
 หน้า   ๗๐ 
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ประกาศสํานกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง  แนวทางการกําหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ํา 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๖  วรรคสอง  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ต้องดําเนินการ

บริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับลูกค้าทุกราย  
เพื่อกําหนดมาตรการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตามข้อ  ๑๒   
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖   

ข้อ ๓ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจพิจารณาให้ลูกค้า
ที่มีปัจจัยหรือลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงในระดับต่ํา 

(๑) ลูกค้าที่เป็นรัฐบาล  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๒) ลูกค้าที่เป็นมูลนิธิชัยพัฒนา  มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
มูลนิธิสายใจไทย 

(๓) ลูกค้าที่เป็นสถาบันการเงิน  ดังต่อไปนี้ 
 (๓.๑) ธนาคารแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย  และ

ธนาคารตามที่ได้มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ   
 (๓.๒) ธนาคารพาณิชย์  บริษัทเงินทุน  และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  ตามกฎหมายว่าด้วย

ธุรกิจสถาบันการเงิน   
 (๓.๓) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์   
 (๓.๔) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า 
 (๓.๕) นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการซ้ือขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซ้ือขายสินค้า

เกษตรล่วงหน้า 
 (๓.๖) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
 (๓.๗) บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต 
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 (๓.๘) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์   

(๔) ลูกค้าที่เป็นกองทุนรวม  กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ที่จัดตั้งขึ้นตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ  เช่น  
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  กองทุนประกันสังคม  เป็นต้น 

(๕) ลูกค้าที่เป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   
ข้อ ๔ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจพิจารณา

กําหนดให้ลูกค้าที่มีปัจจัยหรือลักษณะตามข้อ  ๓  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงมีสัญชาติอ่ืนหรือตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศเป็นลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ําก็ได้  หากได้ตรวจสอบแล้วว่า  ลูกค้าดังกล่าวอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือในการกํากับดูแลตามมาตรการด้านการป้องกันปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  ทั้งนี้  สถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพ  ตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ต้องดําเนินการตรวจสอบและประเมินความเส่ียง 
ของลูกค้าดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าลูกค้าควรได้รับการจัดระดับความเส่ียงไว้ในความเส่ียง
ระดับต่ํา   

ข้อ ๕ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจพิจารณา
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน  ดังต่อไปนี้  เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่มีความเส่ียงต่ํา 

(๑) การประกันวินาศภัย 
(๒) การประกันชีวิตตามข้อ  ๓๑  (๑)  และ  (๒)  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
(๓) การประกันภัยกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของลูกจ้างหรือเพื่อเยียวยาความเสียหาย   
(๔) ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสําหรับผู้ยากไร้ซ่ึงรัฐเป็นผู้สนับสนุน  และมีการจํากัดวงเงินสําหรับ

ลูกค้าแต่ละราย   
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจกําหนดให้ผลิตภัณฑ์

หรือบริการทางการเงินที่ตนให้บริการนอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง  เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงิน 
ที่มีความเส่ียงต่ําได้  โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในการชําระหนี้ 
(๒) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถแลกเปล่ียนเป็นเงินสดหรือถอนหรือคืน 

เป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันส้ัน 
(๓) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่ใช่บริการข้ามประเทศและไม่เกิดมูลค่าในต่างประเทศ 
(๔) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ไม่สามารถโอนมูลค่าให้แก่ผู้อ่ืนได้  หรือโอนได้แต่มี 

การกําหนดเงื่อนไขและกระบวนการที่ซับซ้อน 
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(๕) ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่ได้รับการจํากัดวงเงินไว้ในมูลค่าและจํานวนครั้งใน 
การครอบครองหรือการใช้บริการ  ทําให้ไม่สามารถสะสมมูลค่าเงินได้เป็นจํานวนมากหรือโอนหรือเปล่ียนมือ 
ได้อย่างรวดเร็ว  

ข้อ ๖ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  สามารถกําหนด
ปัจจัยหรือลักษณะอ่ืนนอกจากกรณีตามข้อ  ๕  ในการพิจารณาและประเมินว่าลูกค้ามีความเส่ียงในระดับ
ต่ําได้  โดยอาจคํานึงถึงข้อพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลูกค้าไม่มีปัจจัยอ่ืน ๆ  ให้พิจารณาว่า  น่าจะมีความเส่ียงในระดับสูงตามข้อ  ๑๔   
ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

(๒) ลูกค้ามีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมหรือมีความเคล่ือนไหว
ทางการเงินที่มีมูลค่าและจํานวนความถี่ในการใช้บริการต่ํา 

(๓) ลูกค้าใช้บริการทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเส่ียงด้านการฟอกเงิน 
หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่ําเท่านั้น 

(๔) ลูกค้าไม่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือไม่เคยมีพฤติกรรมที่นําไปสู่การรายงานธุรกรรมที่มี   
เหตุอันควรสงสัย 

ทั้งนี้  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจคํานึงถึงเงื่อนไขอ่ืน  ๆ 
เพื่อกําหนดปัจจัยความเส่ียงระดับต่ําก็ได้  แต่ต้องไม่ขัดกับแนวทางตามวรรคหนึ่ง  และจะต้องกําหนด 
ให้มีการเปล่ียนแปลงระดับความเส่ียงของลกูค้า  หากลูกค้าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ใช้ในการพิจารณาสําหรับ
ความเส่ียงต่ําอีกต่อไป   

ข้อ ๗ สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  อาจลดระดับ
ความเข้มข้นในการดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าลงได้สําหรับลูกค้าที่มีความเส่ียงต่ํา 
ตามประกาศนี้  โดยดําเนินการตามข้อ  ๑๖  ของกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินการตามข้อ  ๑๙  (๑)  และ  (๓)  ของกฎกระทรวงดังกล่าว   

ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ตรวจสอบแล้วพบว่า  
ลูกค้าต้องได้รับการปรับปรุงระดับความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้ายให้สูงขึ้น  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ต้องดําเนิน
กระบวนการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับลูกค้าดังกล่าว  ให้เท่าเทียมกับมาตรฐานของระดับความเส่ียง
ที่เปล่ียนแปลงไป  ซ่ึงได้กําหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการภายในองค์กรในทันที 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

พันตํารวจเอก  สีหนาท  ประยูรรัตน์ 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


