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ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี  สกส.  31/2562 

เรื่อง  หลกัเกณฑ์การรบัฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 
 

1. เหตุผลในการออกประกาศ 
กระบวนการในการรู้จักลูกค้า  (Know  Your  Customer:  KYC)  ที่สามารถระบุตัวตน  

(Identification)  และพิสูจน์ตัวตน  (Verification)  ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลนั้น  
นับเป็นองค์ประกอบส าคัญของการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน   ซึ่งถือเป็น
จุดเริ่มต้นที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะให้บริการทางการเงินต่าง ๆ  กับลูกค้า  นอกจากนี้  กระบวนการ
ดังกล่าวเป็นกระบวนการส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย  และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  (Anti-Money  Laundering,  
Combating  Financing  of  Terrorism  and  Combating  Proliferation  Financing:   AML/CFT/CPF)   
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้ระบบสถาบันการเงินมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องด้วย 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของประชาชน  ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคสถาบันการเงิน
ได้น าเทคโนโลยีต่าง ๆ   มาใช้ในการให้บริการทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งรวมถึงการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชน  ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงพัฒนาการที่ส าคัญในเรื่องดังกล่าว   
จึงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ให้มีความชัดเจน  ทั้งการให้บริการแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์    
เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถให้บริการลูกค้าด้วยนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบต่าง ๆ  
ได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม  และสอดคล้องกับพันธกิจและ 
การด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่ง 

ประกาศฉบับนี้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  เช่น  ข้อแนะน าของ  Financial  Action  
Task  Force  (FATF)  และหลักเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  ซึ่งเป็นผู้ก ากบั
ดูแลหลักในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง  ทั้งนี้  ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นความจ าเป็น 
ในการออกประกาศฉบับนี้เป็นการเฉพาะ  เพ่ือก าหนดแนวปฏิบัติในรายละเอียดในการเปิดบัญชี 
เพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน  เนื่องจากเป็นธุรกรรมส าคัญตามที่กล่าวข้างต้น  ซึ่งสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินด้วย 
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2. อ านาจตามกฎหมาย 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  120/1  แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน   

พ.ศ.  2551  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง  ออกหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้ 

3. ขอบเขตการบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารออมสิน  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม   
และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

4. เนื้อหา 
4.1 ค าจ ากัดความ 
 ในประกาศฉบับนี้ 
 “การรับฝากเงิน”  หมายความว่า  การรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  หรือเมื่อสิ้น

ระยะเวลาอันก าหนดไว้   ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีการใดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับอนุญาต 
หรือให้บริการในปัจจุบัน  หรืออาจได้รับอนุญาตหรือให้บริการในอนาคต 

 “การรับเงินจากประชาชน”  หมายความว่า  การกู้ยืมเงิน  หรือการรับเงินจากประชาชน
ไม่ว่าจะกระท าโดยวิธีการใดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับอนุญาตหรือให้บริการในปัจจุบัน   หรือ 
อาจได้รับอนุญาตหรือให้บริการในอนาคต  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  
Money  หรือ  e-Money)  ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระบบการช าระเงิน
ก าหนด 

 “ลูกค้า”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  หรือบุคคลที่มีการตกลงกัน 
ทางกฎหมาย  ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือท าธุรกรรมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 “บุคคลที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย”  หมายความว่า  การตกลงให้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ครอบครอง  ใช้  จ าหน่าย  หรือบริหารจัดการทรัพย์ไม่ว่าด้วยวิธีใด  ๆ   
เพื่อประโยชน์ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง 

 “เอกสารแสดงตน”  หมายความว่า  เอกสารที่แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้า  โดยให้
หมายความรวมถึงเอกสารที่แสดงข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าที่อยู่ ในรูปแบบข้อมูลอิ เล็กทรอนิกส์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
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 “ลายมือชื่อ”  หมายความว่า  ลายมือชื่อของลูกค้า  โดยให้หมายความรวมถึงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

4.2 หลักการ 
 การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งนั้น  

ให้เป็นไปตามขอบเขตการประกอบธุรกิจตามที่ก าหนดในกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจ    
โดยในการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า1  สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องท าการรู้จักลูกค้าผ่านกระบวนการระบุตัวตน  โดยต้องมีข้อมูลและเอกสารแสดงตน 
ของลูกค้าที่เพียงพอในการระบุว่าลูกค้าที่มาขอเปิดบัญชีเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏในเอกสาร  
แสดงตนนั้น  และมีกระบวนการพิสูจน์ตัวตนที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร
แสดงตนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล   

