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รายงานการวิเคราะห์เหตุอันควรสงสัย 
ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) โดยกองข่าวกรองทางการเงิน 
ได้จัดทําสรุปรายงานธุรกรรมที่มี เหตุอันควรสงสัย (Suspicious Transaction Report – STR) ที่ได้รับจาก         
ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม (ผู้มีหน้าที่รายงานฯ) ในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน 6,701 
รายงาน สรุปสาระสําคัญไดด้ังนี้ 

1. การทําธุรกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับข้อมูลและฐานะทางเศรษฐกิจ 

จากการรวบรวมรายงานเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานฯ พบว่า การท าธุรกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ท าธุรกรรม เป็นรูปแบบของมูลเหตุอันควรสงสัยมากกว่า
รูปแบบอ่ืน ๆ (รูปแบบที่เป็นมูลเหตุอันควรสงสัยมี 5 รูปแบบ ตามแผนภูมิ หน้า 7) เมื่อวิเคราะห์โดยจ าแนกมูลค่า
ธุรกรรมสูงมากกว่า 50 ล้านบาท และต่ํากว่า 50 ล้านบาท พบประเด็นที่เป็นมูลเหตุอันควรสงสัยที่มีนัยส าคัญ 
ดังนี้ 

1.1 รายงาน STR ที่มีมูลค่าธุรกรรมสูงมากกว่า 50 ล้านบาท มีตัวอย่างพฤติการณ์ที่เป็น
มูลเหตุอันควรสงสัย ดังนี้  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 1 ลูกค้ารายหนึ่งของธนาคาร A  ประกอบอาชีพเป็นเจ้าของ
กิจการรับเหมาก่อสร้างของห้างหุ้นส่วนจํากัดแห่งหนึ่ง เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร A หลังจากนั้น
อีก 4 วัน ลูกค้าฝากเช็ค 2 ฉบับเข้าบัญชีดังกล่าว ฉบับละ 300 ล้านบาท อีก 3 วันต่อมา ลูกค้าฝากเช็ค     
เข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวอีก 2 ฉบับ ฉบับละ 600 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท 
เช็คท้ัง 4 ฉบับ ถูกนําไปฝากเข้าบัญชีธนาคาร A แต่คนละสาขา เมื่อธนาคาร A นําเช็คไปเรียกเก็บเงินกับ
ธนาคาร B ก็พบว่า  ไม่สามารถเรียกเก็บเงินกับเช็คท้ัง 4 ฉบับได้ โดยธนาคาร B แจ้งว่าเงินไม่พอจ่าย ธนาคาร 
A จึงแจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ลูกค้าชี้แจง
ว่าตนเองเป็นเจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างและเช็คดังกล่าวมาจาก
โครงการซื้อขายคอนโดมิเนียม อย่างไรก็ตาม ธนาคาร A ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลนิติบุคคลแล้วพบว่า 
ลูกค้ามีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 70 ในห้างหุ้นส่วนจํากัดดังกล่าวจริง แต่พบว่า      
ห้างหุ้นส่วนจํากัดแห่งนี้จดทะเบียนได้เพียง 1 ปี มีรายได้รวมปรากฏในฐานข้อมูลไม่ถึง 2 หมื่นบาท และมีผลกําไร  
ไม่ถึง 1 หมื่นบาท ธนาคาร (ผู้รายงาน STR) จึงเห็นว่า มูลค่าในการทําธุรกรรมไม่สอดคล้องกับรายได้ และ
