน้าที่รายงานอ่ืน ดําเนินการในฐานะ “ตัวแทนผู้ทําธุรกรรม
กับลูกค้า” 
 กรณีที่ มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รายงานอ่ืน เป็น “ตัวแทนผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้า” ผู้มีหน้าที่รายงาน 
ต้องกําหนดข้อตกลงเก่ียวกับการมอบหมาย ให้ “ตัวแทนผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้า” น้ัน จัดให้ลูกค้าแสดงตน  
โดยดําเนินการจัดให้ลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว แสดงตนและตรวจสอบข้อมูลการแสดงตน  
ตามแนวปฏิบัติน้ี และต้องกําหนดให้ “ตัวแทนผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้า” มีหน้าที่ต้องส่งข้อมูลการแสดงตน
ของลูกค้า ให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่รายงาน มีข้อตกลงต้องดําเนินการตามกฎหมาย ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้อง
กําหนดให้ “ตัวแทนผู้ทําธุรกรรมกับลูกค้า” ดําเนินการกับลูกค้าตามแนวปฏิบัติฉบับน้ี พร้อมทั้งส่ง
รายละเอียดของการระบุและตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลตามแนวปฏิบัติน้ี ให้แก่ผู้มีหน้าที่
รายงาน 

 ทั้งน้ีหากผู้มีหน้าที่รายงานเป็นตัวแทนรับทําธุรกรรมแทนมีหน้าที่รายงานอ่ืน ต้องส่งข้อมูลการแสดงตน
ให้กับผู้มีหน้าที่รายงานตัวการด้วย เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 
 
ข้อ 8. การเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตน 
 ผู้มีหน้าที่รายงาน ต้องเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๕ ปีนับ
แต่วันที่ลูกค้ายุติความสัมพันธ์ หรือวันที่ลูกค้า(ประเภทผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว)ทําธุรกรรม เว้นแต่
เลขาธิการฯหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีคําสั่งให้เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้ารายหน่ึงรายใดนานกว่าระยะเวลา
ดังกล่าว  

ทั้งน้ี ผู้มีหน้าที่รายงานสามารถพิจารณาเก็บรักษาข้อมูลการแสดงตนด้วยวิธีใดก็ได้ แต่เมื่อ
สํานักงานฯ ขอให้ผู้มีหน้าที่รายงานส่งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้ารายใดรายหน่ึงให้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้องปรากฏว่า 

๑) ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถส่งข้อมูลการแสดงตนของลูกค้า ซึ่งเป็นข้อมูลต้นฉบับ หรือ 
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๒) ผู้มีหน้าที่รายงาน สามารถส่งข้อมูลการแสงตนของลูกค้าเป็น ฉบับสําเนา ที่รับรองได้ว่า ไม่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายหลังจากการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในคร้ังแรก  

๓) กรณีที่ข้อมูลการแสดงตนของลูกค้าเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้มีหน้าที่รายงานต้องแปลเป็นภาษา
ราชการ (ภาษาไทย)อีกฉบับหนึ่งแนบมาพร้อมกัน หากสํานักงานร้องขอ 

อน่ึง ผู้มีหน้าที่รายงาน ควรพิจารณาเก็บสําเนาหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าไว้ เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของข้อมูลการแสดงตนในภายหลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างลักษณะลูกค้าของแต่ละธุรกิจ 
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 ตัวอย่างด้านล่างเป็นตัวอย่างของการทําธุรกรรมบางประเภทเท่าน้ัน หากมีผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ที่นอกเหนือจากน้ี ให้ผู้มีหน้าที่รายงานจําแนกลักษณะดังกล่าวโดยพิจารณาจากนิยามของการสร้างความสัมพันธ์ 
หรือการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว 
 

ธุรกิจ ลูกค้าท่ีสร้างความสัมพันธ์ฯ ลูกค้าท่ีทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว หมายเหตุ 

ธนาคาร - เปิดบัญชีเงินฝาก  
- -ขอสินเช่ือ 
- เปิดกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 

- การรับชําระเงิน 

- การรับแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 

- บุคคลอ่ืนที่มาฝากเงินเข้า
บัญชีของลูกค้าธนาคาร 

 

ตัวอย่างการทําธุรกรรมครั้ง
คราวไม่รวมถึงการรับทํา
ธุรกรรมให้กับลูกค้าที่มีการ
สร้างความสัมพันธ์ไว้แล้ว 

บริษัทหลักทรัพย์  - เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ - การจองซื้อหลักทรัพย์  
-ธุรกรรมเกี่ยวกับการทําคํา
เสนอซื้อหลักทรัพย์ 
 

- 

บริษัทหลักทรพัย์
จัดการกองทุน 

- เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน - ลูกค้าที่มาซื้อ Fund Gift 
Card เพ่ือมอบเป็นของขวัญ
หรือเพ่ือแสดงความยินดีตาม
เทศกาลต่างๆ ให้กับผู้อ่ืน 
 

