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รายงานภาพรวมธุรกรรมที่มีเหตุอนัควรสงสัย  
(Suspicious Transaction Report – STR) 
ในห้วงเดอืนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) โดยกองข่าวกรองทางการเงิน 
ซึ่งถือเป็นหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) ของประเทศไทย  ได้จัดทํา
สรุปรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ที่ได้รับจากผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม (ผู้มีหน้าที่รายงาน)       
ในห้วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จํานวน 9,749 รายงาน โดยได้รับรายงานเพิ่มขึ้น 472 
รายงาน (เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 จากห้วงเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2562) สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1. จําแนก STR ตามประเภทความผิดมูลฐาน 
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จํานวน 21 

มูลฐาน และมีความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นอีก 7 มูลฐาน1  เมื่อนํามาจําแนกตามประเภทความผิดมูลฐาน พบว่า
ความผิดมูลฐานที่พบมากที่สุด ร้อยละ 63 เป็น STR ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงฯ รองลงมาคือ ความผิดเกี่ยวกับ  
ยาเสพติดฯ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน ความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการฯ ความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่
เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ฯ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมฯ และความผิด
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ฯ ตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

 
 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงร้อยละของจ ำนวน STR ที่เก่ียวข้องกับควำมผิดมูลฐำนประเภทต่ำง ๆ ในห้วงเดือนกันยำยน ถึง 
พฤศจิกำยน 2562 

                                                        
1 ความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นอีก 7  มูลฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ ความผิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาฯ ความผิดเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ความผิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงนิแก่การแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพทําลายล้างสูง ความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกงภาษีฯ และ ความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการฯ 
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2. ภาพรวมจํานวน STR ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
จํานวน STR ที่สํานักงาน ปปง. ได้รับมีจํานวนเพิ่มข้ึนจากห้วง 3 เดือนที่แล้วในทุกพื้นที่ภาค 

โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 5.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เป็นพื้นที่ที่มีจํานวนรายงาน 
STR เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละที่มากที่สุด 3 ลําดับแรก อย่างไรก็ตาม พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีรายงาน 
STR จํานวนมากที่สุด โดยมีจํานวนมากถึง 8 ,800 รายงาน คิดเป็นร้อยละ 90.27 ของทั้งประเทศ 
รายละเอียดตามแผนภูมิรูปภาพที่ 1 และตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

ล ำดบั จังหวดั จ ำนวน STR 
1 กรุงเทพมหานคร 8,536 
2 ชลบุรี 85 
3 นนทบุรี 80 
4 ปทุมธาน ี 79 
5 สงขลา 68 
6 สมุทรปราการ 66 
7 เชียงใหม่ 47 
8 นครราชสีมา 46 
9 นราธิวาส 38 
10 เชียงราย 31 
11 สระแก้ว 29 

ระยอง 29 
12 อุดรธานี 25 

สุราษฎร์ธานี 25 
13 นครปฐม 24 
14 ภูเก็ต 22 

ฉะเชิงเทรา 22 
15 ขอนแก่น 21 

นครศรีธรรมราช 21 
ศรีสะเกษ 21 

16 มุกดาหาร 20 
อุบลราชธานี 20 

17 ยะลา 18 
18 พระนครศรีอยุธยา 17 
19 หนองคาย 16 
20 สมุทรสาคร 15 

ราชบุร ี 15 
สุรินทร์ 15 

 
ตารางท่ี 1 แสดงพื้นที่ตั้งระดับจังหวัดของ
ธนำคำรหรือผู้มีหน้ำที่รำยงำน ที่ส่ง STR มำยัง
ส ำนักงำน ปปง. ในห้วงเดือนกันยำยน ถึง 
พฤศจิกำยน 2562 เรียงตำมจ ำนวน STR 
จำกมำกไปน้อย  

 

แผนภูมิรูปภาพท่ี 1 แสดงจ ำนวน STR ที่ส ำนักงำน ปปง. ได้รบัจำกธนำคำรหรือผู้มี
หน้ำที่รำยงำนในจังหวัดต่ำง ๆ ในห้วงเดือนกันยำยน ถึง พฤศจิกำยน 2562 ตัวเลข
ในวงเล็บหมำยถึง (จ ำนวนรวมของรำยงำน STR ในพื้นที่ภำค/ร้อยละ (%) ของทั้ง
ประเทศ 

