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ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ในฐำนะหน่วยข่ำวกรอง 
ทำงกำรเงิน (Financial Intelligence Unit: FIU) ของประเทศไทยและเป็นหน่วยงำนหลักที่ก ำกับกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและ 
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูง นอกจำกมำตรกำรด ำเนินกำรทำงอำญำและกำรด ำเนิ นกำรกับ
ทรัพย์สินเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด (มำตรกำรทำงแพ่ง) ซึ่งเป็นมำตรกำรส ำคัญ อีกหนึ่งบทบำทหลัก ปปง.  
ทั่วโลก คือ กำรด ำเนินมำตรกำรในกำรก ำกับและตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินและ
ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึงสถำบันกำรเงิน เช่น ธนำคำร ให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรรำยงำนกำรท ำธุรกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินตำมควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิผล รวมทั้งกำรน ำรำยงำน
กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินและทรัพย์สินมำท ำกำรวิเครำะห์แล้วส่งผลกำรวิเครำะห์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้
ประโยชน์ในกำรบังคับใช้กฎหมำย หรือออกมำตรกำรที่จ ำเป็นต่ำง ๆ นอกจำกส ำนักงำน ปปง. จะท ำหน้ำที่เป็น 
FIU แล้ว ยังมีภำรกิจในกำรด ำเนินมำตรกำรในทำงอำญำและกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินในทำงแพ่ง ซึ่งมี FIU ของ
บำงประเทศที่มีกำรด ำเนินกำรในลักษณะเดียวกันนี้หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงินจัดตั้งขึ้นตำมอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท  ค.ศ. ๑๙๘๘ 
(Vienna Convention) ที่ก ำหนดให้แต่ละประเทศมี FIU ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรรับรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ทำงกำรเงิน ซึ่งจะถูกน ำไปวิเครำะห์และจัดท ำเป็นรำยงำนส่งให้กับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปใช้
ประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย และกำรจัดท ำนโยบำย  

กำรวิเครำะห์ธุรกรรมทำงกำรเงินเป็นภำรกิจหลักที่ส ำคัญ ซึ่งส ำนักงำน ปปง. ได้ ก ำหนดเป็น
ประเด็นเชิงยุทธศำสตร์ที่ต้องด ำเนินกำรในยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ ซึ่งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒ สิงหำคม ๒๕๖๕ รวมทั้งก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ที่ ๒ ของส ำนักงำน ปปง. ในเรื่องกำรยกระดับกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์๑ คือ  

 

 
                                                           

            ๑ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, รายงานประจ าปี ๒๕๖๔ (กรุงเทพฯ: บริษัท ออนป้า 
จ ากัด, ๒๕๖๔), ๒๘. 



๒ 
 

๑. ผลกำรวิเครำะห์ธุรกรรมทำงกำรเงินน ำไปสู่กำรด ำเนินคดีตำมกฎหมำย  
๒. กำรด ำเนินคดีกับทรัพย์สินในควำมผิดมูลฐำนที่สอดคล้องกับควำมเสี่ยงและควำมผิดฐำนฟอกเงิน  
๓. กำรด ำเนินคดีอำญำฟอกเงิน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและสนับสนุนทำง

กำรเงินแก่กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท ำลำยล้ำงสูงสอดคล้องกับควำมเสี่ยง  
๔. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

