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 ประเด็นที่หนึ่ง  กรณีมี บริษัทเพียงรายเดียว ในการ ใหบริการ
อัพเดทฐานขอมูล ความเส่ียงบุคคลตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ รายช่ือบุคคลผูถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใน
การนําขอมูลรายช่ือผูสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายสงใหแก
สถาบันการเงินซึ่งเปนผูมีหนาท่ีรายงานตามกฎหมาย ในรูปแบบ Real 
Time และการกําหนดใหตองดําเนินการกับรายช่ือดังกลาวในทันที  ( ๑ 
วัน) ซึ่งทําใหสถาบันการเงินผูมีหนาท่ีรายงานฯ ไมมีทางเลือก จึงตองซื้อ
บริการดังกลาว 
 ขอแจงเปนขอมูลวา เนื่องจากกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  มีมาตรการทางกฎหมายท่ี
กําหนดใหผูมีหนาท่ีรายงาน รวมถึงสถาบันการเงิน มีหนาท่ีตองดําเนินการ
ตรวจสอบธุรกรรมของบุคคลตามรายช่ือเส่ียงเก่ียวกับการฟอกเงินหรือการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย โดยรายช่ือดังกลาวมีท้ังในสวนท่ี
เผยแพรสูสาธารณะและเปนขอมูลสวนบุคคลท่ีไมเปดเผยหรือเปนขอมูลลับ
ท่ีตองมีมาตรการคุมครองขอมูลท่ีเขมงวด  
 โดยท่ีการเผยแพรสูสาธารณะและผูมีหนาท่ีรายงานผานทางเวป
ไซต เปนชองทางท่ีสํานักงานสามารถดําเนินการได อยางรวดเร็วและใน
รูปแบบท่ีปลอดภัยยากตอการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยผูไมสุจริต ใน
กรอบขอจํากัดเก่ียวกับศักยภาพและงบประมาณท่ีมีอยูของหนวยงานของ
รัฐ แตการท่ีสถาบันการเงินจะตองนําขอมูลดังกลาวไปตรวจสอบกับลูกคา
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อยางทันทีทันใด หรือ Real Time นั้น เปนหนาท่ีท่ีภาคเอกชนซึ่งเปน
แหลงหมุนเวียนเงินของประชาชนจําเปนตองดําเนินการเพ่ือความม่ันคง
ของชาติ ซึ่งการดําเนินการลักษณะนี้ สถาบันการเงินในตางประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีไดรับการประเมินดานการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายในระดับ ดี 
ภาคเอกชนจะสรางระบบเทคโนโลยีภายในดําเนินการเอง โดยรัฐไมมี การ
สนับสนุนในดานใดๆ ท้ังส้ิน 
 สําหรับการเผยแพรรายช่ือบุคคลผูมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับการ
กอการรายตาม กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแกการกอการราย  กฎหมายกําหนดใหสํานักงาน ปปง.ตอง
เผยแพรรายช่ือสูสาธารณะได วิธีการของสํานักงาน ปปง.ท่ีดําเนินการอยู
ปจจุบันก็คือ การอัพโหลดขอมูลรายช่ือ  
ผูมีพฤติการณท่ีเก่ียวของกับการกอการรายข้ึนเวปไซตของสํานักงานเพ่ือ
เผยแพรรายช่ือสูสาธารณะ และยังเปนชองทางใหผูมีหนาท่ีรายงานและ
สถาบันการเงิน รวมท้ังประชาชนโดยท่ัวไปสามารถเขามาตรวจสอบ
รายช่ือไดโดยงาย  กรณีรายช่ือบุคคลผูมีพฤติการณเก่ียวของกับการกอ
การรายตามมติของหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหง
สหประชาชาติ หรือเรียกกันวา UN List ท่ีปรากฏอยูในเวปไซตของ UN 
นั้น เปนรายช่ือชุดเดียวกันกับท่ีปรากฏอยูในเวปไซตของสํานักงาน ปปง. 