- 

บริษัทประกัน
ชีวิต 

- สญัญาประกนัชีวิต หรือสัญญา
ประกันภัยอ่ืนใดที่ได้บริษัทได้รับ
อนุญาต  
-สัญญาประกันชีวิตที่มีการสะสม
เงินหรือให้เงินปันผลหรือดอกเบ้ีย
จากการสะสมเงินควบคู่กันกับ
การประกันชีวิต  

- สมาชิกประกันกลุ่ม เช่น
ลูกจ้างของนิติบุคคลเพ่ือ
สวัสดิการพนักงาน และ  
- ผู้เอาประกันตามสัญญา
ประกันภัยไม่เกิน ๑ ปี และ
ไม่ใช่เพ่ือการออมเงิน โดยมี
สิทธิได้รับเงินจากกรมธรรม์
เพ่ือการทดแทน
(รักษาพยาบาล หรือ 
มรณกรรม) เทา่น้ัน เช่น แบบ
ประกันประเภท PA  
- ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์
ที่มีการเรียกรอ้งสินไหมตาม
สัญญาประกันชีวิต 

“การประกันชีวิตต่อ" (Life 
Reassurance) ลูกค้าของบริษัท
ผู้รับประกันชีวิตต่อก็คือ บริษัท
ประกันชีวิตท่ีรับประกันชีวิต
โดยตรงกับผู้เอาประกัน” 
 

บริษัทประกัน
วินาศภัย  

- ทําสญัญาประกันวินาศภัยที่มี
ความสัมพันธ์ต้ังแต่ ๑ ปีขึ้นไป 

- กรมธรรม์ประกันภัย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

สําหรับการประกันภัยต่อ
ลูกค้าของบริษัทผู้รับ
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(ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 
๒๕๓๕)  
- กรมธรรม์ประกันภัยสําหรับ
นักเดินทาง (ไม่จํากัด
ระยะเวลาของกรมธรรม์
ประกันภัย)  
- กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพ  
- กรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุ  - ลูกค้าที่รับเงินค่า
สินไหมทดแทนตามกรมธรรม์
ประกันภัย 

ประกันภัยต่อก็คือบริษัท
ประกันภัย แต่หากบริษัท
ประกันภัยต่อหรือประกันภัย
ร่วม เป็นผู้ติดต่อชําระค่า
สินไหมทดแทนหรือทํา
ธุรกรรมกับผู้เอาประกันภัย
โดยตรง บริษัทประกันภัยต่อ
หรือประกันภัยร่วมน้ัน  
ต้องจัดให้ผู้เอาประกันภัยน้ัน 
แสดงตนอย่างผู้ที่ทําธุรกรรม
เป็นครั้งคราวด้วย 

สหกรณ ์ สมาชิก - ผูม้าธุรกรรมแทนสมาชิก 
- ผูม้าซื้อสินค้า 
- ทายาทของสมาชิกกรณีการ
จัดการมรดกของสมาชิก 

-

บริษัทเงินทุน 
และบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ 

- ลูกค้าเงินฝาก และสินเช่ือ 
ซื้อตราสาร 

- ผูท้ี่ซื้อทรัพย์สินรอการขาย
แบบซื้อเสร็จเด็ดขาดในคราว
เดียวโดยไม่มีการผ่อนชําระ
ต่อเน่ือง 

- 

ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ 

ลูกหน้ี - ลูกหน้ีที่นําเงินสดมาชําระ
หน้ี NPL  
- ลูกค้านําเงินสดมาซื้อ
ทรัพย์สิน (NPA) ที่บริษัท
ประกาศขาย 

หากไม่สามารถติต่อ ลูกหน้ี 
NPLไ ด้  บ ริ ษั ท ส า ม า ร ถ
ดําเนินการกําหนดมาตรการ
ที่จะขอข้อมูลจากลูกค้าใน
โอกาสแรก ตามข้อ 26 (๒) 
ข อ ง ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ เ พ่ื อ ท ร า บ
ข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป 

ธุรกิจรับโอนเงิน
ระหว่างประเทศ 

- ลูกค้าที่โอนเงินโดยที่ต้องมีการ
เปิดบัญชี หรือลงทะเบียนสมคัร
เป็นสมาชิกก่อน 

- ลูกค้าที่ถือเงินสดมาโอนที่
เคาท์เตอร์ โดยไม่ต้องมีการ
เปิดบัญชี หรือลงทะเบียน
สมัครเป็นสมาชิก 

- 

รับแลกเปลี่ยน
เงินตรา
ต่างประเทศ 

- ลูกค้าทั่วไปที่มาแลกเงินหน้า
ร้าน 
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บัตรเครดิต  
บัตรเดบิต 

ผู้ถือบัตร - - 

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส์
แบบเติมเงินไม่ได้ 
 

 
- 

ผู้ถือบัตร - 

บัตรเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์
แบบเติมเงินได้ 

ผู้ถือบัตร - - 

กระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-wallet) 

ลูกค้าที่เปิดใช้กระเป๋าเงินฯ - - 

การรับชําระค่า
สินค้าและบริการ
แทน (Bill 
payment) 

- ผู้ชําระเงินผ่านการโอนเงินหรือ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผ์า่น
กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส ์
- ร้านค้าหรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้
ออกใบแจ้งหน้ีหรือใบเรียกเก็บค่า
สินค้า 