หลังจำกที่ส ำนักงำน ปปง. ได้รับรำยงำนธุรกรรมประเภทต่ำงๆ ทั้งรำยงำนธุรกรรมที่ใช้เงินสด 
ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน ธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัย จะด ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ธุรกรรมดังกล่ำว เพ่ือวิเครำะห์หำควำมผิดปกติของธุรกรรมทำงกำรเงิน
ที่อำจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดตำมกฎหมำยอ่ืน ส่งให้หน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน ปปง. ด ำเนินกำรต่อไป โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม 
๒๕๖๓ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔)๒ ส ำนักงำน ปปง. ได้ท ำกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ธุรกรรมเพ่ือน ำไปสู่กำร
ด ำเนินกำร จ ำนวน ๕๙๔ คดี โดยแบ่งเป็นกำรส่งหน่วยงำนภำยใน ส ำนักงำน ปปง. จ ำนวน ๑๘๐ คดี หน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน ๔๑๔ คดี ทั้งนี้ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔๓ ส ำนักงำน ปปง. ได้รับรำยงำนกำรท ำธุรกรรม 
ทั้งสิ้น ๒๐,๔๘๙,๕๕๙ ธุรกรรม แบ่งเป็น รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จ ำนวน ๑,๐๔๑,๗๙๙ ธุรกรรม รำยงำน
กำรท ำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน จ ำนวน ๒๒๗,๙๖๘ ธุรกรรม รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระ
เงินท ำงอิเล็กทรอนิกส์จ ำนวน ๑๙,๐๘๖,๒๗๒ ธุรกรรม รำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จ ำนวน 
๑๒๙,๘๗๕ ธุรกรรม และรำยงำนกำรท ำธุรกรรมเงินสดผ่ำนแดน จ ำนวน ๓,๖๔๕ ธุรกรรม ซึ่งส ำนักงำน ปปง. ได้น ำ
ธุรกรรมที่ได้รับรำยงำนมำใช้ประโยชน์ในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ทั้งสิ้น ๖๒๘,๗๑๙ ธุรกรรม๔ แยกตำมประเภท
รำยงำนธุรกรรม ได้เป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด จ ำนวน ๓๕,๘๑๒ ธุรกรรม ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน จ ำนวน ๒,๕๕๕ 
ธุรกรรม ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย จ ำนวน ๗,๑๘๔ ธุรกรรม ธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินหรือช ำระเงินทำง
อิเล็กทรอนิกส์ จ ำนวน ๕๗๑,๗๔๙ ธุรกรรม และธุรกรรมที่เป็นกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ จ ำนวน ๑๑,๔๑๙ 
ธุรกรรม โดยรำยงำนกำรท ำธุรกรรมที่ใช้ประกอบกำรวิเครำะห์และส่งให้กับหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยนั้นสำมำรถ
ใช้เป็นพยำนหลักฐำนในกำรระบุตัวผู้กระท ำควำมผิด ผู้รับผลประโยชน์ทำงทรัพย์สิน และพิสูจน์ควำมผิดได้  
เป็นอย่ำงดี เนื่องจำกเป็นข้อมูลที่ยืนยันกำรท ำธุรกรรมระหว่ำงกันและไม่สำมำรถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้  

                                                           
๒ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน, รายงานประจ าปี 2564 (กรุงเทพฯ: บริษัท ออนป้า 

จ ากัด, 25๖๔), ๔๘. 
๓ เรื่องเดียวกัน, ๘๕. 
๔ เรื่องเดียวกัน, ๔๙. 



๓ 
 

จำกกำรวิเครำะห์ธุรกรรมดังกล่ำว ยังพบอีกว่ำ ในปัจจุบันมีกำรหลอกลวงจำกกลุ่มมิจฉำชีพ 
ในหลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งนอกเหนือจำกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ กลุ่มมิจฉำชีพบนโซเชียลมีเดีย และอีเมลหลอกลวงที่พบ
เห็นกันบ่อยครั้งแล้ว “บัญชีม้า” เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งที่ถูกน ำมำใช้ในกำรกระท ำควำมผิดและกำรฟอกเงิน  