ท่ีผูมีหนารายงานหรือสถาบันการเงิน หากตองการตรวจสอบขอมูลก็
สามารถเขามาตรวจสอบไดจากเวปไซตของ UN และสํานักงาน ปปง. ได
ท้ังสองชองทางโดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน ขณะท่ีรายช่ือบุคคลผู
มีพฤติการณเก่ียวของกับการกอการรายของไทยเอง หรือ Thai list ซึ่ง
ปจจุบันมีรายช่ือเพียงเล็กนอย (เพียง ๗ รายช่ือ) สถาบันการเงินก็สามารถ
เขามาตรวจสอบรายช่ือไดจาก  
เวปไซตของสํานักงานไดโดยงายและตลอดเวลาโดยไมตองเสียคาใชจาย
ใดๆ เชนเดียวกับการตรวจสอบรายช่ือตาม UN List และการเขามา
ตรวจสอบรายช่ือดังกลาว ก็ไมใชภาระหนักหนาอะไรของสถาบันการเงินท่ี
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จะดําเนินการ เพราะถึงอยางไรก็เปนหนาท่ีตามกฎหมายท่ีตองปฏิบัติอยู
แลว ฉะนั้น การท่ีสถาบันการเงินจะกลาวอางวามีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึน
มากมายจากการดําเนินการอัพเดทขอมูลสวนนี้เพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายนั้นจึงเห็นวาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงอยูมาก 
 สําหรับประเด็นหลักท่ีวา ในเม่ือสถาบันการเงินสามารถตรวจสอบ
รายช่ือบุคคลผูมีพฤติการณเก่ียวของกับการกอการรายจากขอมูลตามเวป
ไซตไดอยูแลว เหตุใดสํานักงาน ปปง.จึงตองมีการใหสิทธิบริษัทเพียงราย
เดียวตามท่ีใหขาว ในการอัพเดทฐานขอมูลรายช่ือบุคคล กรณีนี้ขอให
ขอมูลเบื้องตนเพ่ือความชัดเจนวา การดําเนินการของสํานักงาน ปปง.
ดังกลาว หาใชเปนการใหสิทธิพิเศษแกใครหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปน
การเฉพาะไม กรณีดังกลาวสํานักงาน ปปง.ไดดําเนินการโดยโปรงใส 
สามารถช้ีแจงได กลาวคือ ตามกฎหมายฟอกเงินนั้น  เนื่องจากได
กําหนดใหการสงขอมูลรายช่ือบุคคลท่ีมีความเส่ียงและ รายช่ือบุคคลผูถูก
กําหนดสามารถ ทําไดโดยการสงเปนขอมูลอิเลกทรอนิกสตามกฎหมายวา
ดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส  ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกของผูมีหนาท่ี
รายงานธุรกรรมในการบริการจัดการขอมูลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งก็
เปนความพยายามท่ีสํานักงาน ปปง. จะหาชองทางเพ่ือใหผูมีหนาท่ี
รายงานการทําธุรกรรมปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางคลองตัวและมีความ
สะดวกมากย่ิงข้ึน การรับสงขอมูลโดยวิธีการอิเลกทรอนิกสจึงเปนเพียง
การเพ่ิมชองทางการรับสงขอมูลหรือเปนทางเลือกเพ่ิมเติมสําหรับผูมีหนาท่ี
รายงานและสถาบันการเงินท่ีตองการความสะดวกในการปฏิบัติตาม
กฎหมายเทานั้น หาใชชองทางบังคับไม 
 แตอยางไรก็ดี การดําเนินการดังกลาวเก่ียวกับธุรกรรมอิเลกทรอ
นิกสไดนั้น ก็ตองมีมาตรฐานตามกฎหมาย วาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอ
นิกส ท่ีจะตองปฏิบัติดวย ประกอบกับการดําเนินการท่ีเก่ียวของตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ กฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย 
เปนเรื่องกระทบสิทธิของประชาชนในวงกวาง ฉะนั้น เอกชนหรือบริษัท
รายใดหากตองการใหบริการในลักษณะดังกลาว ก็ตองมีมาตรฐานตามท่ี