 ส าหรับการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งโดยปกติจะมีความเสี่ยงสูงกว่าการเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้ า  ทั้งในขั้นตอนการระบุตัวตน
และพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีกระบวนการในการรู้จักลูกค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Know  Your  Customer:  E-KYC)  ทั้งการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน
ของลูกค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรณีการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  และต้องมีกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้  หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงิน
หรือรับเงินจากประชาชน  ทั้งในแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  และแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์    
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องให้ความส าคัญและมีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยพิจารณาน าแนวทางในหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสถาบันการเงิน   เช่น  หลักเกณฑ์ 
การก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ( Information  Technology  Risk)  และแนวปฏิบัต ิ
ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT  Risk  Management  Implementation  Guideline)  
มาใช้โดยอนุโลมจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวส าหรับสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเป็นการเฉพาะ 

 นอกจากนี้  เนื่องจากกระบวนการรู้จักตัวตนลูกค้าเป็นกระบวนการที่ส าคัญ  สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจควรให้ความรู้   และสื่อสารแก่พนักงานที่เกี่ยวข้องถึงความส าคัญและวิธีปฏิบัติ 
ของกระบวนการในการรู้จักตัวตนลูกค้า  รวมถึงมีมาตรการดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกระบวนการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

                                              
1  การที่พนักงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจพบเห็นลูกค้าต่อหนา้โดยตรง  โดยไม่ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์
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4.3 หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
 ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน

เป็นการท าธุรกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างต่อเนื่อง
หรือในช่วงระยะเวลาที่ตกลงกัน  และไม่ใช่บริการหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ า 
ตามประกาศส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยแนวทางการก าหนดปัจจัยหรือลักษณะ
ในการพิจารณาลูกค้าที่มีความเสี่ยงต่ า  เว้นแต่จะได้การรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
เป็นอย่างอื่น 

 4.3.1 รูปแบบการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
  สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถให้บริการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงิน

จากประชาชนได้ใน  2  รูปแบบ  คือ  แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  และแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฉบับนี้ก าหนด  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

  4.3.1.1 การเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็น
ลูกค้าต่อหน้า  สามารถให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าทุกประเภทได้เป็นการทั่วไป 

  4.3.1.2 การเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  สามารถให้บริการดังกล่าวกับลูกค้าทุกประเภท  โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ต้องขออนุญาตต่อฝ่ายก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   ธนาคารแห่งประเทศไทย   
ก่อนด าเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ  4.3.3  เนื่องจากการให้บริการในลักษณะดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่า
การเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  ดังนั้น  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีกระบวนการในการรู้จัก
ลูกค้าทั้งการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับกรณีการเปิดบัญชี 
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมขึ้น  เช่น  การติดตามความเคลื่อนไหว
และการปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันที่รัดกุมขึ้นกว่าการด าเนินการตามปกติ   ตามแนวทาง 
ที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด  รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
ที่อาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 4.3.2 กระบวนการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องท าการรู้จักลูกค้า  ทั้งการระบุตัวตนและพิสูจน์

ตัวตนของลูกค้าตามกระบวนการที่ก าหนดในข้อ  4.3.2.1  และข้อ  4.3.2.2  โดยสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจะให้ลูกค้าปกปิดชื่อจริง  ใช้ชื่อแฝง  หรือใช้ชื่อปลอมมิได้  ทั้งนี้  สรุปภาพรวมกระบวนการ
ดังกล่าวตามเอกสารแนบ 

  4.3.2.1 การระบุตัวตนของลูกค้า 
     (1) การเปิดบัญชี เ พ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 

แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องด าเนินการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้   



 หน้า   ๖๖ (เล่มที่  ๒) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

       (1.1) ข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า  สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องจัดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเองอย่างละเอียดตามแบบรายการที่สถาบันการเงิน  
เฉพาะกิจก าหนดขึ้น  และต้องมีเอกสารแสดงตนของลูกค้าหรือส าเนาเอกสารดังกล่าว   ซึ่งอย่างน้อย 
ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลและเอกสารแสดงตนตามหลักเกณฑ์ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินว่าด้วยวิธีการแสดงตนของลูกค้าสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา   16   
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 

