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ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ 
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  วิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงิน
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ลงวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“ลูกค้า”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  

ซ่ึงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖ 
“ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มี 

การตกลงกันทางกฎหมาย  ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลธรรมดา   
นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายนั้นมาก่อน 

ข้อ ๓ การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อเต็ม 
(๒) วัน  เดือน  ปีเกิด 
(๓) เลขประจําตัวประชาชน  และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง  หรือ

เลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้  หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ
ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้  ในกรณีที่มี 

(๔) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย  ณ  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าวให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย 

(๕) อาชีพ  สถานที่ทํางาน 
(๖) ข้อมูลการติดต่อ  เช่น  หมายเลขโทรศัพท์  ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) ลายมือชื่อผู้ทําธุรกรรม 
ข้อ ๔ การแสดงตนของลูกค้าซ่ึงเป็นนิตบุิคคลและบุคคลทีมี่การตกลงกันทางกฎหมายอย่างน้อย

ต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย 
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(๒) เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร  ในกรณีที่มี 
(๓) หลักฐานสําคัญแสดงตนอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) สําหรับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป  ได้แก่  หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียน

ออกให้ไม่เกินหกเดือน  หรือในกรณีที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ได้แก่  หลักฐาน 
การเป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกินหกเดือน 

 (ข) สําหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ  องค์กรของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐที่เป็นนิติบุคคล  ได้แก่  หนังสือแสดงความจํานงในการทําธุรกรรม  หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือ
มอบอํานาจ 

 (ค) สําหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์  มูลนิธิ  สมาคม  สโมสร  วัด  มัสยิด  ศาลเจ้า  และ 
นิติบุคคลอ่ืนในลักษณะเดียวกันนี้  ได้แก่  หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรม  หนังสือแสดง
การจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม 

 (ง) สําหรบัลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  ได้แก่  หนังสือหรือเอกสารสําคัญ
อันแสดงว่าได้มีการก่อตั้งบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายขึ้น 

(๔) สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ 
(๕) ชื่อเต็มของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลทุกราย 
(๖) ข้อมูลของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หรือทําธุรกรรม  และบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม  
ในกรณีที่มี  ดังนี้ 

 (ก) ชื่อเต็ม 
 (ข) วัน  เดือน  ปีเกิด 
 (ค) เลขประจําตัวประชาชน  และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  ให้แสดงเลขหนังสือเดินทาง  

หรือเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐเจ้าของสัญชาติออกให้  หรือเลขประจําตัวในเอกสารสําคัญ
ประจําตัวที่รัฐบาลไทยออกให้  ในกรณทีี่มี 

 (ง) ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่ไม่ได้อาศัย  ณ  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
และในกรณีที่เป็นคนต่างด้าว  ให้แสดงที่อยู่ในประเทศเจ้าของสัญชาติและที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทย 

(๗) ประเภทกิจการและวัตถุประสงค์ในการดําเนินกิจการ 
(๘) ตราประทับ  ในกรณีที่มี 
(๙) ลายมือชื่อผู้มีอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม 
ข้อ ๕ การแสดงตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐาน  

ตามข้อ  ๓  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  หรือตามข้อ  ๔  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  และ  (๘)  แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๖ ในกรณีที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้ากับลูกค้า  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ

ตามมาตรา  ๑๖  พิจารณาถึงความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจนั้น  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า 
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การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า  สําหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
ที่มีความเส่ียงต่ํา  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลตามข้อ  ๓  (๑)  (๓)  (๔)  และ  (๖)  หรือตามข้อ  ๔  (๑)  
(๒)  (๔)  และ  (๖)  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  ต้องจัดให้ลูกค้า
ดังกล่าวส่งสําเนาหลักฐานตามข้อ  ๔  (๓)  ให้ก่อนมีการอนุมัติให้ทําธุรกรรมครั้งแรก 

การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อหน้า  สําหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงินที่มีความเส่ียงสูง  อย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลและหลักฐานตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  แล้วแต่กรณี  
ก่อนมีการอนุมัติให้ทําธุรกรรมครั้งแรก 

การทําธุรกรรมที่ไม่ได้ทําต่อหน้ากับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว  ให้กระทําได้เฉพาะสําหรับบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเส่ียงต่ํา  และให้นําบทบัญญัติในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
กับการแสดงตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ไม่ได้ทําธุรกรรมต่อหน้าสําหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีความเส่ียงต่ําดังกล่าว 

ข้อ ๗ การจัดให้ลูกค้าและผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นครั้งคราว  แสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบ 
การแสดงตนตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
กําหนดมาตรการในการพิสูจน์ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบการแสดงตนดังกล่าว  เช่น  ตรวจสอบจากต้นฉบับเอกสาร  ตรวจสอบจากข้อมูลอ่ืนที่ขอเพิ่มเติม 
เพื่ออ้างอิง  ตรวจสอบจากสําเนาเอกสารที่รับรองถูกต้อง  ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ  ตรวจสอบ
โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 


