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ธนาคารซิตี้แบงค์ขอหารือ 
เกี่ยวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนุน 

ทางการเงนิแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
-------------------------------------------------------- 

ธนาคารซิตีแบงค์ขอหารือเกี่ยวกันแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ 
ถูกก าหนด กรณีส่งผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ชื่อว่า CDD Gateway Service เพ่ือส่งข้อมูลและเมื่อ
ธนาคารท าการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะส่งข้อมูลกลับมายังส านักงาน 
โดยจะส่งข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ผ่านมายังบริษัทผู้ให้บริการเพ่ือผ่านมายังส านักงาน ดังนั้นข้อมูลที่ธนาคารจะต้องรับ
หรือส่งผ่านบริษัทนี้จึงมีอยู่ ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ คือ ข้อมูลในระบบสารสนเทศของส านักงาน เพื่อเผยแพร่รายชื่อสู่สาธารณะและแจ้งต่อ
ธนาคารเพ่ือธนาคารจะน าข้อมูล (Download) จากระบบของบริษัทผู้ให้บริการมาตรวจสอบเองได้ 
  ส่วนที่ ๒ คือ ข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งธนาคารไม่สามารถน าข้อมูลจากบริษัทผู้ให้บริการ                  
มาตรวจสอบเองได้ แต่ธนาคารจะต้องส่งข้อมูลลูกค้าของตนทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้ให้บริการ 

ตามขั้นตอนดังกล่าว ธนาคารจึงขอหารือและค าแนะน าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน               
ของธนาคาร ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 ๑. หากเกิดกรณีที่บริษัทผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการช่องทางการตรวจสอบรายชื่อบุคคล           
ที่ถูกก าหนด (Gateway Infrastructure) ให้กับธนาคารได้ เนื่องจากระบบขัดข้อง หรือระบบมีข้อผิดพลาด หรือ
เกิดเหตุขัดข้องอ่ืนใดในการให้บริการอันเป็นเหตุท าให้ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดได้ 
หรือ ตรวจสอบปรากฏว่าข้อมูลเกิดล่าช้า ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ท าให้ธนาคารไม่สามารถระงับการด าเนินการกับ
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนดหรือของผู้กระท าการแทน หรือไม่สามารถท ารายงานส่งให้แก่ส านักงานนั้น           
ทันตามเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายของส านักงาน ปปง. ธนาคารจะมีความรับผิด
ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

 ตอบ จากการพิจารณาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกาศ/แจ้งรายชื่อบุคคล           
ที่ถูกก าหนด ซึ่งก าหนดให้ส านักงาน ปปง. ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๑) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดดังกล่าวในระบบสารสนเทศของส านักงานเพ่ือเผยแพร่
รายชื่อสู่สาธารณะ 

๒) แจ้งรายชื่อดังกล่าวไปยังบุคคลที่ถูกก าหนดและผู้มีหน้าที่รายงานหรือบุคคลที่ครอบครอง
ทรัพย์สินของบุคคลที่ถูกก าหนดเพ่ือให้ทราบถึงการก าหนดรายชื่อนั้นโดยไม่ชักช้า 

 

 

 

ตอบข้อหารือ ธนาคารซิตี้แบงค ์
เลขที่ ปง ๐๐๐๓.๓/ ๖๗๔ 
ลงวันที่  ๒๔ ตุลาคม  ๒๕๕๖ 



๒ 

 

 

 ฉะนั้น ช่องทางหลักในการที่ธนาคารจะใช้ในการตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด ธนาคาร          
ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อบุคคลผู้ถูกก าหนดได้จากระบบสารสนเทศของส านักงาน ปปง.ได้ที่ www.amlo.go.th 
อย่างไรก็ดี กรณีที่ธนาคารเลือกใช้บริการจากระบบ Gateway ในการน าข้อมูลผ่านระบบดังกล่าวมาใช้ในการ
ตรวจสอบกั บรายชื่ อลู กค้ าของตน หากปรากฏข้ อ เท็ จจริ ง ว่ า  ข้ อมู ล รายชื่ อบุ คคลที่ ถู กก าหนด 
ซึ่งผ่านระบบดังกล่าวมีความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน เกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดซึ่งเกิดจาก
ระบบ Gateway อย่างสิ้นเชิง โดยปราศจากความประมาทเลินเล่อของธนาคาร กรณีเช่นนี้ธนาคารก็ย่อมไม่ต้องรับผิด 
ทั้ งนี้  เป็นไปตามนัยมาตรา ๒๓ ของกฎหมายว่ าด้ วยธุ รกรรมทาง อิ เล็ กทรอนิกส์  ที่ ได้ ก าหนดไว้ ว่ า  
การรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นได้เข้าสู่ระบบข้อมูลของผู้รับข้อมูล 
ดังนั้น เมื่อความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดเกิดขึ้นในขั้นตอนก่อนที่
ธนาคารจะรับข้อมูลเข้ามาตรวจสอบและความล่าช้าหรือมีข้อผิดพลาดนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคารผู้รับ
ข้อมูล ซึ่ ง ไม่ ได้ เกี่ยวข้องกับความประมาทเลินเล่อของธนาคาร ในการรับข้อมูลแล้ ว กรณีจึ งไม่ต้อง 
รับผิด  