       (1.2) การสั มภาษณ์และสั ง เ กตพฤติ กรรมของลูกค้ า   
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดให้พนักงานมีการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าที่มาเปิดบัญชี   
ณ  ขณะนั้นได้  (Real  time)  รวมถึงตรวจสอบว่าลูกค้าที่มาขอเปิดบัญชีเป็นบุคคลคนเดียวกันกับ 
ที่ปรากฏในเอกสารแสดงตน 

       (1.3) การลงลายมือชื่อ   สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้อง 
จัดให้มีการลงลายมือชื่อต่อหน้าพนักงานส าหรับการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน  
เพื่อยืนยันการท าธุรกรรมดังกล่าว 

     (2) การเปิดบัญชี เ พ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
แบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องด าเนินการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

       (2.1) ข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า  สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจต้องจัดให้มีข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการเปิดบัญชี  
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  โดยก าหนดให้ลูกค้าแจ้งข้อมูลและแสดงเอกสารเอกสารแสดงตนตามที่ระบุไว้
ในข้อ  4.3.2.1  (1.1)  ผ่านช่องทางที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด 

       (2.2) การสั มภาษณ์และสั ง เ กตพฤติ กรรมของลูกค้ า   
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทดแทนการพบเห็นลูกค้าต่อหน้า   เช่น   
ระบบ  Video  conference  หรือเทคโนโลยี  Liveness  capture  หรือเทคโนโลยีอื่น  ที่สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจสามารถสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า   ณ  ขณะนั้นได้  (Real  time)   
โดยมีคุณภาพของภาพและเสียงที่ชัดเจน  เพ่ือให้มั่นใจว่าเป็นลูกค้ารายนั้นจริงที่ต้องการมาเปิดบัญชี 
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

       (2.3) การลงลายมือชื่อ  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดให้มี
การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์   (e-Signature)  ส าหรับการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงิน 
จากประชาชน  เพ่ือยืนยันการท าธุรกรรมดังกล่าว  ตามวิธีการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนด   
โดยต้องค านึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 

       หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถปฏิบัตติามกระบวนการ
ระบุตัวตนข้างต้นได้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องจัดให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้า 
ต่อหน้าแทน 



 หน้า   ๖๗ (เล่มที่  ๒) 
เล่ม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กนัยายน   ๒๕๖๒ 
 

 

  4.3.2.2 การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้า 
     สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

และเอกสารแสดงตน  หรือส าเนาเอกสารดังกล่าว  รวมทั้งใช้มาตรการที่เหมาะสมในการพิสูจน์ทราบ 
ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงตามหลักเกณฑ์ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นว่าด้วย 
การตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า  รวมถึงต้องจัดให้มีกระบวนการปฏิบัติงานภายในที่รัดกุม  
ซึ่งต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

     (1) การเปิดบัญชี เ พ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
แบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริง 
ของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนตามที่ก าหนดไว้ในข้อ   4.3.2.1  (1.1)  ร่วมกับ 
การตรวจสอบข้อมูลและเอกสารดังกล่าวโดยใช้เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์   
(Smart  card  reader)  และการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและ 
บัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน2  (Web-based  Service)  หรือระบบฐานข้อมูล 
ของส่วนราชการ  เช่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (Department  Of  Provincial  
Administration:  DOPA) 

       นอกจากนี้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจพิจารณาใช้ระบบ 
การเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า3  (Biometric  comparison)  หรือใช้ระบบการพิสูจน์ 
และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล4  หรือเทคโนโลยีอื่นร่วมด้วยก็ได้  เพ่ือพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้า  ซึ่งหาก
สถาบันการเงินเฉพาะกิจประสงค์จะด าเนินการดังกล่าว  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องขออนุญาตต่อฝ่าย
ก ากับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ก่อนด าเนินการตามที่ระบุไว้ 
ในข้อ  4.3.3 