- ผูม้าชําระเงินสดที่เค้าเตอร์
รับชําระเงิน 

ผู้มาทําธุรกรรมชําระเงิน
ตามใบแจ้งหน้ีหรือใบเรียก
เก็บค่าสินค้า ที่หน้าเค้าเตอร์
รับชําระเงิน ถือเป็นผู้ทํา
ธุรกรรมคร้ังคราว ต้องจัดให้
ผู้นําใบแจ้งหน้ีหรือใบเรียก
เก็บค่าสินค้ามาชําระ แสดง
ตนทุกคร้ังก่อนการทํา
ธุรกรรมที่มมีูลค่าต้ังแต่  
ห้าแสนบาทข้ึนไป 

Payment  
Facilitation 

ร้านค้าที่ใช้บริการรับชําระเงิน
ผ่านระบบ 

- - 

EDC ร้านค้าที่ใช้เครือ่ง EDC - - 
ท่ีปรึกษา 
ทางการเงิน 

ผู้มาทําสญัญาใช้บริการ - - 

ค้าอัญมณ ีเพชร
พลอย ทองคํา 
หรือเครื่องประดับ
ด้วยอัญมณี  
เพชรพลอยหรือ
ทองคํา 

ลูกค้าที่ซื้อทองแบบออมทอง ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือขาย
สินค้า 

- 

ค้ารถยนต์ - ผู้ซื้อหรือขายรถโดยจ่ายเป็น
เงินสดครั้งเดียว 

- 

ให้เช่าซื้อรถยนต์ ผู้ทําสัญญาเช่าซื้อ - - 
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นายหน้าหรือ
ตัวแทนซื้อขาย
อสังหาริมทรัพย์ 

ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์โดย
การทําข้อตกลงหรือสัญญา
เก่ียวกับการซื้อ ขาย 
อสังหาริมทรัพย์กับตัวแทน/
นายหน้า ในระยะยาวอย่าง
ต่อเน่ือง อาทิ มีการตกลงให้
ตัวแทน/นายหน้า ดําเนินการเป็น
ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ให้
ตลอดทั้งปี  
ซึ่งหมายความว่า การทําหน้าที่
ตัวแทน/นายหน้า ยังคงมีผล
ตลอดระยะเวลาที่ต่อเน่ือง ตาม
สัญญาตัวแทน/นายหน้าน้ัน 
 

 ลูกค้าที่ขาย หรือซื้อ โดย 
ตกลงให้นายหน้าหรือตัวแทน 
ทําหน้าที่เป็นคราวๆ ไป โดย
ไม่มีสญัญาต่อเน่ืองระยะยาว 
ซึ่งในการเป็นตัวแทนหรือ
นายหน้าน้ัน เพียงทําหน้าที่ให้
เกิดการซื้อหรือขาย หรือเช่า 
ในครั้งน้ันๆ โดยไม่คํานึงว่า 
ผู้ซื้อและผู้ขาย หรือผู้และ 
ผู้ให้เช่าจะชําระเงินตาม
สัญญาแบบเสร็จเด็ดขาด 
หรือผ่อนชําระต่อเน่ือง 

กระบวนการจัดให้ลูกค้า
แสดงตน ผู้ประกอบอาชีพ
จะดําเนินการในขณะที่
ลูกค้าเข้ามาทําสัญญา
ตัวแทน/นายหน้า หรือ
ในขณะที่ผู้ประกอบอาชีพ 
สามารถติดต่อคู่กรณีให้
ลูกค้าได้ แต่ต้องดําเนินการ
จัดให้แสดงตนก่อนธุรกรรม
การชําระเงินตามสัญญาจะ
เกิดขึ้น 

ค้าของเก่าตาม
กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการ
ขายทอดตลาด
และค้าของเก่า 

ลูกค้าที่สร้างความสัมพันธ์โดย
การทําข้อตกลงหรือสัญญา
เก่ียวกับการซื้อหรือขายสินค้าใน
ระยะยาวอย่างต่อเน่ือง อาทิ  
มีการตกลงซื้อสินค้าตลอดทั้งปี 
และกําหนดปริมาณ ราคา ไว้ใน
สัญญาอย่างชัดเจน  หรือการซื้อ
สินค้าที่มีการผอ่นชําระใน
ระยะเวลาที่ต่อเน่ือง เป็นต้น 

ลูกค้าที่ซื้อสินค้า หรือขาย
สินค้า ให้กับผูป้ระกอบอาชีพ
เป็นครั้งคราว  โดยมิได้มี
ข้อตกลงหรือสัญญา การซื้อ 
หรือขายสินค้า ในลักษณะที่
ต่อเน่ืองอย่าง “ลูกค้า”   
(ลูกค้าส่วนใหญ่ของผู้ประกอบ
อาชีพน้ี มักจะเป็น ผู้ที่ทํา
ธุรกรรมเป็นครั้งคราว) 

 

- 

สินเช่ือส่วนบุคคล ลูกค้าที่ขอสินเช่ือ 
 

- - 

 