ลูกค้านําเช็คมูลค่าสูงมาทําธุรกรรมผ่านหลายสาขาภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน อีกท้ังไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
จากเช็คได้ (เช็คเด้ง) ซึ่งทางธนาคารไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการทําธุรกรรมของลูกค้า จึงรายงาน
ธุ ร ก ร ร ม ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น  STR ม า ยั ง สํ า นั ก ง า น  ป ป ง .  ( ID:2 8 0 3 3 5 33  ห ม า ย เ ล ข ธุ ร ก ร รม :
048900016100000625) 
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1.2 รายงาน STR ที่มีมูลค่าธุรกรรมไม่เกิน 50 ล้านบาท มีตัวอย่างพฤติกรรมที่เป็น
มูลเหตุอันควรสงสัย ดังนี้  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 2 ล ูกค ้าผล ิตภ ัณฑ์บ ัตรเครคิตของสถาบันการเง ิน B 
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานธนาคาร ตําแหน่งผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่าย มีรายได้ที่แจ้งไว้ประมาณ 100,000 
บาทต่อเดือน ลูกค้ารายนี้มีการทําธุรกรรมโดยการชําระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินและขอเงินคืน
จากบัญชีบัตรเครดิตที่เกินวงเงิน และมีการชําระเงินเข้าบัตรเครดิตถึง จํานวน 878 ครั้ง หรือประมาณ 
1,500,000 บาท ในห้วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2561 สถาบันการเงิน B จึงได้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล ลูกค้าอ้างว่ามีธุรกิจปล่อยเงินกู้นอกระบบและเงินที่จ่ายเข้ามาเป็นเงินที่ลูกหนี้ใช้ชําระคืน
เงินที่กู ้ไป สถาบันการเงิน B พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ลูกค้ารายนี้มีรายการเคลื่อนไหวทางธุรกรรม     
ในห้วงเวลา 3 เดือนหลายรายการ และมีจํานวนเงินสูงผิดปกติเป็นระยะเวลาต่อเนื่องไม่สอดคล้องกับ
อาชีพและรายได้ของลูกค้า อีกทั้งข้อมูลที่ลูกค้าให้ก็ไม่เพียงพอที่จะนําไปตรวจสอบแหล่งที่มาของเงิน 
รวมทั้งขาดความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจที่ลูกหนี้จะคืนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ในมูลค่าสม่ําเสมอต่อเนื่ อง และ
ยังมีความเป็นไปได้สูงว่า การปล่อยเงินกู้นอกระบบนี้จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินอัตรา จากการวิเคราะห์
ข้อมูลสถาบันการเงิน B พบว่า ลูกค้ารายนี้ให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน โดยจากการสอบถามลูกค้าในครั้งแรก 
ลูกค้าอ้างว่าการชําระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเกินวงเงินนั้น  เป็นไปเพื่อนําเงินไปใช้ในธุรกิจ ต่อมาลูกค้า
กลับอ้างว่าเพื่อใช้ในการปล่อยเงินกู้นอกระบบ สถาบันการเงิน B เห็นว่าการกระทําของลูกค้ามีความเสี่ยง
ต่อการกระทําผิดกฎหมาย อาจมีพฤติการณ์ฟอกเงินและปกปิดแหล่งที่มาของเงินในลักษณะของการนําเงิน
เข้าสู่ระบบผ่านบัญชีที่ผูกกับบัตรเครดิต  

