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กฎกระทรวง 

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และมาตรา  ๒๐/๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว”  ระหว่างบทนิยามคําว่า  “ลูกค้า”  

และคําว่า  “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย”  ในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

““ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน
ทางกฎหมาย  ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวกับสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  
หรือ  (๙)  โดยไม่เคยจัดให้มีการแสดงตนและดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคลธรรมดา  
นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมายน้ันมาก่อน” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) มีการทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว 
 (ก) ไม่ว่าคร้ังเดียวหรือหลายคร้ังที่ มีร่องรอยความต่อเน่ืองรวมกันมีมูลค่าตั้งแต่ 

หนึ่งแสนบาทข้ึนไป  หรือ 
 (ข) ที่เป็นการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 

ในแต่ละครั้งมีมูลค่าตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทขึ้นไป” 
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓๒  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกับลกูค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“ข้อ  ๓๒  ในกรณีที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)   
มีการทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  
(๑)  และ  (๙)  ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบุตัวตนและพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวและผู้รับประโยชน์ 
ที่แท้จริงของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  โดยนําข้อ  ๑๙  (๑)  (๒)  และ  (๓)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ตรวจสอบกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ทําธุรกรรมในนามของผู้ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
โดยนําข้อ  ๒๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๓) ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีเป็นนิติบุคคล 
หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย  โดยนําข้อ  ๒๑  และข้อ  ๒๒  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๔) ตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทําธุรกรรมเพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมดังกล่าว 

ในกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวตาม  (๑)  
(๒)  (๓)  หรือ  (๔)  ได้  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ต้องไม่ทํา
ธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวดังกล่าว  และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
ต่อสํานักงาน” 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓๒/๑  ข้อ  ๓๒/๒  และข้อ  ๓๒/๓  ของส่วนที่  ๓  
การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  ในหมวด  ๓  การตรวจสอบ 
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  แห่งกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

“ข้อ  ๓๒/๑  ให้สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  
ดําเนินการบริหารความเส่ียงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสําหรับ 
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวที่มีความเสี่ยงสูง  โดยต้องดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวดังกล่าวในระดับที่เข้มข้นที่สุด 

ข้อ  ๓๒/๒  การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวในระดับ 
ที่เข้มข้นที่สุดสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวท่ีมีความเสี่ยงสูงตามข้อ  ๓๒/๑  อย่างน้อยต้องดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กําหนดขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นหรือการขอหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว
เก่ียวกับข้อมูลหรือหลักฐานในการประกอบกิจการของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราว  ข้อมูลแหล่งที่มาของเงิน
หรือรายได้  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม  และอาจพิจารณากําหนดขั้นตอนให้มีการอ้างถึง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยก็ได้ 

(๒) ในกรณีที่ผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวมีความเสี่ยงสูงจนอาจเป็นเหตุให้สถาบันการเงิน 
และผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงินหรือการสนับสนุน 
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ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)   
ต้องไม่ทําธุรกรรมกับผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวดังกล่าวและรายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อสํานักงาน 

(๓) กําหนดกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการทําธุรกรรมที่เข้มข้น  โดยอาจพิจารณา 
ถึงความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม  มูลค่าในการทําธุรกรรม  และความจําเป็น 
ทางธุรกิจของผู้ที่ทําธุรกรรมเป็นคร้ังคราวอย่างเข้มข้น 

ข้อ  ๓๒/๓  ให้นําความในข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  
ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๒๓  ข้อ  ๒๔  และข้อ  ๒๕  มาใช้บังคับกับสถาบันการเงินและ 
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา  ๑๖  (๑)  และ  (๙)  ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงสําหรับผู้ที่ทําธุรกรรม 
เป็นคร้ังคราวด้วยโดยอนุโลม” 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  พ.ศ.  ๒๕๕๖   
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการทําธุรกรรมเป็นครั้งคราวยังไม่มีความเหมาะสม  สมควรแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


