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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส. ๗/๒๕๕๙
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
๑. เหตุผลในการออกประกาศ
การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินจากประชาชนถือเป็นจุดเริ่ มต้นที่สถาบันการเงิ น
จะให้บริการทางการเงินต่าง ๆ กับลูกค้า จึงมีความจําเป็นที่สถาบันการเงินจะต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้า
(Know Your Customer: KYC) ที่สามารถระบุตัวตน (Identification) และพิสูจน์ตัวตน (Verification)
ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผล ซึ่งจะสนับสนุนให้ระบบสถาบันการเงินมีความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกระบวนการสําคัญในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating
the Financing of Terrorism: AML/CFT)
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของประชาชน ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digitization) โดยในภาคสถาบันการเงิน
ได้มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชี
เพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงพัฒนาการ
ที่สําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
ให้มีความชัดเจนขึ้นสําหรับการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงิน
สามารถให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้กรอบ
การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ประกาศฉบับนี้ยังคงหลักการตามแนวทางเดิมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ข้อแนะนําของ
Financial Action Task Force (FATF) และแนวทางของ Basel Committee on Banking Supervision
(BCBS) รวมทั้งหลักเกณฑ์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผู้กํากับดูแลหลัก
ในด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
ของประเทศไทย ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นความจําเป็นในการออกประกาศฉบับนี้เป็นการเฉพาะ
เพื่ อกํ าหนดแนวปฏิ บัติ ในรายละเอี ยดในการเปิ ด บัญ ชีเ พื่อ รับฝากเงิ น หรือ การรับเงิ น จากประชาชน
เนื่องจากเป็นธุรกรรมสําคัญตามที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรยกเลิก
แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของสถาบันการเงิน โดยให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อความชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียว
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๒. อํานาจตามกฎหมาย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
ธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน เพื่อกําหนดให้
สถาบันการเงินถือปฏิบัติ
๓. ขอบเขตการบังคับใช้
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง
๔. ประกาศและแนวปฏิบตั ิที่ยกเลิก
ให้ยกเลิกประกาศและแนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
๑) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. ๗๗/๒๕๕๑ เรื่อง การกําหนดให้สถาบันการเงิน
ปฏิบัติในเรื่องการรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
๒) แนวปฏิบัติธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อ ง มาตรการป้ องกันปราบปรามการฟอกเงิ น
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating
the Financing of Terrorism: AML/CFT) ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
๕. เนื้อหา
๕.๑ ในประกาศฉบับนี้
“การรับฝากเงิน” หมายความว่า การรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อ
สิ้น ระยะเวลาอั น กํ าหนดไว้ ไม่ ว่ า จะกระทํ า โดยวิ ธี ก ารใดที่ ส ถาบั น การเงิ น ได้รั บ อนุ ญ าตในปั จ จุ บั น
หรืออาจได้รับอนุญาตในอนาคต
“การรั บเงิน จากประชาชน” หมายความว่ า การกู้ ยืมเงิ น หรือ รั บเงิน จากประชาชน
ไม่ว่าจะกระทําโดยวิธีการใดที่สถาบันการเงินได้รับอนุญาตในปัจจุบัน หรืออาจได้รับอนุญาตในอนาคต
“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย
ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
“บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมาย” หมายความว่ า การตกลงให้ บุ ค คลธรรมดา
หรื อ นิ ติ บุ ค คลฝ่ า ยหนึ่ ง เป็ น ผู้ ค รอบครอง ใช้ จํ า หน่ า ย หรื อ บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ ไ ม่ ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ใ ด ๆ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง
“เอกสารแสดงตน” หมายความว่า เอกสารที่แสดงข้อ มูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า โดยให้
หมายความรวมถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
“ลายมือชื่อ” หมายความว่า ลายมือชื่อของลูกค้าโดยให้หมายความรวมถึงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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๕.๒ หลักการ
ในการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า๑
สถาบันการเงินจะต้องทําการรู้จักลูกค้าผ่านกระบวนการระบุตัวตนที่ต้องมีข้อมูลและเอกสารแสดงตน
ของลูกค้าที่เพียงพอ และกระบวนการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร
แสดงตนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล
สําหรับการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งโดยปกติจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า สถาบันการเงินจะต้องมีกระบวนการ
ในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer: E-KYC) ทั้งการระบุ
และพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรณีการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า และต้องมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ในการเปิดบัญชีเพื่อ รับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน สถาบันการเงิน
จะให้ลูกค้าปกปิดชื่อจริง ใช้ชื่อแฝง หรือใช้ชื่อปลอมมิได้
๕.๓ หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
สถาบันการเงินสามารถเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้า
ต่อหน้ากับลูกค้าทุกประเภทได้เป็นการทั่วไป สําหรับการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าการเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า ให้สามารถทําได้
เฉพาะกรณีลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาโดยสถาบันการเงินจําเป็นต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้า
ทั้งการระบุและพิสูจน์ตัวตนที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรณีการพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่เข้มขึ้น เช่น การติดตามความเคลื่อนไหวและการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน
ที่เข้มขึ้นกว่าการดําเนินการตามปกติ ตามแนวทางที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด
รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของสถาบัน
การเงินได้
การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
ถือเป็นการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ สถาบันการเงินจะต้องยื่นขออนุญาตต่อฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อทําธุรกรรมดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์
ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาตให้บริษัทเงินทุนและบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ให้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นที่อาจแก้ไขหรือกําหนดเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้า แล้วแต่กรณี โดยในการพิจารณาคําขออนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๑

การที่สถาบันการเงินพบเห็นลูกค้าต่อหน้ากับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินโดยตรง โดยไม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
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ในการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน สถาบันการเงินจะต้องทํา
การรู้จักลูกค้า ดังนี้
๕.๓.๑ การระบุตัวตนของลูกค้า
๕.๓.๑.๑ สถาบันการเงินต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างละเอียด
ในแบบรายการที่สถาบันการเงินกําหนดขึ้น ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดของข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ทั้งนี้ สถาบันการเงินอาจอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ
Basel Committee on Banking Supervision๒
๕.๓.๑.๒ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีเอกสารแสดงตนของลูกค้าหรือสําเนา
เอกสารดังกล่าว เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) สําหรั บลู กค้ าที่ เป็ นบุ คคลธรรมดา เอกสารที่ ต้ องมี ได้ แก่
บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชน
ของบุคคลนั้นไว้ด้วย
(๒) สํ า หรั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลจดทะเบี ย นในประเทศไทย
เอกสารที่ต้องมี ได้แก่ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน เอกสาร
ที่แสดงว่าคณะกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคลดังกล่าวเห็นชอบให้ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงิน
หรือหนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินของนิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
กําหนดอํานาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอํานาจลงนามรับรองพร้อมทั้งประทับตรา (หากมี)
(๓) สําหรับลูกค้าที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เอกสารที่ต้องมี ได้แก่ หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินหรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดอํานาจ
และเงื่อนไขในการสั่งจ่าย
(๔) สําหรับลูกค้าที่เป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม สโมสร วั ด
มัสยิด ศาลเจ้า หรือนิติบุคคลอื่นในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เอกสารที่ต้องมี ได้แก่ หนังสือจดทะเบียน
ของกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รายงานการประชุมคณะกรรมการ
หรือหนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือหนังสือแต่งตั้งหรือหนังสือ
๒

หลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking Supervision ที่กําหนดใน Annex 4 เรื่อง General guide to account opening
ภายใต้ Guidelines เรื่อง Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
http://www.bis.org/bcbs/publ/d353.pdf
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๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

มอบอํานาจในการทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดอํานาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
พร้อมทั้งประทับตรา (หากมี)
(๕) สํ า หรั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ก ารตกลงกั น ทางกฎหมาย
เอกสารที่ ต้องมี ได้แก่ หนั งสือหรือเอกสารสํา คัญอันแสดงว่าได้มีการก่อ ตั้งบุ คคลที่มีการตกลงกั น
ทางกฎหมายขึ้น หนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือหนังสือแต่งตั้ง
หรือหนังสือมอบอํานาจในการทําธุรกรรม รวมทั้งกําหนดอํานาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอํานาจลงนาม
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องรับรองพร้อมทั้งประทับตรา (หากมี)
(๖) สํ า หรั บ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไ ทย
หรือนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย เอกสารที่ต้องมีสําหรับลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มี
สัญชาติไทย ได้แก่ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตนที่ระบุเลขประจําตัวที่รัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ
เจ้าของสัญชาติออกให้ หรือที่รัฐบาลไทยออกให้ สําหรับกรณีลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในประเทศไทย เอกสารที่ ต้ อ งมี ได้ แ ก่ เอกสารที่ แ สดงการเป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ ห น่ ว ยงานหรื อองค์ กร
ที่น่าเชื่อถือรับรองหรือออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน เอกสารที่แสดงว่าคณะกรรมการหรือหุ้นส่วนของนิติบุคคล
ดังกล่าวเห็นชอบให้ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินหรือหนังสือแสดงความประสงค์ในการทําธุรกรรมกับ
สถาบันการเงินของนิติบุคคลดังกล่าว รวมทั้งกําหนดอํานาจและเงื่อนไขในการสั่งจ่ายโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามรับรองพร้อมทั้งประทับตรา (หากมี)
ทั้งนี้ สําหรับลูกค้าตามข้อ ๕.๓.๑.๒ (๒) – ข้อ ๕.๓.๑.๒ (๕)
และลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยตามข้อ ๕.๓.๑.๒ (๖) จะต้องมีเอกสารแสดงตน
หรือสําเนาเอกสารดังกล่าวของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสําหรับกรณีบุคคลที่มี
การตกลงกันทางกฎหมาย ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทําธุรกรรม และบุคคล
ที่ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจให้ สร้ า งความสัม พั น ธ์ ท างธุร กิ จ หรื อ ทํา ธุ ร กรรม (หากมี ) เช่ น เดี ย วกั บ ที่ กํ า หนด
ตามข้อ ๕.๓.๑.๒ (๑) หรือข้อ ๕.๓.๑.๒ (๖) แล้วแต่กรณี
๕.๓.๑.๓ กรณี การเปิด บัญ ชีเ พื่อ รับฝากเงิน หรื อการรับเงิ นจากประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันการเงินต้องจัดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า
ได้แก่ ระบบ Video conference ที่เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินสามารถสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม
ของลู ก ค้ า ณ ขณะนั้ น ได้ (Real time) โดยมี คุ ณ ภาพของภาพและเสี ย งที่ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
เป็นลูกค้าที่ต้องการมาเปิดบัญชีรายนั้นจริง และหากไม่สามารถปฏิบัติได้ สถาบันการเงินจะต้องจัดให้ลูกค้า
มาเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าแทน
ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินต้องการใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีอื่นทดแทนนอกเหนือ
จากที่กําหนดข้างต้น ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตต่อฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
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๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เป็นรายกรณี โดยในการพิจารณาคําขออนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๕.๓.๑.๔ สถาบั นการเงิ นต้ องจั ดให้ มี การลงลายมื อชื่ อสํ าหรั บการเปิ ดบั ญชี
เพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน เพื่อยืนยันการทําธุรกรรมดังกล่าว
๕.๓.๒ การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า
สถาบันการเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อ มูลและเอกสารแสดงตน
หรือสําเนาเอกสารดังกล่าว รวมทั้งใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ รวมถึงสถาบันการเงินจะต้องจัดให้มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานภายในที่รัดกุม ซึ่งจะต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
กรณี ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ ผู้ แ ทนของนิ ติ บุ ค คลที่ ทํ า ธุ ร กรรมกั บ
สถาบันการเงิน ที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ให้สถาบันการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ํา
ดังต่อไปนี้
๕.๓.๒.๑ กรณีการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนแบบ
พบเห็นลูกค้าต่อหน้าหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงิน (เช่น
เครื่อง Virtual Teller Machine เครื่อง Kiosk เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ)
สถาบันการเงินต้องใช้วิธีการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยเพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า
ได้แก่ (๑) สถาบันการเงินต้องตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตร
ประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader) โดยสถาบันการเงินอาจพิจารณาใช้
ระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตรประจําตัวประชาชนของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน๓ และ/หรือ
ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้า๔ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นด้วยก็ได้
หรือ (๒) ในกรณีที่สถาบันการเงินเลือกใช้ระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตรประจําตัวประชาชน
ของลูกค้าที่เป็นปัจจุบันนั้น จะต้องใช้ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้าประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ กรณีที่สถาบันการเงินจะใช้วิธีการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่ประกอบด้วย
ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้าในกรณีการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า ให้สถาบันการเงินขออนุญาตต่อฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก่อนดําเนินการ เนื่องจากเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่ประกอบการให้บริการของสถาบันการเงิน โดยในการพิจารณา