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คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส รับรองดวย ท้ังนี้เอกชนหรือ
บริษัทท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐานดังกลาว ก็ไมไดมีเพียงบริษัทเดียวท่ี
สนใจใหบริการดังกลาว แตสุดทายแลวเม่ือพิจารณาจากคุณสมบัติ กอปร
กับเงื่อนไขการตองปฏิบัติตามนโยบายของสํานักงาน ปปง. จึงมี
ผูประกอบการรายแรกท่ีมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาความลับขอมูล
สวนบุคคลและเรื่องความม่ันคงท่ีเขาหลักเกณฑท่ีจะเขามาใหบริการ
ดังกลาวในขณะนั้น โดยสํานักงาน ปปง.ไมไดใหสิทธิพิเศษกับบริษัทใด
หรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ และมิใชการใหสัมปทานตามท่ีเปนขาวแต
อยางใด ซึ่งเม่ือบริษัทดังกลาวมีความพรอมและมีคุณสมบัติตามท่ี
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส รับรอง และสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนดได ก็ไมใชเรื่องแปลกอะไรท่ีจะมีเพียง
บริษัทเดียวท่ีเขามาใหบริการในลักษณะดังกลาวเปนรายแรก  อยากจะ
กลาวตอไปดวยวา หากในอนาคตมีเอกชนรายใดท่ีมีความพรอมและมี
คุณสมบัติตามท่ี คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส รับรองและ
สามารถปฏิบัติตามนโยบายท่ีสํานักงาน ปปง. กําหนดได  สํานักงาน ปปง.ก็
ยินดีท่ีจะใหเอกชนรายนั้น เขามาใหบริการแขงขันกับบริษัทท่ีใหบริการ
อยูในปจจุบันได ซึ่งจะเปนผลดีกับผูมีหนาท่ีรายงานหรือสถาบันการเงินท่ี
จะมีทางเลือกมากข้ึนเนื่องจากมีผูใหบริการมากราย  
 จึงเห็นไดวา สํานักงานเห็นถึงความจําเปนในการชวยเหลือ
ภาคเอกชนผูตองปฏิบัติตามกฎหมายใน การจัดสงขอมูล เปนธุรกรรมอิเลก
ทรอนิกสใหกับทาง ภาคเอกชน  ทําใหภาคเอกชน สามารถดําเนินการ
เช่ือมโยงระบบเพ่ือสงขอมูลไปตรวจสอบได ท้ังนี้ ภาคเอกชนนั้นๆ มีหนาท่ี
ตองพัฒนา และลงทุนจัดทํา ชองทางการเช่ือมโยงขอมูลเอง ซึ่งสถาบัน
การเงินก็สามารถดําเนินการเช่ือมโยงระบบไดผานชองทางการใหบริการ
ของบริษัทโดย ความ สมัครใจ ของสถาบันการเงินเองได  ท้ังนี้ ภายใต
กฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเลกทรอนิกส และตามกฎระเบียบท่ีสํานักงาน
กําหนด เพ่ือใหการสงขอมูลจากสํานักงาน มีความปลอดภัย และเปนขอมูล
ปจจุบันตามท่ีกฎหมายกําหนดไว    
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 ประเด็นที่สอง  สําหรับกรณีท่ีเสนอขาววา การท่ีสถาบันการเงิน
ตองซื้อบริการขอมูลจากบริษัทซึ่งมีเพียงรายเดียวนั้น ทําใหสถาบันการเงิน
เรียกเก็บเงินจากประชาชน โดยโยนภาระไปใหประชาชน  
 กรณีนี้ขอใหขอมูลวา อันท่ีจริงแลวการตองดําเนินการตรวจสอบ
ธุรกรรมของ ขอมูลความเส่ียงบุคคลตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและ รายช่ือบุคคลผูถูกกําหนดตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย  
เปนหนาท่ีท่ีสถาบันการเงินตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด การท่ีจะ
บอกวาการดําเนินการดังกลาวมีภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนนั้น เปนส่ิงท่ี
หลีกเลี่ยงไมได เพียงแตวาการจะอางไปถึงขนาดวา  ตนทุนธุรกรรม ท่ี