การเฝ้าระวัง  สําหรับสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16  
- กรณีลูกค้าเป็นเจ้าของกิจการและมีการทําธุรกรรมการโอนหรือรับโอนเงินที่มีมูลค่าสูง 

มูลค่าการทําธุรกรรมไม่สอดคล้องกับรายได้ที ่เคยแจ้งไว้ อาจเป็นไปได้ว ่ากิจการหรือธุรกิจของลูกค้า           
มีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนมากข้ึน รวมทั้งกรณีลูกค้าประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน    
มีเงินหมุนเวียนในระดับ 100 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าการทําธุรกรรมไม่สอดคล้องกับรายได้ที่แจ้งไว้ ฉะนั ้น         
การพิจารณารายงาน STR หรือไม่ ควรมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ มีการ
พิจารณาพฤติการณ์ และนําปัจจัยอ่ืน ๆ ข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

- รายงานการท าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยบางรายการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่      
ในสถาบันการเงินที่คุ้นเคยกับระบบการเงินการธนาคารดังกรณีตัวอย่างข้างต้น ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจมีวิธีการ
หลีกเลี่ยงหรือหาช่องทางการท าธุรกรรมโดยไม่ให้ตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกฎหมายได้มากกว่า            
ผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่สถาบันการเงินต้องให้ความส าคัญในเรื่องความโปร่งใสของบุคลากร
ในหน่วยงาน การสรรหาพนักงาน การตรวจสอบรายชื่อกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร รวมทั้งควรมีการ
ตรวจสอบภายในกระบวนการที่เก่ียวข้องด้วย 
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2. การทําธุรกรรมของบุคคลที่มีรายช่ือถูกหน่วยงานราชการดําเนินการตรวจสอบ 

   พฤติการณ์ของบุคคลที่มีรายชื่อถูกหน่วยงานราชการดําเนินการตรวจสอบ และการที่บัญชี
ธนาคารของผู้ทําธุรกรรมถูกยึดหรืออายัด อันสืบเนื่องมาจากมีประเด็นที่เป็นมูลเหตุอันควรสงสัยที่ผู้ทําธุรกรรม
กําลังตกเป็นเป้าหมายในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ สรุปการทําธุรกรรมที่เป็น
มูลเหตุอันควรสงสัย มีตัวอย่างดังนี้  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 3 พนักงานบริษัทแห่งหนึ ่ง อายุ 27 ปี ได้เปิดบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคาร C ในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อเดือนตุลาคม 2560 ต่อมาธนาคารได้อายัดบัญชีลูกค้ารายดังกล่าว       
ในเดือนกรกฎาคม 2561 ตามที่สํานักงาน ปปง. มีหนังสือขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีมายังธนาคาร C 
เนื่องจากสํานักงาน ปปง. ได้รับการประสานจากศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  
เรื่องการฉ้อโกงทรัพย์ในรูปแบบโรแมนซ์สแกม (Romance scam) โดยผู้เสียหายถูกหลอกให้โอนเงินจํานวนกว่า 
1,000,000 บาท เข้าบัญชีที่มีลูกค้ารายนี้เป็นเจ้าของบัญชี ธนาคาร C ได้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีพบว่า 
มีรายการถอนเงินผ่านตู้ ATM มากกว่า 40 ครั้ง เป็นเงินเกือบ 700,000 บาท โดยสันนิษฐานว่าเป็นการ   
ถอนเงินจากตู้ ATM  ในต่างประเทศ เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการถอนครั้งละ 100 บาท  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 4  ลูกค้าธนาคาร D อาชีพค้าขาย อายุ 39 ปี แจ้งธนาคารว่ามีรายได้ 
1 – 2 หมื่นบาทต่อเดือน ได้เปิดบัญชีกับธนาคารในย่านสะพานควาย กรุงเทพมหานคร ธนาคารพบว่า มีการ
เคลื่อนไหวของธุรกรรมตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักแสนบาท โดยเป็นการรับโอนเงินจากบุคคลอื่นหลายราย หลังจาก  
รับโอนเงินจะถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ทันทีภายในวันเดียวกันจนเกือบหมดบัญชี ในแต่ละวันจะมีการทําธุรกรรม
หลายรายการ พบเงินหมุนเวียนในบัญชีสูง ไม่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้ที่ให้ไว้กับธนาคาร และเป็นการทํา
ธุรกรรมในยามวิกาล จากการตรวจสอบพบว่ามีหมายเรียกพยานเอกสารการเปิดบัญชีจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ 
เนื่องจากลูกค้าธนาคารรายนี้ถูกแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ โดยผู้เสียหายให้การว่าได้รับการ
ติดต่อจากผู้ต้องหาว่าจะส่งพัสดุจากต่างประเทศมาให้ จึงขอให้ผู้เสียหายโอนเงินค่าพัสดุและค่าภาษีศุลกากรมา
ให้ก่อน ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงโอนเงินให้ 2 ครั้ง ครั้งละ 150,000 บาท  

การรายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่ได้รับการประสานข้อมูลจากหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เป็นการรับรายงานมาจากธนาคาร ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและ
ฉ้อโกงเงิน การฉ้อโกงผ่านแก๊งคอลเซ็นเตอร์ การฉ้อโกงในรูปแบบ Romance scam การหลอกลวงผ่าน 
Facebook อาทิ กลุ่มมิจฉาชีพชักชวนผู้เสียหายไปทํางานที่ต่างประเทศ แต่ก่อนที่จะออกเดินทาง ผู้เสียหายต้อง
เสียค่าภาษีให้กับบริษัทแห่งหนึ่ง หรือการหลอกผู้เสียหายว่ามีพัสดุจากต่างประเทศมาส่งและหลอกผู้เสียหายให้
โอนเงินค่าพัสดุและค่าภาษีศุลกากร โดยกลุ่มมิจฉาชีพมักใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ในการหลอกหลวง
ผู้เสียหาย และมีแนวโน้มที่จะมีการปรับเปลี่ยนไปในหลายรูปแบบและมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งการหลอกหลวง  
มักใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของเหล่ามิจฉาชีพ หรือบัญชีบุคคลอื่นที่ได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อใช้
บัญชีดังกล่าวถ่ายโอนเงินไปบัญชีอ่ืน ๆ อย่างรวดเร็ว  
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3. การทําธุรกรรมแบ่งแยกจํานวนเงินในการฝาก-ถอน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรายงาน          
การทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด 

ข้อมูลจาก STR ในกลุ่มนี้ พบว่าการทําธุรกรรมแบ่งแยกจํานวนเงินเป็นลูกค้าธนาคาร ตัวอย่าง
พฤติการณ์ มีดังนี ้

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 5 ลูกค้ารายหนึ่งเปิดบัญชีธนาคาร E  
- วันเปิดบัญชี มีการรับโอนเงินมากกว่า 50 ล้านบาท จากนั้น ได้มีการซื้อเช็คธนาคาร 

รวม 6 ฉบับ (โดยใช้เงินจากบัญชีดังกล่าว) โดยมีการถอนเงินสดที่เหลือในบัญชีออกจนเกือบหมด ต่อมาลูกค้า
ได้นําเช็คธนาคารที่สั่งจ่ายตนเอง 2 ฉบับ ๆ ละ 20 ล้านบาท ฝากกลับเข้าบัญชีนี้อีกครั้ง จากนั้นได้ทํารายการ
โอนเงิน รวม 6 รายการ เพ่ือซื้อเช็คธนาคาร จํานวน 6 ฉบับ (เหตุการณ์ท้ังหมดเกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน)  

- วันที่ 2 นับตั้งแต่เปิดบัญชี ลูกค้าได้นําเช็คธนาคารที่สั่งจ่ายตนเองจํานวนเงินเกือบ 15 ล้านบาท 
ฝากกลับเข้าบัญชีเดิม แล้วถอนเงินสด 4 ครั้ง แต่ละครั้งมีจํานวนเงินใกล้เคียง 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการถอน
ต่างสาขากันและแต่ละสาขามีที่ตั้งห่างไกลกัน ในวันเดียวกันนั้นลูกค้ายังถอนเงินสดที่เหลือในบัญชีเพ่ือมาซื้อ
เช็คธนาคารในนามตนเองอีกด้วย  

- วันทื่ 3 นับตั้งแต่เปิดบัญชี ลูกค้าได้นําเช็คธนาคารดังกล่าวฝากกลับเข้าบัญชีเดิมของ
ตนเองอีกครั้ง แล้วถอนเงินสด จํานวน 6 ครั้ง ต่างสาขากันจนหมดบัญชี ซึ่งจํานวนเงินที่ถอนในแต่ละครั้ง
ใกล้เคียง 2 ล้านบาท  

พฤติการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นภายในเวลา 3 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ลูกค้ามีการทําธุรกรรม 
ที่ซับซ้อนไม่สมเหตุสมผล มีการใช้เงินในบัญชีซื้อเช็คธนาคารที่สั่งจ่ายตนเองและนํากลับมาฝากคืนเข้าบัญชีเดิม
ภายในวันเดียวกัน ซึ่งธนาคารไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการทําธุรกรรมลักษณะดังกล่าว มีการถอน
เงินสดจํานวนใกล้เคียง 2 ล้านบาท หลายครั้งจากหลายสาขาของธนาคาร และเป็นการแบ่งแยกจํานวนเงิน
ฝาก-ถอนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกรายงานการทําธุรกรรมด้วยเงินสด ทั้งที่ ลูกค้ารายนี้สามารถทําธุรกรรมถอน
เงินสดได้ในครั้งเดียวที่สาขาใดสาขาหนึ่ง แต่กลับถอนเงินจากสาขาต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่คนละพ้ืนที่  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 6 ลูกค้าประเภทนิติบุคคลของธนาคาร F รายหนึ่ง ประกอบกิจการ
ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดบัญชีกับธนาคาร จํานวน 4 บัญชี ธนาคารพบความผิดปกติ  2 ใน 4 บัญชี โดยมี
การแบ่งแยกเงินสดในการฝาก-ถอน จํานวนใกล้เคียง 2 ล้านบาท หลายครั้ง จากการวิเคราะห์ข้อมูลและ
ติดตามข่าวทางสื่อสาธารณะพบว่า นิติบุคคลแห่งนี้เกี่ยวข้องกับกรณีการตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์บรรจุขยะ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกนําเข้ามาในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ทําการ
ยึดตู ้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวไว้แล้ว กรณีนี ้เป็นการแบ่งแยกจํานวนเงินในการทําธุรกรรมที่อาจมีส่วน
เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 
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4. การทําธุรกรรมของบุคคลที่ปรากฏรายชื่ออยู ่ในข่าวตามสื่อสาธารณะ/สื ่อมวลชน     
โดยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ  

ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยในกลุ่มนี้ เป็นธุรกรรมที่สถาบันการเงินรายงานมายังสํานักงาน ปปง. 
เนื่องจากมีสื่อสาธารณะรายงานข่าวว่า ผู้ที่เป็นลูกค้าของสถาบันการเงินหรือผู้ทําธุรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
อาชญากรรม อาจเป็นผู้ถูกกล่าวหา ถูกจับกุมดําเนินคดีอาญา ถูกศาลพิพากษาลงโทษ ซึ่งอาชญากรรมนั้น ๆ 
อาจเป็นการกระทําความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
กฎหมายอ่ืน  

 ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ี 7 ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ G รายหนึ่ง มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ
บริษัท 1 บัญชี ลูกค้าแจ้งว่ามีรายได้ 100,000 บาทต่อเดือน ต่อมาลูกค้ารายนี้ปรากฏเป็นข่าวทาง           
สื่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับกรณีฉ้อโกงเงินดิจิทัลสกุลบิทคอยน์ (Bitcoin) บริษัทหลักทรัพย์จึงดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับลูกค้ารายนี ้อย่างเข้มงวด  โดยบริษัทฯ มีมูลเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้า         
อาจเปิดบัญชีไว้เพ่ือฟอกเงินหรือรองรับเงินที่ได้จากการกระทําความผิด ทางบริษัทฯ  

 ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 8 ลูกค้าธนาคาร H รายหนึ่ง อายุ 43 ปี อาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร 
ได้เปิดบัญชีกับธนาคารในจังหวัดตาก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 แจ้งรายได้กับธนาคารไว้ที่ 2 -3 หมื่นบาท 
ต่อเดือน ต่อมาปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่าถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมตามหมายจับศาลแขวงธนบุรี
ในเดือนกันยายน 2561 ข้อหาลักทรัพย์ โดยลูกค้าธนาคารรายนี้มีพฤติการณ์ตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์จาก
กระเป๋าสะพายของผู้เสียหายตามห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในเขตบางกอกน้อย เขตตลิ่งชัน และเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร โดยในระยะ 14 เดือนที่ผ่านมา ลงมือก่อเหตุไปแล้วไม่ต่ํากว่า 150 ครั้ง ผู้เสียหายส่วนใหญ่
เป็นสุภาพสตรี ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกค้ารายดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทําความผิดมูลฐานเกี่ยวกับ
การลักทรัพย์อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