หมายเหตุ : มี 4 จังหวัดที่ไม่มีรายงานส่งมายังส านักงาน ปปง. ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ หนองบัวล าภู แม่ฮ่องสอน และอ านาจเจริญ  
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เมื่อพิจารณารายละเอียดมูลเหตุอันควรสงสัยที่ธนาคารระบุไว้ ก็จะพบว่า การทําธุรกรรมที่     
ไม่สอดคล้องกับอาชีพและรายได้เป็นมูลเหตุที่พบมากในจังหวัดสระแก้ว สาเหตุอาจเนื่องมาจากจังหวัด
สระแก้วตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และอยู่ใกล้กับบ่อนคาสิโนในประเทศกัมพูชา ซึ่งรายการ
เดินบัญชีเงินฝากธนาคารจะมีลักษณะคล้ายกับบัญชีฯ ที่ถูกนําไปใช้เล่นพนันหรือรองรับเงินที่ได้จากการพนัน 
  ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา และนราธิวาส นั้น มูลเหตุอันควรสงสัย
ส่วนมากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารตกเป็นเป้าหมายในการสืบสวนสอบสวน ซึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ส่งคําขอให้อายัดบัญชีเงินฝากฯ ไปยังธนาคาร 
หรือขอตรวจสอบรายการเดินบัญชีฯ ของผู้ที่ถูกจับกุมเนื่องจากกระทําความผิดอาญา 

จํานวนรายงาน STR ตามพื้นที่ภาคที่เป็นที่ตั้งของธนาคาร/ผู้มีหน้าที่รายงาน ที่ส่งรายงานมายัง
สํานักงาน ปปง. ในห้วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2562 พบว่าแต่ละภาคมีจํานวนรายงาน ดังนี้ 

 
แผนภูมิท่ี 2 แสดงจ ำนวน STR ที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนฯ รำยงำนมำยังส ำนักงำน ปปง.  

จากข้อมูลดังกล่าว มีข้อสังเกตที่ ภาคตะวันออก ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีจํานวน STR มากกว่าภาค  
ที่มีจํานวนประชากรมากกว่า กล่าวคือ ภาคตะวันออกมีประชากรในทางทะเบียนราษฎรประมาณ 4.8 ล้านคน    
แต่มีจํานวน STR มากกว่าภาคเหนือและภาคกลางที่มีจํานวนประชากรมากกว่า (ประมาณ 6.3 และ 9.4 ล้านคน 
ตามลําดับ) สาเหตุอาจเนื่องมาจากภาคตะวันออกเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีโรงงาน
อุตสาหกรรมจํานวนหลายโรงงาน และมีธุรกิจเกี่ยวกับการบริการและท่องเที่ยวหลายแห่ง ทําให้มีประชากรจากภาคอื่น
เดินทางเข้ามาทํางานเป็นจํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้มีการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมากและมีจํานวน
อาชญากรรมมากตามไปด้วย 
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3. รูปแบบพฤติการณ์จาก STR ในห้วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ี 1 ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ี
ราชการฯ เจ้าของบัญชีเงินฝากฯ รายหนึ่ง อายุ 57 ปี อาชีพรับราชการ แจ้งธนาคารว่ามีรายได้ 10,001 – 
20,000 บาท/เดือน ธนาคารพบว่าตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จนถึงเดือนกันยายน 
2562 มีรายการฝากเงิน 98 รายการ และรายการถอนเงิน 450 รายการ ทั้งรายการฝากและถอนเงินมีมูลค่ารวมกัน
มากกว่า 21 ล้านบาท ส่วนมากเป็นการทําธุรกรรมผ่าน internet banking นอกจากนี้ ลูกค้ารายดังกล่าวยังปรากฏเป็น
ข่าวทางสื่อสาธารณะว่า ถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ช้ีมูลความผิดกรณีเรียกรับเงิน 20 ล้านบาท จากบริษัท
รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแลกกับการอนุญาตให้บริษัทดังกล่าวได้รับประโยชน์บางอย่างโดยมิชอบ  

ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ี 2 ความผิดเกี่ยวกับการพนัน  เจ้าของบัญชีเงินฝากฯ รายหนึ่ง อายุ 
44 ปี อาชีพรับซื้อของเก่า แจ้งธนาคารว่ามีรายได้ 20,000 – 29,999 บาท/เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
ได้เปิดบัญชีฯ กับสาขาธนาคารที่ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จากนั้นธนาคารพบว่า ในห้วง 1 สัปดาห์
ของเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา มีรายการฝากเงินมากกว่า 21,000 รายการ รวมมูลค่า 13 ล้านบาท และ   
มีรายการถอนเงินมากกว่า 2,300 รายการ รวมมูลค่า 11 ล้านบาท และธนาคารยังได้รับคําสั่งให้อายัดบัญชีฯ     
จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากบัญชีฯ ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ 

ตัวอย่างพฤติการณ์ท่ี 3 ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ลูกค้า
ธนาคารรายหนึ่งปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสาธารณะในเดือนพฤษภาคม 2562 ว่าถูกจับกุมดําเนินคดีฐานครอบครอง
ซากสัตว์ป่า โดยเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยาน      
ดอนเมือง ส่วนด่านตรวจสัตว์ป่า กองคุ้มครองพันธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา (ไซเตส) กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันตรวจค้นบ้านและพบซากสิงโต 
ซากเสือดาว ซากเสือไฟ รวมทั้งงาช้างอีกจํานวนหนึ่งในบ้านของลูกค้าธนาคารรายน้ี 

4. ภาพรวม STR ตามมลูเหตุอันควรสงสัย 
  รายงาน STR จํานวน 9,749 รายงาน ในห้วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นํามา
เปรียบเทียบกับห้วง 3 เดือนที่แล้ว (เดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562) สามารถนํามาจําแนกตามมูลเหตุ  
อันควรสงสัยได้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 

- เจ้าของบัญชีมีการทําธุรกรรมที่ไม่สอดคล้องกับรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจในห้วง 3 เดือน
นี้ มีสัดส่วนมากกว่าห้วง 3 เดือนที่แล้ว และมีการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างร้อยละ 63 - 65  

- แบ่งแยกจํานวนเงินในการทําธุรกรรมฝาก/ถอนฯ ในห้วง 3 เดือนนี้ มีสัดส่วนลดลงจากห้วง 3 
เดือนที่แล้ว และมีจํานวนอยู่ระหว่างร้อยละ 5 - 9 

- ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสาธารณะฯ ในห้วงเวลา 3 เดือนนี้มีสัดส่วนเพิ่มข้ึนจากห้วง 3 เดือน
ที่แล้วเล็กน้อย สัดส่วนร้อยละอยู่ระหว่างร้อยละ 1 – 2 

- ถูกหน่วยงานราชการดําเนินการตรวจสอบข้อมูลฯ ในห้วง 3 เดือนนี้ มีสัดส่วนลดลงจากห้วง 3 
เดือนที่แล้ว และมีจํานวนสัดส่วนอยู่ระหว่างร้อยละ 36 - 39 
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ภาพรวม STR ตามมูลเหตุอันควรสงสัยมลีักษณะตามแผนภูมิที่ 3  

 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงร้อยละของรำยงำน STR จ ำแนกตำมประเภทมูลเหตุอันควรสงสัยในห้วงเวลำ 3 เดือนน้ี (เดือนกันยำยน   
  ถึง พฤศจิกำยน 2562) เปรียบเทียบกับห้วง 3 เดือนที่แล้ว (เดือนมิถุนำยน ถึง สิงหำคม 2562) 

หมายเหตุ: เน่ืองจากรายงาน STR หลายรายงานมีมูลเหตุอันควรสงสัยมากกว่า 1 รูปแบบ เม่ือจําแนกประเภท STR โดยใช้
รูปแบบมูลเหตุอันควรสงสัยเป็นเกณฑ์ จึงมีรายงาน STR ที่ต้องนับซํ้า ดังน้ัน ผลรวมร้อยละของมูลเหตุอันควร
สงสัยทั้ง 5 รูปแบบจึงมากกว่าร้อยละ 100 

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

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

1. ไม่สอดคล้องกับข้อมูลและฐานะทางเศรษฐกิจ

2. แบ่งแยกจ านวนเงินในการท าธุรกรรมฝาก/ถอน 

3. หน่วยงานราชการด าเนินการตรวจสอบข้อมูล

4. ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสาธารณะว่าเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

5. อื่น ๆ [1]

63.4

8.7

39.0

1.3

7.6

64.9

5.6

36.5

1.7

8.8
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