สูง ข้ึนดังกลาว ทําให อะไรอ่ืนๆ  ในระบบเศรษฐกิจก็ตองสูงข้ึนตามไป
ท้ังหมดดวย จนถึงขนาดเปนการบั่นทอนประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ 
และทําใหประเทศเสียโอกาสในการแขงขัน นั้น เห็นวาเปนการกลาวอางท่ี
เกินความจริงไปมากเพราะมาตรการตาม กฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายดังกลาว เปนกรณีท่ีทุกประเทศตอง
ปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันอยูแลว  
  ท้ังนี้ หากพิจารณาจากภาคสถาบันการเงินท่ีปจจุบันมีการจัดทํา
ระบบการโอนเงินทางอิเลกทรอนิกส โดยไดรวมกันกับภาคเอกชนลงทุน
พัฒนาและจัดทําชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินทางอิเลกทรอนิกส 
เชน การเบิกเงิน/โอนเงินผานตูเอทีเอ็ม มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจาก
ลูกคาโดยตรงอยูแลว และประชาชนเองก็ไมมีทางเลือกอ่ืนและถูกบังคับให
ใชบริการจากตูเอทีเอ็มเทานั้น โดยผลประโยชนดังกลาวตกไดกับภาค
สถาบันการเงินอยางชัดเจน ซึ่งในทางตรงกับขาม กรณีของสํานักงาน 
ปปง. ไมไดมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากประชาชนแตอยางใด และ
ไมไดทําใหเศรษฐกิจเสียหายแตประการใด 
 ประเด็นที่สาม  กรณีใหขาววามีการท่ีใหบริษัทเพียงรายเดียว
ผูกขาดการใหบริการดังกลาว มีการเอากําไรมาจายใหผูใหญใน ปปง.ท่ี
เปนผูอนุมัติใหบริษัทตนเปนผูใหบริการระบบขอมูลแบบผูกขาด ขัดแยงกับ
ภารกิจของ ปปง.ท่ีเปนองคาพยพในการตอสูกับปญหาคอรรัปช่ัน 



๖ 

 

 ประเด็นนี้ ขอใหขอมูลวา เปนการไดรับขอมูลจากแหลงขาวท่ีเปน
การใหรายโดยปราศจากมูลความจริง เพราะตามไดใหขอมูลไปแลววา 
การท่ีเอกชนรายใดจะเขามาใหบริการเก่ียวการสงขอมูลหรือการอัพเดท
ขอมูลรายช่ือทางอิเลกทรอนิกส เปนส่ิงท่ีเปดกวางสําหรับเอกชนทุกรายท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายธุรกรรมอิเลกทรอนิกส  ไมไดเจาะจงราย
ใดรายหนึ่ง สํานักงาน ปปง.หรือผูบริหารมิไดเก่ียวของหรือมีผลประโยชน
ทับซอนใดๆ ท้ังส้ิน  
 อนึ่ง ประเด็นท่ีตองพิจารณาท่ีแทจริงคือ สถาบันการเงินใน
ตางประเทศท่ีไดรับการประเมินในระดับท่ีดี พรอมใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอมูลท่ีเส่ียงตอความม่ันคงของชาติแกหนวยงาน ปปง.ของ
ประเทศตน และสถาบันการเงินเหลานั้นตางทราบดีวา เม่ือตนดํารงธุรกิจ
อยูบนผลประโยชนอันมหาศาลจากประชาชน  และรัฐ ก็จําเปนท่ีจะตองมี
หนาท่ีในการชวยปกปองความเสียหายจากอาชญากรและผูกอการรายท่ี
มุงทําลายระบบเศรษฐกิจของรัฐดวย การจะอางวา เม่ือรัฐกําหนดหนาท่ีใน
การรักษาเสถียรภาพดานความม่ันคงและการตอตานอาชญากรรมทาง
การเงินและการกอการรายซึ่งสงผลรายแรงตอความม่ันคงของชาติ ท้ังนี้
สถาบันการเงินท้ังหลายมีสวนรับผิดชอบรวมกันในฐานะผูรับผลกําไรจาก
การประกอบธุรกิจท่ีรัฐอนุญาตและใหสิทธิในการคิดอัตราดอกเบี้ยและ
ประโยชนจากประชาชนในอัตราท่ีสูงกวาการทํานิติกรรมตามกฎหมาย
แพงและพาณิชยท่ัวไป จะผลักภาระตนทุนการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
ใหแกประชาชนอีก เปนการสมควรแลวหรือไม  ประเด็นนี้เปนขอคิดท่ี
ส่ือมวลชนควรตระหนักและเผยแพรเพ่ือรักษาผลประโยชนของประชาชน
ตอไป 
  
 