การเฝ้าระวัง  กรณีที่ธนาคารและสถาบันการเงินติดตามข่าวสารสาธารณะแล้ว พบว่าเป็น
ลูกค้าของธนาคารและสถาบันการเงิน ให้ดําเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีเพิ่มขึ้น (วงเงิน ความถี่) และหรืออาจมีการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย  

5. ธุรกรรมที่มีมูลเหตุอันควรสงสัยอ่ืน ๆ  
นอกจากพฤติการณ์ที่จําแนกเป็น 4 รูปแบบดังกล่าวแล้ว กองข่าวกรองทางการเงินพบว่า    

มีรายงานธุรกรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ มีการรับโอนเงินจากสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยมีพฤติการณ์ที่
เป็นมูลเหตุอันควรสงสัย สรุปไดด้ังนี้  

ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ 9 ลูกค้าธนาคาร I รายหนึ่ง อายุ 42 ปี ประกอบอาชีพอิสระเปิดบัญชีกับ
ธนาคารในจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2561 มีการโอนเงินเข้าบัญชีของ
ลูกค้าธนาคารรายนี้ จํานวนมากกว่า 80,000 บาท มาจากธนาคารในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาธนาคาร        
ผู้โอนเงินแจ้งกับธนาคารในไทยว่าขอเงินคืนจากผู้รับโอนโดยให้เหตุผลว่า เงินที่โอนมานั้นเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับ
การหลอกให้โอนเงิน (Fraud payment) และเมื่อธนาคารตรวจสอบบัญชีของลูกค้ารายนี้  พบว่าเงินจํานวน
ดังกล่าวได้ถูกโอนต่อไปยังประเทศมาเลเซียจนหมดบัญชีแล้ว  
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  ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ี 10 ลูกค้าธนาคาร J รายหนึ่ง มีอาชีพเป็นนักฟุตบอลของสโมสรแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดสมุทรปราการ ธนาคาร J พบว่ามีการรับโอนเงินจากธนาคารต่างประเทศที่ตั้งอยู่ที่ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนกรกฎาคม 2561 ผ่านระบบ BAHTNET จํานวน 1 รายการ 
มูลค่ากว่า 900,000 บาท จากนั้น ลูกค้าได้ทยอยถอนเงินผ่านตู้ ATM ในเขตอําเภอสําโรง จังหวัด
สมุทรปราการ และบริเวณถนนสีลม กรุงเทพมหานคร จํานวน 38 ครั้ง จนเกือบหมดบัญชีภายใน 1 วัน จากนั้น
ธนาคาร J ผู้รับโอนได้รับแจ้งจากธนาคารผู้โอนว่า เงินดังกล่าวเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกให้โอนเงิน     
แต่เป็นการแจ้งภายหลังจากที่ลูกค้ารายนี้ได้ถอนเงินออกไปจนเกือบหมดบัญชีแล้ว ธนาคาร ในประเทศไทย   
จึงไม่สามารถโอนเงินคืนให้ธนาคารต้นทางได้ทัน  

ข้อมูลการรายงาน STR ลักษณะดังกล่าว ในห้วงเวลา 3 เดือน สํานักงาน ปปง. ได้รับจํานวน
มากกว่า 100 รายงาน และจากข้อมูล STR พบว่า ประเทศต้นทางของเงินมีความหลากหลาย เช่น สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี นอร์เวย์ ออสเตรเลีย ฮ่องกง ฯลฯ โดยผู้โอนเงินมีชื่อเป็นบุคคลชาวต่างชาติ 
แต่บางกรณีพบว่าเป็นนิติบุคคลต่างชาติ เมื่อคํานวณจํานวนเงินสกุลต่างประเทศที่โอนเป็นสกุลเงินบาท 
พบว่ามีมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาท ถึง 3 ล้านบาท เมื่อโอนเงินมายังประเทศไทยแล้ว ผู้รับโอนจะถอนเงิน
สดหรือโอนเงินไปประเทศที่สามทันทีในวันเดียวกัน กรณีการถอนเงินสดพบว่า ส่วนใหญ่ทําการถอนเงินผ่านตู้ 
ATM หรือเคาท์เตอร์ธนาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มีบางกรณีที่ธนาคารในประเทศไทยสามารถโอน
เงินคืนให้กับธนาคารต้นทางในต่างประเทศได้ทันเวลา ก่อนที่ผู้รับโอนจะถอนเงินสดออกจากบัญชีหรือโอน
เงินต่อไปยังธนาคารอื่นในประเทศที่สาม อาชีพเจ้าของบัญชีรับโอนที่แจ้งไว้กับธนาคารมีความหลากหลาย 
อาทิ พนักงานส่งเอกสาร ค้าขายเสื้อผ้าตามถนนคนเดิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) พนักงาน   
ในฟาร์มการเกษตร พนักงานขายประกัน แม่บ้าน นักศึกษา ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยว่าเกี่ยวข้องกับ
การหลอกลวงผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย  