“บัญชีม้า” หมำยถึง บัญชีธนำคำรของบุคคลอ่ืนซึ่งถูกน ำมำใช้เป็นช่องทำงในกำรรับเงินและ 
ถ่ำยโอนเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดต่ำงๆ เช่น กำรพนัน กำรฉ้อโกง และกำรค้ำยำเสพติด เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีพยำนหลักฐำนเชื่อมโยงมำถึงตัวผู้กระท ำควำมผิดได้ มิจฉำชีพจะใช้วิธีกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้ได้มำซึ่งบัญชีม้ำ เช่น  
กำรโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือน ำไปใช้เปิดบัญชีในชื่อของคนนั้น ๆ หรือจ้ำงให้บุคคลอ่ืนเปิดบัญชี หรือรับซื้อ
บัญชีเงินฝำกธนำคำรของบุคคลทั่วไปกำรซื้อขำยสำมำรถพบได้อย่ำงแพร่หลำยและเปิดเผยในสังคมออนไลน์ที่มีกำร
ซื้อขำยกันด้วยรำคำตั้งแต่ ๘๐๐ บำท จนถึง ๒๐,๐๐๐ บำท โดยบัญชีม้ำเหล่ำนี้จะถูกขำยเป็นแพ็กเกจพร้อมกับ
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและซิมกำร์ดโทรศัพท์ที่ใช้ในกำรเปิดบัญชี เพ่ือให้ผู้ซื้อน ำไปใช้ท ำธุรกรรมออนไลน์  
ได้ทันที ผู้กระท ำผิดส่วนมำกมักจะใช้บัญชีม้ำในกำรก่ออำชญำกรรมเสมอ 

จำกตัวอย่ำงข้ำงต้น ท ำให้สำมำรถแบ่งประเภทของกำรได้มำซึ่งบัญชีม้ำได้เป็น ๒ ประเภท
ประเภทสมัครใจ ซึ่งเป็นกำรขำยบัญชีธนำคำรของตนให้ผู้อ่ืน ซึ่งในภำวะทำงเศรษฐกิจในปัจจุบัน อำจท ำให้
ประชำชนบำงส่วนเต็มใจที่จะขำยบัญชีม้ำมำกขึ้น เพ่ือให้มีรำยได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยยอมรับควำมเสี่ยง
ที่อำจจะถูกด ำเนินคดี และประเภทไม่สมัครใจ คือ ถูกสวมรอย หรือถูกหลอกเอำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในกำรเปิด
บัญชีธนำคำร ซึ่ง เนื่องจำกและบำงคนก็ยังไม่ทรำบว่ำข้อมูลส่วนบุคคลของตนถูกใช้ในกำรเปิดบัญชีมำ จนกระทั่ง
ถูกเรียกตัวเพ่ือไปสอบสวนเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งอำจต้องรับผิดฐำนเป็นตัวกำรหรือผู้สนับสนุนในกำร
กระท ำผิดด้วย 

บ่อยครั้งที่ผู้กระท ำควำมผิดมักจะมีบัญชีม้ำหลำย ๆ บัญชี เพ่ือใช้โอนส่งเงินต่อกันไปเป็นทอด ๆ 
เพ่ือป้องกันกำรถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ ปปง. ตรวจสอบหรืออำยัดเงิ นในบัญชีม้ำ เช่น เมื่อผู้เสียหำย 
ถูกหลอกให้โอนเงินเข้ำบัญชีม้ำที่ ๑ คนร้ำยก็จะโอนเงินออกจำกบัญชีดังกล่ำวต่อไปยังบัญชีม้ำที่ ๒ และอำจโอนไปยัง
บัญชีม้ำอีกหลำยทอด ท้ำยที่สุดเงินของเหยื่อหรือผู้เสียหำยก็จะถูกถอนหรือโอนออกไป ซึ่งกำรโอนเงินจำกบัญชีม้ำ
หลำยทอดเช่นนี้ตั้งแต่ต้นจนจบใช้เวลำเพียงไม่กี่นำทีเท่ำนั้น เนื่องจำกเป็นกำรท ำธุรกรรมผ่ำนทำง Application 
หรือออนไลน์ หำกถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือเจ้ำหน้ำที่ ปปง. อำยัดบัญชีม้ำบัญชีใด คนร้ำยก็จะเปลี่ยนไปใช้บัญชีม้ำ
อ่ืน ๆ ที่ยังสำมำรถใช้งำนแทนได้  

ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดท ำสถิติกำรหลอกลวงทำงกำรเงินไทยในปี ๒๕๖๔ พบว่ำ  
มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงทำงโทรศัพท์มำกถึง ๖,๔๐๐,๐๐๐ ครั้ง เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนถึงร้อยละ ๒๗๐ และ
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ข้อควำม SMS หลอกลวงเพ่ิมมำกขึ้นร้อยละ ๕๗5๕ โดยมีตัวอย่ำงกำรหลอกลวง หรือเรียกว่ำฉ้อโกงทำงกำรเงิน 
เช่น กำรฉ้อโกงทำงบัตรเอทีเอ็ม กำรขโมยตัวตนหรือเปิดบัญชีม้ำ กำรหลอกลวงผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต และกำร
หลอกลวงผ่ำนโทรศัพท์  

กำรปกปิดตัวตนของผู้กระท ำควำมผิด โดยให้บุคคลอ่ืนเปิดบัญชีม้ำไว้เพ่ือรับเงินจำกผู้เสียหำย 
ท ำให้กำรติดตำมและสืบสวนเส้นทำงกำรเงินเป็นไปได้ยำกมำกเมื่อมีกำรโอนเงินไปหลำยทอดแล้ว ท ำให้ไม่สำมำรถ
ติดตำมเงินดังกล่ำวคืนให้กับผู้เสียหำยได้ และในบำงกรณีไม่มีพยำนหลักฐำนเพียงพอที่จะด ำเนินคดีกับผู้กระท ำ
ควำมผิดที่แท้จริงได้ กำรรับจ้ำงเปิดบัญชี หรือให้ผู้อื่นใช้บัญชีนั้น อำจเป็นควำมผิดได้หลำยข้อหำ เช่น ควำมผิดฐำน
ร่วมกันกระท ำควำมผิด เป็นผู้ใช้ให้กระท ำควำมผิด หรือเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิด ซึ่งรวมถึงทั้งควำมผิด
มูลฐำนและควำมผิดฐำนฟอกเงิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอัตรำ
โทษส ำหรับควำมผิดฐำนฟอกเงิน มีอัตรำโทษจ ำคุกตั้งแต่ ๑ - ๑๐ ปี ปรับ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ บำท๖ 

