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ข้อ ค ำถำม ค ำตอบ 

1. หลักเกณฑ์กำรรู้จักลกูค้ำ 
1.1 ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้

การก ากับตามกฎหมายวา่ด้วยระบบการช าระเงนิ 
(ผู้ประกอบธุรกิจ) จะต้องท าความรู้จักลูกค้าตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศฉบับนีส้ าหรับกรณี
ต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร 

1) กรณีเปน็การให้บริการเงนิอิเลก็ทรอนิกส ์
(e-Money) ทีไ่ด้รับการยกเว้นตามประกาศ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการก าหนดบริการการ
ช าระเงนิภายใต้การก ากบั เชน่ บตัรเงนิอิเล็กทรอนิกส์
ใช้เฉพาะในศูนย์อาหาร 

2) กรณีเปน็ธุรกรรมการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องจดัให้ลูกค้าแสดงตนตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

3) กรณีลูกค้าใช้บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในการท าธุรกรรมช าระบลิ
ผ่านตู้เติมเงนิอัตโนมัติออนไลน์ 

4) กรณีผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแรงงาน
ต่างด้าวในประเทศไทย 

กรณีที่ 1) ประกาศฉบับนี้บงัคับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใตก้ารก ากับตามกฎหมาย
ว่าด้วยระบบการช าระเงนิ ดังนัน้ ผู้ซึ่งให้บริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ได้รับการยกเว้น 
ตามประกาศกระทรวงการคลังวา่ด้วยการก าหนด
บริการการช าระเงนิภายใต้การก ากับ เช่น  
บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ใช้เฉพาะในศูนย์อาหาร จึงไม่ต้อง
ท าความรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนด
เพิ่มเติมตามประกาศฉบบันี้ อยา่งไรก็ดี ผู้ซึ่งให้บริการ  
e-Money ยงัมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์
เก่ียวกับการแสดงตนและการพสิูจน์ตัวตนลูกค้าตามที่
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก าหนดด้วย   

กรณีที่ 2) หลักการตามประกาศฉบับนี้ก าหนดให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ถือปฏบิตัิตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นขั้นต่ า และให้ปฏิบัติเพิ่มเตมิในส่วนของการพิสูจน์
ตัวตนลูกค้าตามประกาศฉบบันี ้ดังนั้น กรณีที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ 
การยกเว้นไม่ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน นั้น  
ผู้ประกอบธุรกิจดังกลา่วไม่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วน
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามประกาศฉบับนี้ 

กรณี 3) ประกาศฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์ให้ 
ผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้การ
ก ากับต้องท าการรู้จักลูกค้าส าหรับการเปิดใช้บริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และถอืปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วน
การพิสูจน์ตัวตนลูกค้าตามประกาศฉบับนี้ 

ส าหรับกรณีลูกค้าท าธุรกรรมช าระบิลผา่นตู้เติมเงนิ
อัตโนมัติออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับช าระ
เงินแทนตามกฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน นั้น  
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ผู้ประกอบธุรกิจบริการรับช าระเงินแทนไมไ่ด้อยู่ภายใต้
ประกาศฉบบันี ้

กรณี 4) ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือแรงงานต่างดา้วใน 
ประเทศไทย  จะต้องท าความรูจ้ักลูกค้าตามประกาศ
ฉบับนี้ ดงันี ้

  (1) กรณีเป็นการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ช าระค่าสนิค้าหรือค่าบรกิารเฉพาะในประเทศ  
ที่ไม่สามารถโอนเงินได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ  
4.2.2 (1) ของประกาศฉบับนี ้

  (2) ส าหรับกรณีผู้ประกอบธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อใช้ช าระค่าสนิค้าหรือค่าบรกิาร และโอนเงินได้ 
ประสงค์จะพิสูจน์ตัวตนนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือ
แรงงานตา่งดา้วในประเทศไทยด้วยวิธีการหรือ 
การด าเนินการอ่ืนที่มีระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียง
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศฉบับนี้ ให้ยื่นขออนุญาต 
ธปท. เป็นรายกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.2 (2) 
ประกอบข้อ 4.5.1 ของประกาศฉบับนี้  