การเฝ้าระวัง  กรณีเช่นนี้ หากธนาคารตรวจสอบ พบว่าลูกค้ามีการทําธุรกรรมไม่สอดคล้อง
กับพื้นที ่อาศัย/สาขาที่เปิดบัญชี และมีการโอน-รับโอนในพื้นที ่ที ่ไม่สอดคล้องกับที ่อยู ่อาศัยของลูกค้า       
โดยไม่ทราบความสัมพันธ์ระหว่างผู ้โอน-ผู ้รับโอนและวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรม รวมถึงการที่
ธนาคารไม่สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของบัญชีได้ หรือเจ้าของบัญชีบ่ายเบี่ ยงหรือมีการให้ข้อมูลที่    
ไม่เป็นเหตุเป็นผล หรือกรณีสถาบันการเงินในต่างประเทศแจ้งธนาคารในประเทศไทยว่าเงินที่โอนจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเป็นเงินที ่เกี ่ยวข้องกับการหลอกให้โอนเงิน ธนาคารและสถาบันการเงิน       
ในประเทศไทยอาจจะต้องเพิ่มความเฝ้าระวังกระแสการโอนเงินจากต่างประเทศผ่านบัญชีดังกล่าว      
อย่างเข้มงวด และพิจารณารายงานเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยเร็ว ทั้งนี้ หากสามารถระบุถึงช่องทาง  
การโอนเงิน วิธีการ หรือพื้นที่ที่เงินถูกโอนออกจากบัญชีที่เฝ้าระวังในทอดต่อ ๆ ไปได้ ก็จะเป็นประโยชน์     
อย่างมากต่อการสืบสวนเส้นทางทางการเงิน  
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แผนภูมิ สรุปสถิติการรายงาน STR จํานวน 6,701 รายงาน สามารถจําแนกมูลเหตุ   อัน
ควรสงสัยทั้ง 5 รูปแบบ ตามจํานวนรายงานการทําธุรกรรมได้ ดังนี้ 

 
หมายเหตุ: เนื่องจากรายงาน STR หลายรายงานระบุพฤติการณ์ที่เป็นมูลเหตุอันควรสงสัยมากกว่า 1 รูปแบบ ทําให้เมื่อ

จําแนกสถิติโดยใช้หลักเกณฑ์พฤติการณร์ูปแบบเดียวเป็นหลัก จึงมีส่วนท่ีต้องเก็บข้อมูลซ้ํา และเมื่อรวมร้อยละของ
ทั้ง 5 รูปแบบ ทําให้ผลรวมมากกว่าร้อยละ 100 

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

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

ไม่สอดคล้องกับข้อมูลและฐานะทางเศรษฐกจิ

แบ่งแยกจํานวนเงินในการทาํธุรกรรมฝาก/ถอน หลีกเลี่ยงการถูกรายงาน
การทําธุรกรรมโดยใช้เงินสด

หน่วยงานราชการดําเนนิการตรวจสอบขอ้มูล

ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสาธารณะว่าเกี่ยวขอ้งกบัอาชญากรรม

อื่นๆ

47.9

8.3

39.1

5.3

12.1

ร้อยละ

แผนภูมิแสดงร้อยละมูลเหตุอันควรสงสัยของ STR 
ที่ได้รับในห้วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561