       ส าหรับกรณีบุคคลที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ าตัว
ประชาชน  บุคคลที่ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  card)  หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น  
เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์  (Smart  card)  มีข้อบกพร่อง  หรือระบบฐานข้อมูล
ของส่วนราชการขัดข้อง  เป็นต้น  ซึ่งท าให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถปฏิบัติตามกระบวนการ
พิสูจน์ตัวตนข้างต้นได้  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกจิพิจารณาใช้วิธีการอื่นที่เหมาะสมในการพิสูจน์ตวัตนได้  

                                              
2  ระบบการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อทราบสถานะของข้อมูลและบัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้า 
3  การเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  (Biometric  comparison)  เช่น  การใช้เทคโนโลยีเปรียบเทียบใบหน้า  (Facial  
recognition)  หรือลายนิ้วมือ  (Finger  print)  เป็นต้น 
4  ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  คือ  ระบบกลางในการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  โดยต้ องปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  (องค์การมหาชน)  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 
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โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและรัดกุม   เช่น   
การจัดให้มีหลักฐานการแสดงตนของลูกค้าเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา  เป็นต้น 

       ส าหรับกรณีลูกค้าปัจจุบันที่เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่   
ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้เคยท าการระบุตัวตนและการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าตามกระบวนการ  
และขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อแล้ว  และลูกค้าดังกล่าวประสงค์จะเปิดบัญชีเพ่ือการรับฝากเงิน 
หรือการรับเงินจากประชาชนเพ่ือความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถใช้เอกสารแสดงตนที่เป็นปัจจุบัน  และใช้การพิสูจน์ตัวตนของลูกค้านั้น  
ด้วยวิธีการอื่นได้ 

       ทั้งนี้   สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีการก าหนดนโยบาย 
หรือระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตนส าหรับกรณีบุคคล 
ที่กฎหมายยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจ าตัวประชาชน   บุคคลที่ ไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน 
แบบอเนกประสงค์  (Smart  card)  หรือมีเหตุสุดวิสัยอื่น  รวมทั้งกรณีที่ลูกค้าปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ดังกล่าว  ซึ่งต้องยึดหลักการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องการทุจริต  (Fraud)  และ 
มีมาตรการตรวจสอบเอกสารแสดงตนและการพิสูจน์ตัวตนที่ท าให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าที่มาขอเปิดบัญชี  
เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปรากฏในเอกสารแสดงตน  โดยควรมีการทบทวนเป็นระยะและปรับปรุง 
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  นอกจากนี้  ต้องมีการสื่อสารนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติข้างต้นให้พนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

     (2) การเปิดบัญชี เ พ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชน 
แบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถให้บริการผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  หรือผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า  โดยต้องมีกระบวนการพิสูจน์
ตัวตนของลูกค้า  ดังนี้ 

       (2.1) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เช่น  
เครื่อง  Virtual  Teller  Machine  เครื่อง  Kiosk  เครื่องคอมพิวเตอร์  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  
สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องตรวจสอบความความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและเอกสาร 
แสดงตนของลูกค้าผ่านเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์   (Smart  card  reader)  
และตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูลและบัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้า  
ที่เป็นปัจจุบัน  (Web-based  service)  หรือระบบฐานข้อมูลของส่วนราชการ  เช่น  กรมการปกครอง  
กระทรวงมหาดไทย  (DOPA)  ร่วมกับใช้ระบบการเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  (Biometric  comparison)  
นอกจากนี้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจพิจารณาใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล   
หรือเทคโนโลยีอื่นร่วมด้วยก็ได้ 
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       (2.2) เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้า  เช่น  เครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้า  ซึ่งใช้โปรแกรมระบบงาน  (Application)  ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ได้จัดเตรียมไว้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารแสดงตน  
ของลูกค้าดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย  (1)  การตรวจสอบผ่านระบบการตรวจสอบสถานะของข้อมูล 
และบัตรประจ าตัวประชาชนของลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน  (Web-based  service)  หรือระบบฐานข้อมูล 
ของส่วนราชการ  เช่น  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  (DOPA)  (2)  การใช้ระบบการเปรียบเทียบ 
ข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  (Biometric  comparison)  และ  (3)  การใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัล  นอกจากนี้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจอาจพิจารณาใช้เทคโนโลยีอื่นร่วมด้วยก็ได้ 