 ๒. เนื่องจากข้อมูลผ่านบริษัทผู้ให้บริการมีอยู่ ๒ ส่วน ตามที่ได้อธิบายในข้างต้น ธนาคารขอหารือ
ส าหรับข้อมูลในส่วนที่ ๒ ที่ก าหนดให้ต้องส่งข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไปให้ผู้ให้บริการเพ่ือท าการตรวจสอบ  ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนี้เป็นความลับระหว่างลูกค้าและธนาคาร ดังนั้น หากข้อมูลลูกค้าดังกล่าวหลุดไปสู่บุคคลภายนอกอาจท า
ให้ธนาคาร เกิดความเสียหายหรือถูกฟ้องร้องได้ นอกจากนี้ยังมิได้มีกฎหมายคุ้มครองธนาคารส าหรับกรณีที่ต้องส่ง
ข้อมูลลูกค้าดังกล่าวให้กับบริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นบริษัทเอกชนไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เพ่ือการตรวจสอบรายชื่อ
บุคคลที่ถูกก าหนด ด้วยเหตุดังกล่าวธนาคารจึงมีเหตุขัดข้องอาจท าให้ไม่สามารถส่งข้อมูลลูกค้าทั้งหมดให้กับบริษัท
ผู้ให้บริการได้หากมิได้รับอนุญาตจากลูกค้าในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม จึงขอเรียนปรึกษาท่านว่า
ธนาคารจะมีทางแก้ไขปัญหาหรือทางออกส าหรับกรณีดังกล่าวอย่างไร 

ตอบ การส่งมูลข้อผ่านระบบ CDD Gateway มี ๒ ส่วน กล่าวคือ ข้อมูลส่วนที่เป็นความลับ           
ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่งธนาคารต้องเฝ้าระวังและน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการบริหารความเสี่ยง อีกส่วนหนึ่งคือ ข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ ได้แก่ รายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดซึ่งข้อมูลส่วนนี้ 
ปกติเป็นข้อมูลสาธารณะเพราะมีการประกาศในระบบสารสนเทศของส านักงานเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณะชน  

ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลเสี่ยงที่อาจเกี่ยวกับการฟอกเงินซึ่ง เป็นข้อมูลลับนั้น                   
ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นส านักงาน ปปง. ผู้ให้บริการระบบ CDD Gateway และธนาคารในฐานะผู้รับข้อมูล            
ล้วนอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรา ๖๖ ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ต้องเก็บรักษา
ความลับเกี่ยวกับรายชื่อดังกล่าวเพ่ือมิให้บุคคลภายนอกล่วงรู้โดยถือเป็นความลับของทางราชการ หากฝ่าฝืนย่อมมี
ความผิดและมีโทษทางอาญา ส่วนข้อมูลที่เป็นรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดที่เป็นข้อมูลสาธารณะนั้น ตราบใดที่
รายชื่อนั้นยังถูกประกาศเป็นรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดโดยส านักงาน ปปง. แม้ข้อมูลลูกค้าดังกล่าวจะถูกเปิดเผย
ไปสู่บุคคลภายนอกธนาคารก็ย่อมไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องตามกฎหมาย เพราะข้อมูล
ดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลลับตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

 



๓ 

 

ดังนั้น ในการด าเนินการของธนาคารเกี่ยวกับรายชื่อดังกล่าว จะต้องมีการแยกกันให้ชัดเจน
ระหว่างข้อมูลที่เป็นความลับและข้อมูลที่ไม่ใช่ความลับ 

 ๓. ตามที่ประชุมเรื่องเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินด้านการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินการการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่  ๙ เมษายน ๒๕๕๖                   
ท่านเลขาธิการได้แจ้งที่ประชุมว่ารายชื่อ Thailand local Sanction list จะมีการจัดส่งให้ประเทศสมาชิก ๑๓๑ 
ประเทศด้วยนั้น ธนาคารใคร่ขอเรียนถามเพ่ิมเติมว่ารายชื่อดังกล่าวที่จะส่งไปนั้น เป็นภาษาใด หากเป็น
ภาษาอังกฤษธนาคารใคร่ขอให้จัดส่งให้แก่ธนาคารในประเทศด้วย 

ตอบ ในการประกาศรายชื่อในระบบสารสนเทศและการจัดส่งรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนดไปยัง 
ผู้มีหน้าที่รายงานนั้น ในปัจจุบันส านักงาน ปปง. ได้มีการประกาศและจัดส่งรายชื่อทั้งที่ เป็นภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตลอดจนหมายเลขบัตรประชาชนของบุคคลดังกล่าวด้วยแล้ว  กล่าวคือ กรณีที่เป็น Thailand 
Sanction List นั้น จะมีการระบุทั้งชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และข้อมูลอ่ืนๆ ของบุคคลดังกล่าวด้วย (ถ้ามี)         
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการระบุตัวบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง 
โดยในส่วนของชื่อของบุคคลที่ถูกก าหนดที่เป็นภาษาอังกฤษ หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหมายเลข
หนังสือเดินทาง จะอ้างอิงข้อมูลจากเอกสารของทางราชการไทยเป็นหลัก  

 
 

-------------------------------------------------------------- 