๓

ระบบการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อทราบสถานะของ
ข้อมูลและบัตรประจําตัวประชาชนของลูกค้า
๔
ระบบการตรวจสอบลายนิ้วมือของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า
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คําขออนุญาต ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ
อนุญาตและเอกสารถูกต้องครบถ้วน
๕.๓.๒.๒ กรณี การเปิด บัญ ชีเ พื่อ รับฝากเงิน หรื อการรับเงิ นจากประชาชน
แก่ ลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาผ่ า นช่อ งทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยเครื่ อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของลู ก ค้ า (เช่ น
เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่) และโปรแกรมระบบงาน (Application) ที่สถาบันการเงินได้
จัดเตรียมไว้ สถาบันการเงินต้องใช้ระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตรประจําตัวประชาชน
ของลู ก ค้ า ที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ๓ ประกอบกั บ ระบบการตรวจสอบลายนิ้ ว มื อ ของลู ก ค้ า ๔ เป็ น อย่ า งน้ อ ย
เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า
๕.๓.๒.๓ หากสถาบั น การเงิ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๕.๓.๒.๑ หรื อ
๕.๓.๒.๒ ข้างต้น ให้สถาบันการเงินปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณีการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า อันเกิดจากเหตุจําเป็นที่ทําให้ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนของนิติบุคคล
ไม่มีบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) เช่น กรณีบุคคลที่มีบัตรประจําตัวประชาชน
แบบตลอดชีพก่อนช่วงที่มีการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ เป็นต้น หรือเหตุจําเป็น
ที่บัตรดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ให้สถาบันการเงินบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและรัดกุม
เช่น จัดให้มีเอกสารแสดงตนของลูกค้าเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เป็นต้น โดยสถาบันการเงินจะต้อง
กําหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) กรณีการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สถาบันการเงินจัดให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าแทน
๕.๓.๒.๔ หากสถาบันการเงินต้องการใช้วิธีการหรือเทคโนโลยีอื่น เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าทดแทนนอกเหนือจากที่กําหนดข้างต้น ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาต
ต่อฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี โดยในการพิจารณาคําขออนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้ หากสถาบันการเงินต้องการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ ลูกค้าที่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ มีสัญชาติไ ทย สถาบันการเงิ นจะต้องมี
การพิ สู จน์ ตั วตนของลู กค้ าที่ มี มาตรฐานเที ยบเท่ ากั บกรณี ข้ างต้ น โดยให้ สถาบั นการเงิ นยื่ น ขออนุ ญ าต
ต่อฝ่ายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นรายกรณี โดยในการพิจารณาคําขออนุญาต
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขออนุญาตและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๐ ง

หน้า ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

๕.๔ สถาบันการเงินต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารแสดงตน หรือสําเนาเอกสารดังกล่าว
รวมถึงภาพ เสียง และการบันทึกรายละเอียดการทําธุรกรรมกับลูกค้า (Transaction log) ในกรณี
การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในห้องมั่นคง
หรือสถานที่ที่ปลอดภัย ณ สถาบันการเงินตั้งแต่วันเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน
และเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนด เพื่อให้
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยหรื อ ผู้ มี อํ า นาจตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตรวจสอบ หรื อ ใช้ ป ระกอบ
ในการสอบสวนหรือดําเนินคดี
๕.๕ บทเฉพาะกาล
(๑) กรณีที่สถาบันการเงินยังไม่มีความพร้อมในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า ในกรณี
การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนแก่ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือผู้แทนของ
นิติบุคคลที่ทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าตามข้อ ๕.๓.๒.๑ ให้สถาบันการเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าโดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ
ตามที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันต่อไปได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินจะต้องใช้วิธีการตรวจสอบตามที่กําหนดไว้
ในข้อ ๕.๓.๒.๑ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็นซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี โดยสถาบันการเงินจะต้องแสดงเหตุผลถึงความจําเป็นดังกล่าว
(๒) กรณี ที่ สถาบั นการเงิ นยั งไม่ มี ความพร้ อมเกี่ ยวกั บการกํ าหนดแนวทางการบริ หาร
ความเสี่ยงตามข้อ ๕.๓.๒.๓ (๑) ให้สถาบันการเงินตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแสดงตน
ของลูกค้า โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อ ตามที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันต่อไปได้ อย่างไรก็ดี สถาบันการเงิน
จะต้องกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๖. วันเริ่มต้นบังคับใช้
ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