กำรแก้ไขปัญหำบัญชีม้ำ มีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยภำคส่วนไม่ว่ำจะเป็นสถำบันกำรเงิน หน่วยงำนรัฐ 
และประชำชน และอำจท ำได้หลำยวิธี แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรในหลำยมิติ  โดยอำจ
ก ำหนดให้กำรเปิดบัญชีธนำคำรเพ่ือน ำไปใช้เป็นบัญชีม้ำเป็นควำมผิดโดยเฉพำะ ซึ่งในปัจจุบัน แม้ว่ำธนำคำรต่ำง ๆ 
จะมีค ำเตือนว่ำ กำรเปิดบัญชีให้ผู้ อ่ืนมีควำมผิด แต่ก็ไม่ได้มีกฎหมำยเฉพำะหรือแนวทำงกำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวไว้อย่ำงชัดเจน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในบำงครั้งจะด ำเนินคดีกับผู้เปิดบัญชีม้ำใน
ควำมผิดฐำนเป็นตัวกำรหรือผู้สนับสนุนในกำรกระท ำควำมผิดอ่ืน เช่น เมื่อมิจฉำชีพใช้บัญชีม้ำในกำรกระท ำผิดฐำน
ฉ้อโกง เจ้ำของบัญชีเงินฝำกที่เป็นผู้เปิดบัญชีม้ำก็จะถูกด ำเนินคดีในฐำนเป็นตัวกำรหรือผู้สนับสนุนกำรท ำควำมผิด
ฐำนฉ้อโกง สถำบันกำรเงินต่ำง ๆ ได้ตระหนักถึงปัญหำกำรใช้บัญชีม้ำเป็นเครื่องมือหรือช่องทำงในกำรกระท ำ
ควำมผิดต่ำง ๆ และได้พยำยำมด ำเนินกำรตรวจจับรำยกำรเดินบัญชีของบัญชีเงินฝำกที่มีควำมผิดปกติในลักษณะ
ต่ำง ๆ อยู่เสมอ เมื่อพบควำมผิดปกติก็จะรำยงำนไปยังส ำนักงำน ปปง. เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย เนื่องจำก
มีกำรท ำธุรกรรมบ่อยครั้งและจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ดี อำจเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวได้ด้วยกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงสถำบันกำรเงินเพ่ือร่วมกันเฝ้ำระวังกรณีมีสถำบันกำรเงินแห่งใดตรวจสอบพบข้อมูลบัญชี
ที่มีควำมผิดปกติและได้รับกำรยืนยันว่ำเป็นบัญชีม้ำ แต่ก็ยังมีข้อจ ำกัดทำงกฎหมำยในกำรเปิดเผยข้อมูลของลูกค้ำ
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ในด้ำนกำรสืบสวนของหน่วยบังคับใช้กฎหมำยในกำรโอนเงินผ่ำนช่องทำง 
mobile banking หรือ mobile application นั้น ยังไม่อำจท ำได้อย่ำงทันท่วงที เนื่องจำกขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
ทำงกฎหมำยที่ต้องมีกำรขอข้อมูลบัญชีเงินฝำกจำกสถำบันกำรเงินอย่ำงเป็นทำงกำรซึ่งมีระยะเวลำในกำร
ด ำเนินกำรมำก ท ำให้ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถระงับยับยั้งกำรถอนเงินออกจำกบัญชีเงินฝำกธนำคำรได้อย่ำงทันท่วงที 
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เงินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดจึงถูกโยกย้ำยออกจำกบัญชีม้ำไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรติดตำมเงิน
คืนให้กับผู้เสียหำย ซึ่งอำจได้เป็นจ ำนวนน้อย 

            ธปท. ได้ร่วมกับสมำคมธนำคำรไทย กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำน ปปง. 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ด ำเนินกำรก ำชับไปยังสถำบันกำรเงินให้มีมำตรกำรในขั้นตอน
กำรตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนของลูกค้ำที่มำขอเปิดบัญชีเงินฝำกให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และให้คอยตรวจสอบดูพฤติกำรณ์กำรเปิดบัญชีเงินฝำกที่อำจเข้ำข่ำยเปิดบัญชีม้ำ เช่น  
กลุ่มชำวบ้ำนที่เดินทำงมำเปิดบัญชีเงินฝำกพร้อมกันจ ำนวนมำก นอกจำกนี้ ธปท. สถำบันกำรเงิน และหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ได้ร่วมกันเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือแจ้งเตือนให้ประชำชน
ได้รับทรำบควำมผิดและบทก ำหนดโทษของกำรรับจ้ำงเปิดบัญชีม้ำ รวมทั้งสร้ำงควำมตระหนักรู้และเพ่ิมควำม
ระมัดระวัง เพ่ือป้องกันมิให้ผู้เปิดบัญชีเงินฝำกตกเป็นเหยื่อหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดของคนร้ำย
ไม่ว่ำจะตั้งใจหรือไม่ก็ตำม นอกจำกนี้ ในกำรให้บริกำรเปิดบัญชีเงินฝำก เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรเงินทั้งส ำนักงำน
ใหญแ่ละสำขำ ได้มีกำรแจ้งเตือนให้ลูกค้ำทรำบและตระหนักถึงควำมผิดทำงกฎหมำยจำกกำรรับเปิดบัญชีม้ำด้วย๗ 

  ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
๑. มำตรกำรระยะสั้น  

          ๑.๑ เห็นควรขอควำมร่วมมือสถำบันกำรเงินก ำหนดมำตรกำรในกำรเปิดบัญชีของลูกค้ำ  
โดยก ำหนดให้ใช้หมำยเลขโทรศัพท์ต่อหนึ่งบัญชี โดยหมำยเลขโทรศัพท์ดังกล่ำวต้องเป็นหมำยเลขที่มีกำรจด
ทะเบียนชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้ำของบัญชีที่ขอเปิดบัญชี  

๑.๒ เน้นย้ ำกำรด ำเนินกำรมำตรกำรแสดงตน และกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer / Customer Due Diligence : KYC/CDD) โดยให้มีกำรขอเอกสำรแสดง
ตนของลูกค้ำ และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ อย่ำงเพียงพอที่จะท ำให้ทรำบได้เมื่อมีกำรท ำธุรกรรมอย่ำงผิดปกติไปจำก
ลักษณะอำชีพ และรำยได้ของลูกค้ำ และหำกพบว่ำบัญชีใดอำจเป็นบัญชีม้ำให้รำยงำนเป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควร
สงสัยมำยังส ำนักงำน ปปง. เพ่ือตรวจสอบข้อมูลและและจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลเพ่ือให้สถำบันกำรเงินแห่งอ่ื นใช้ใน
กำรตรวจสอบ และเฝ้ำระวัง ทั้งนี้ เมื่อพบควำมผิดปกติ สถำบันกำรเงินอำจติดต่อลูกค้ำเพ่ือยืนยัน หรือสอบถำม
ข้อมูลเพิ่มเติม ให้แน่ใจว่ำมีควำมผิดปกติในกำรท ำธุรกรรมก่อนกำรรำยงำนมำยังส ำนักงำน ปปง.  

๑.๓ เผยแพร่ให้ควำมรู้แก่บุคคลทั่วไปให้สำมำรถสังเกตได้ด้วยตนเอง และไม่ตกเป็น
เครื่องมือของกลุ่มมิจฉำชีพ  

                                                           

 ๗ ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายรักษาความปลอดภัย ธปท. ตีแผ่บัญชีม้า รู้ไว้ไม่ตกเป็นเหยื่อ. เข้าถึงเม่ือวันที่ 1 
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๑.๔ เผยแพร่รูปแบบและสิ่งบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้ำ เพ่ือให้สถำบันกำรเงินสำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรก ำหนด scenario หรือ parameter ในกำรตรวจจับกำรท ำธุรกรรมที่ผิดปกติ และสำมำรถระงับกำร
ท ำธุรกรรมเพ่ือยับยั้งควำมเสียหำยได้อย่ำงทันท่วงที รวมถึงเพ่ือให้กำรรำยงำนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยมี
ประสิทธิภำพ 

๒. มำตรกำรระยะยำว  
        ๒.๑  สร้ำงบรรทัดฐำนกำรตีควำม และกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกับผู้ที่ยินยอมให้บุคคลอ่ืน

ใช้บัญชีของตนในกำรกระท ำควำมผิด ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ   

     ๒.๒ จัดท ำช่องทำงทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรตรวจสอบข้อมูลส ำหรับสถำบันกำรเงิน  
โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภัยและกำรรักษำควำมเป็นส่วนตัวของเจ้ำของข้อมูล เพ่ือลดควำมเสี่ยงในกำรใช้บัญชีเป็น
บัญชีม้ำ  

๒.๓ สร้ำงกลไกกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำบันกำรเงิน ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ และส ำนักงำน ปปง. ลดขั้นตอนกำรท ำงำนของภำครัฐและเป็นกำรลดควำมเสียหำย โดยก ำหนดช่องทำง 
และระยะเวลำให้ชัดเจนในแต่ละขั้นตอน  
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