       หากสถาบันการเงินเฉพาะกิจไม่สามารถปฏิบัตติามกระบวนการ
พิสูจน์ตัวตนข้างตน้ได้  สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะต้องจัดให้ลูกค้ามาเปิดบัญชีแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าแทน 

 4.3.3 การขออนุญาต 
  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจยื่นขออนุญาตในกรณีดังต่อไปนี้มายังฝ่ายก ากับ 

และตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนด าเนินการ  โดยธนาคาร 
แห่งประเทศไทยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขออนุญาตและเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วน   

  4.3.3.1 กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะด าเนินการเป็นครั้งแรก 
     (1) การเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องจากถือเป็นการให้บริการผ่านช่องทางใหม่ 
     (2) การใช้ระบบการเปรียบเทียบข้อมูลชีวมิติของลูกค้า  (Biometric  

comparison)  หรือการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล   หรือการใช้เทคโนโลยีอื่น   
เพ่ือพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าในการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้า 

  4.3.3.2 กรณีสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะใช้หรือเปลี่ยนแปลงระบบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)  หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเปรียบเทียบข้อมูล
ชีวมิติของลูกค้า  (Biometric  comparison)  อื่น  นอกเหนือจากที่ก าหนดในประกาศฉบับนี้  หรือจาก
ที่เคยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว  ทั้งในกระบวนการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน 
ของลูกค้า 

  ทั้งนี้  การใช้ระบบการเปรียบเทียบข้อมลูชีวมิตขิองลูกค้า  (Biometric  comparison)  
หรือการใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  ตามข้อ  4.3.3.1  และข้อ  4.3.3.2  รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีอื่น  ส าหรับการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรบัเงินจากประชาชน  ทั้งแบบพบเห็นลูกคา้
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ต่อหน้า  และแบบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวทางการเข้าร่วมทดสอบและพัฒนานวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีใหม่ 
มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน  (Regulatory  Sandbox)  และหากธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดมาตรฐานส าหรับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจาก
ประชาชนแล้ว  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวโดยไม่ต้องเข้าร่วมทดสอบใน  
Regulatory  Sandbox   

 4.3.4 การจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า 
  สถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องจัดเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารแสดงตน 

ของลูกค้า  รวมทั้งข้อมูลและเอกสารดังกล่าวที่อยู่ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   โดยส าหรับกรณี 
การเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์   ให้รวมถึงภาพ  เสียง  
และการบันทึกรายละเอียดการท าธุรกรรมกับลูกค้า  (Transaction  log)  ด้วย  ทั้งนี้  ให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในห้องมั่นคงหรือสถานที่ที่ปลอดภัย  ณ  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ   
ตั้งแต่วันเปิดบัญชีเพ่ือการรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน   และเก็บรักษาตามระยะเวลา 
ที่กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก าหนด  เพ่ือให้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หรือผู้มีอ านาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ  หรือใช้ประกอบในการสอบสวนหรือด าเนินคดี 

 4.3.5 บทเฉพาะกาล 
  4.3.5.1 กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจยังไม่มีความพร้อมในการพิสูจน์ตัวตน

ของลูกค้าในกรณีการเปิดบัญชีเพ่ือรับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนแก่ลูกค้าที่ท าธุ รกรรม 
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแบบพบเห็นลูกค้าต่อหน้าตามข้อ  4.3.2.2  (1)  ให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารแสดงตนของลูกค้า   ตามที่ถือปฏิบัติในปัจจุบันต่อไปได้  
อย่างไรก็ดี  สถาบันการเงนิเฉพาะกจิต้องใช้วิธกีารตรวจสอบตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  4.3.2.2  (1)  ภายใน  
120  วัน  นับจากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ าเป็นซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายกรณี  โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจต้องแสดงเหตุผลถึงความจ าเป็น
ดังกล่าว   

  4.3.5.2 กรณีที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจรับเงินจากประชาชน  ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบของการกู้ยืมเงินหรือระดมทุนที่มีการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   หรือการออกหรือขาย
หลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่นใดที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งก าหนดให้ต้องปฏิบัติในเรื่องการระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตน 
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้สถาบันการเงิน
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เฉพาะกิจด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศฉบับนี้
ก าหนด 

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ 
ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2562  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 
วิรไท  สนัตปิระภพ 

ผู้ว่าการ 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย 



 

 

เอกสารแนบ 