1.2 ในการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ลูกค้า
ในรูปแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า (Non face-to-
face) ผู้ประกอบธุรกิจสามารถใช้การพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้าด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจากการตรวจสอบ
ข้อมูลจากเคร่ืองอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ
อเนกประสงค์ (dip chip) ได้หรือไม่  
 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะใช้วิธีการหรือ 
การด าเนินการพิสูจน์ตัวตนด้วยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจาก
ที่ ธปท. ก าหนดไว้ในประกาศนี ้สามารถยื่นขออนุญาต
ต่อ ธปท. เป็นรายกรณีได้ โดยตอ้งมีมาตรการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในการรู้จักลูกค้าด้วยวิธีการอ่ืนที่มี
ระดับความน่าเชื่อถือเทียบเคียงหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
ตามประกาศฉบับนี้ด้วย  

ในการพิจารณาอนญุาต ธปท. จะก าหนดเงื่อนไขให้
ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมได้ ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.5.1 
ของประกาศฉบับนี ้

1.3 ผู้ประกอบธุรกิจที่จะท าความรู้จักลูกค้าส าหรับ
การเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช าระ 
ค่าสินคา้และคา่บริการเฉพาะในประเทศและไม่
สามารถโอนเงนิได้ ผ่านช่องทางแบบพบเห็นลูกค้า
ต่อหน้า หรือแบบไม่พบเห็นลูกค้าต่อหน้า ต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินเท่านั้นใช่หรือไม่ และต้อง
ปฏิบัติตามประกาศนี้ในสว่นอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

ผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ช าระค่าสินคา้และคา่บริการเฉพาะในประเทศและ 
ไม่สามารถโอนเงินได้ ต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
การแสดงตน และการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามที่
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ก าหนด โดยไม่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนการพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้าตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ข้อ 4.2.2 (1) ของประกาศฉบับนี้ 
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อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจจะตอ้งปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ข้ออ่ืน ๆ ตามที่ประกาศฉบับนี้ก าหนดด้วย 
เช่น การก าหนดนโยบายและมาตรการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้องกับการรู้จักลูกค้า 

1.4 บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถโอนเงินได้
ภายใต้ผู้ประกอบธุรกิจเดียวกัน จัดเป็นบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสี่ยงต่ าหรือไม่ และ 
ผู้ประกอบธุรกิจจะสามารถใช้วธิีการพิสูจน์ตัวตน
ลูกค้าเช่นเดียวกับบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ความเสี่ยงต่ าได้หรือไม่ อย่างไร 

การก าหนดระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ และ
บริการทางการเงนิแต่ละประเภทตามประกาศฉบับนี้ได้
ก าหนดให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์เก่ียวกับ
แนวทางการก าหนดปจัจัยหรือลักษณะในการพิจารณา
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน  

ตามประกาศฉบับนี้ก าหนดให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถโอนเงินได้เป็นธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสงู แม้จะ
อยู่ภายใต้ผู้ประกอบธุรกิจเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแสดงตน และการพิสูจน์
ตัวตนของลูกค้าตามที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินก าหนด และต้องปฏิบตัิเพิ่มเติม
ในส่วนการพสิูจน์ตวัตนลูกค้าตามประกาศฉบบันี ้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของการบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวจนมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางการเงนิที่มีความเสี่ยงต่ าตามประกาศของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย
แนวทางในการก าหนดปัจจัยหรือลักษณะในการพิจารณา
ลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า ผู้ประกอบธุรกิจสามารถพิสูจน์
ตัวตนลูกค้าโดยไมต่้องด าเนนิการเต็มรูปแบบตามที่
ก าหนดในข้อ 4.2.2 (2) ของประกาศฉบับนี้ได้ 

1.5 การตรวจสอบสถานะความเป็นปัจจุบนัของ
ข้อมูลและหลักฐานแสดงตน มหีลักการในการ
ตรวจสอบอย่างไร และสามารถตรวจสอบโดย
วิธีการอ่ืนนอกเหนือจากการตรวจสอบสถานะของ
บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ผ่าน
ระบบการตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงานภาครัฐ (Online to DOPA) ได้หรือไม่ 

ตามหลักการของประกาศนี้ก าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจะต้องตรวจสอบสถานะความเป็นปัจจุบนัของ
บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงคผ์่านระบบ
การตรวจสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐ 
เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีบัตรสญูหาย ถูกแจ้งอายัด 
หรือหมดอายุ 

กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงคจ์ะใช้วิธีการหรือ 
การด าเนินการอ่ืนนอกเหนือจากที่ ธปท. ก าหนดในการ
ตรวจสอบสถานะความเป็นปัจจบุันของข้อมูลและ
หลักฐานแสดงตน ให้ขออนุญาตต่อ ธปท. เป็นรายกรณี 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.5.1 ของประกาศฉบับนี้  
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1.6 การตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิสูจนแ์ละยืนยนัตัวตน
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมีตัวอย่าง อย่างไรบ้าง 

การตรวจสอบและพสิูจน์ยนืยนัตัวตนจากแหล่งข้อมูล
ที่น่าเชื่อถือตามประกาศฉบบันีก้ าหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจพิจารณาตามแนวทางที่ก าหนดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น 
แหล่งข้อมูลที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมี
อ านาจหนา้ที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ
เปิดเผยข้อมูล รวมตลอดถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงาน
หรือองค์กรของรัฐทั้งในและต่างประเทศ เป็นตน้ 

2. กำรให้บริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์กับลูกค้ำที่เป็นนิตบิุคคล 
2.1 การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้านิติบุคคลมีกระบวนการ

เช่นเดียวกับการพิสูจน์ตวัตนลูกค้าบุคคลธรรมดา
หรือไม่ อย่างไร  
 

กรณีการพิสูจน์ตัวตนลูกค้านิติบคุคล  ผู้ประกอบธุรกิจ
ต้อง 1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแสดงตน และการ
พิสูจน์ตัวตนของลูกค้านิติบุคคลตามที่กฎหมายว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด และ  
2) ปฏิบัติเพิ่มเติมในส่วนของการพิสูจน์ตัวตนผู้รับมอบ
อ านาจทอดสุดท้าย โดยจะต้องพิจารณาปฏิบัติให้
สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท 
ในลักษณะเดียวกับการพิสูจนต์วัตนลูกค้าตามข้อ 4.2.2 
ของประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2.3 
ของประกาศฉบับนี้ เช่น กรณีลกูค้านิติบุคคลขอเปิดใช้
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์แบบ Face to Face ผู้ประกอบ
ธุรกิจต้องท าความรู้จักลูกค้าตามหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และจะต้องพิสูจน์ตัวตนผู้รบัมอบอ านาจทอดสุดทา้ย 
โดยใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ของ
ผู้รับมอบอ านาจทอดสุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลจาก 
เครื่องอ่านบัตรประจ าตวัประชาชนแบบอเนกประสงค์ 
(Dip Chip) และตรวจสอบสถานะบัตรประจ าตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ผา่นการตรวจสอบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐ (DOPA Online)  

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบธุรกิจอาจให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล
หรือรู้จักลูกค้านิติบุคคลนั้นเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
ความแท้จริง และความเปน็ปัจจุบันของข้อมูลและ
หลักฐานแสดงตนของลูกค้านิตบิุคคล โดยพสิูจนไ์ด้วา่
บุคคลที่มาเปดิใช้บริการเปน็บุคคลที่ได้รับมอบอ านาจ
คนสุดทา้ย 

3. กำรเปิดใชบ้ริกำรเงินอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป 
3.1 หากธนาคารพาณิชย์ได้ท าความรู้จักลูกค้าบัญชี

เงินฝากตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
กรณีที่ 1) และกรณีที่ 2) หากธนาคารพาณิชยไ์ด้

ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเก่ียวกับ
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เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your 
Customer: KYC) ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝาก
ของสถาบันการเงนิแล้ว ธนาคารจะสามารถใช้
วิธีการยืนยันตัวตน (Authentication) ลูกคา้ 
รายดังกล่าวในการเปิดใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
คร้ังต่อไปส าหรับกรณีต่อไปนีไ้ดห้รือไม่  

1) ลูกค้ารายดังกลา่วเปน็ลูกค้าของธนาคาร
พาณิชยท์ี่เปิดบัญชีเงินฝาก   

2) ลูกค้ารายดังกลา่วเปน็ลูกค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิจรายอ่ืน (ตามแนวทางของเกณฑ์ IT-Related 
Services)  

3) ลูกค้ารายดังกลา่วใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ที่ธนาคารพาณชิย์ให้บริการร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจ
รายอ่ืน (Co-brand) 
 

หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know your Customer: 
KYC) ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน 
และธนาคารพาณิชยไ์ด้ปรับปรุงข้อมูลลูกค้ารายดังกล่าว
ให้ถูกต้องและเป็นปจัจุบนัอย่างสม่ าเสมอแล้ว ธนาคาร
พาณิชยส์ามารถน าข้อมูลหรือหลักฐานเก่ียวกับการ
แสดงตน และการพิสูจน์ตัวตนลกูค้าที่ได้จากการเปิด
บัญชีเงินฝากตามประกาศดังกลา่วมาใชส้ าหรับการเปิด
ใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยวิธีการยืนยนัตัวตน
(Authentication) ได้ หรือธนาคารพาณิชยส์ามารถ
พิจารณาใช้วิธีการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าผ่านระบบการพิสูจน์
และยืนยันตัวตนทางดิจิทลัตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.2.4 
ก็ได้  

กรณี 3) กรณีนี้ถือว่าธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับการแสดงตน และการพิสจูน์
ตัวตนลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตาม
ประกาศฉบบันี้  ซึ่งธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถใช้วิธีการยืนยันตัวตน 
(Authentication) ได้  

ทั้งนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องด าเนนิการให้ได้ระดับ
มาตรฐานในการพิสูจน์ตัวตนลูกค้าไม่ต่ ากวา่ระดบั 
ความเสี่ยงของบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทาง
การเปิดใช้บริการแต่ละประเภทตามที่ประกาศนี้ก าหนด 

3.2 กรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลีย่นแปลงประเภท
บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้าเช่นเดียวกับ
กรณีที่ลูกค้ามาเปิดใชบ้ริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 
คร้ังแรกใช่หรือไม่ อย่างไร 

กรณีที่ลูกค้าเดิมประสงค์จะเปิดใช้บริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป หรือขอเปลี่ยนแปลง
ประเภทบริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยผูป้ระกอบธุรกิจ
ได้ด าเนนิการตามหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้ารายดังกล่าว
ตามประกาศฉบับนี้ และได้ปรบัปรุงข้อมูลลูกค้าให้
ถูกต้องและเป็นปัจจบุันอยา่งสม่ าเสมอแล้ว  ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถพิจารณาใช้วิธีการยืนยันตัวตนลูกคา้ 
(Authentication) ก็ได้ โดยวิธกีารดังกล่าวจะต้องมี
ความรัดกุมและสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริง 
รวมถึงต้องสอดคล้องตามระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
และช่องทางการเปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่
เปลี่ยนแปลงไปด้วย (เช่น การใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบ
ชีวมิติของลูกค้า (Comparison)) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ข้อ 4.2.5 ของประกาศฉบับนี ้
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3.3 การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนัอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ 
ฉบับนี้เปน็ไปตามแนวปฏิบัติที่กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนดไว้
หรือไม่ อย่างไร 

การปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
อย่างสม่ าเสมอตามประกาศนี้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดตามกฎกระทรวงวา่ด้วยการตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

4. บทเฉพำะกำล 
4.1 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจออกบริการ 

เงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ในช่วงระยะเวลา 180 วัน 
ที่มีการผ่อนผนัเร่ืองการพัฒนาระบบงานให้รองรับ
หลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า และผูป้ระกอบธุรกิจยัง
พัฒนาระบบงานดังกลา่วไม่แล้วเสร็จ เมื่อพ้นช่วง
ระยะเวลาผ่อนผนัดังกลา่ว ผูป้ระกอบธุรกิจจะต้อง
ท าความรู้จักลูกค้าที่เปิดใช้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์
ในช่วงเวลาดังกล่าวให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดด้วยหรือไม่ 

ประกาศฉบบันีป้ระสงค์ให้ผู้ประกอบธุรกิจท าความ
รู้จักลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และชอ่งทางการให้บริการ 
เงินอิเล็กทรอนิกส์แต่ละประเภท และเพื่อให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตาม
ประกาศฉบบันี้ จึงได้ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจปรับปรุงและพัฒนาระบบงานดงักล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
หากผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวอาจ
เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้   

ดังนั้น ผูป้ระกอบธุรกิจจึงควรเร่งรัดให้ระบบแล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน ก่อนที่จะให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 ของในประกาศฉบับนี้  

 




