
ค ำ น ำ 

ตามกฎกระทรวงแน่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๖ 
ประกอบกับ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศกำหนดเขตพ้ืนท่ี 
ความรับผิดขอบของกองคดี ๑ - ๓ โดยกองคดี ๓ มีเขตพื้นที่ความรับผิดขอบในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพขรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กระบ่ี ขุมพร นครศรีธรรมราข พังงา ภูเก็ต 
ระนอง สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปิตตานี และนราธิวาส รวม ๒๒ จังหวัด โดยมีอำนาจหน้าท่ี 
เก่ียวกับการสืบสวน และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิดและ 
ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ในการน้ี เพ่ือให้การปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ กองคดี ๓ จึงได้จัดทำคู่มีอการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และ 
ชัดเจนต่อไป 

กองคดี ๓ 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 



สารบัญ 

หน้า 

ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ๑ - ๒ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๒ อำนาจหน้าท่ี ภารกิจและการแบ่งส่วนงาน ๓ - ๕ 
อำนาจหน้าท่ี ภารกิจ 
การแบ่งส่วนงานภายใน 
แผนผังการแบ่งส่วนงานภายใน 

ส่วนที่ ๒ ผังงาน ( Flowchart) และข้ันตอนการปฏิน้ติงาน 
^ ผังงาน ( Flowchart) ๗-๑๐ 
^ ขั้นตอนการปฏิน้ติงาน ๑๑-๑๕ 



ส่วนที่ ๑ 

วิสัยทศน่ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
พันธกิจ (Mission) 
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 



ส่วนที่ ๑ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

ทันฮกิจ (Mission) 
๑. กำหนดมาตรการและสร้างมาตรฐานการปฏิบตงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือตัดวงจร 

อาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 
๒. ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ 

ต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๓. พัฒนาโครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการ องค์ความรู้ และบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม และมี 

มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
๔. บริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการด้านสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบตงาน 
๖. ประขาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและรณรงค์Iห้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

แก่ประชาชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในและต่างประเทศ 
๗. พัฒนากลไกการปฏิาJตงานเพื่อสนับสบุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอย่าง 

จริงจัง 
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พัฒนากระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมุ่งสู่มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ด้งนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ กฎหมายได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องและเป็นมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ การบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ การบริหารจัดการทรัพย์สินมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ มีความพร้อมในการตรวจประเมินตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ะ บูรณาการด้านการข่าวเพื่อนำไปสู่การสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และสนับสนุน 
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ดังนี้ 

ได้อย่างเหมาะสม 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองทางการเงินเพ่ือสนับสนุนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายนำไปสู่ 
การดำเนินคดี 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ การตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์เพ่ือนำไปสู่การดำเนินคดี 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : เผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการ•ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือใน 
การปฎิบติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ สำนักงาน ปปง. มีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาขนเกิดความเช่ือม่ัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร ระบบบริหารจัดการ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี 
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ด้งนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ บุคลากรมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
เป้าประสงค์ท่ี ๓ ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบติงาน ส่งเสริมการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรอย่าง 
จริงจัง ประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ๑ ด้าน ดังนี้ 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ สำนักงาน ปปง. มีภาพลักษณ์ที่ดี ประชาชนเกิดความเช่ือมัน 



ส่วนที่ ๒ 

อำนาจหน้าท่ี ภารกิจและการแบ่งส่วนงาน 

• อำนาจหน้าท่ี ภารกิจ 
• การแบ่งส่วนงาน 
• แผนผังการแบ่งส่วนงาน 



ส่วนที่ ๒ 
อำนาจหน้าท่ี ภารกิจ และการแบ่งส่วนงาน 

๓ 

๑. อำนาจหน้าท่ีและภารกิจ กองคดี ๓ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ กองคดี ๓ มี 

อำนาจหน้าท่ีตามข้อ ๑๐ กองคดี ๓ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพี่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ 

ความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปรา-บปราม 
การฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏินัติการเพ่ือการสืบสวน ตรวจด้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ดำเนินการเก่ียวกับการขอหมายค้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน 

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด 
รวมท้ังติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
การกำหนดเขตพ้ืนท่ีความรับผิดขอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด 

๒. การแบ่งส่วนงานภายใน 
ตามระเบียบสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการสำนักงาน 

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนที่ ๕ กองคดี ๑-๓ 
ข้อ ๒๑ กองคดี ๑ - ๓ มีอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบตามที่เลขาธิการ ปปง. ประกาศกำหนด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำ 

ความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 



๔ 

(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบติการเพ่ือการลืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
และรวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิปัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ดำเนินการเก่ียวกับการขอหมายด้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงิน 

การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การเก็บรักษาพยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด 
รวมท้ังติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

(๕) ปฏิบตงวนร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีใด้รับมอบหมาย 
การกำหนดเขตพ้ืนท่ีความรับผิดขอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้อำนวยการกองคดี ๑-๓ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏินัติราขการของกองให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีในกอง โดยมีผู้อำนวยการส่วนเป็นผู้ช่วยส่ัง 
และควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของส่วน และให้เจ้าหน้าท่ีในส่วนเป็นผู้ช่วย 

ข้อ ๒๓ นอกจากอำนาจหน้าท่ีตามข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการภายในของกองคดี ๑-๓ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑) ส่วนบริหารงานคดี ๑-๓ ปฏิบติหน้าท่ีเก่ียวกับ 

(๑) งานอำนวยการ งานสารบรรณ และงานประชุมของกอง 
(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำส่ัง และทะเบียนเอกสารกับของกอง 
(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราชการ งานควบคุมการมาปฏิบัติราขการของกอง 
(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และการงบประมาณของกอง 
(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของกอง 
(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร เอกสารกับ และอาคารสถานท่ีของกอง 
(๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การจัดทำสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับ 

การมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
(๘) งานประสานการดำเนินการเก่ียวกับการเสนอสำนวนคดีหรือเร่ืองต่อคณะกรรมการธุรกรรมของกอง 
(๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการท่ีเก่ียวข้องกับสำนวนคดีของกองตามท่ีIด้รับมอบหมาย 
(๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับสำนวนคดีของกองเพ่ือปฏิบติการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(๑๑) การปฏิบติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

๒) ส่วนปฏิบีติการงานคดี ๑-๓ ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ 
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด 

และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 



๕ 

(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏิบัติการเพ่ือการสืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและ 
รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพี่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(๔) ดำเนินการเก่ียวกับการขอหมายด้น หมายจับ การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินการคุ้มครอง 

สิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสานติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษา 
พยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่งมอบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด รวมท้ังติดตามและ 
แจ้งผลการดำเนินคดีให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
การกำหนดเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของแต่ละกองคดีตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินประกาศกำหนด 



๖ 

6». แผนฎมิการแบ่งส่วนงานภายใน 

กองคดี ๓ 

ส่วนบริหารงานคดี ๓ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ 
(๑) งานอำนวยการ งาน?กรบรรณ และงานประชุม 
ของกอง 
(๒) งานทะเบียน ประกาศ คำส่ัง และทะเบียน 
เอกสารลับของกอง 
(๓) งานบุคลากร งานพัฒนาระบบราขการ งาน 
ควบคุมการมาปฏิบัติราขการของกอง 
(๔) งานนโยบายและมาตรการ งานการเงิน และ 
การงบประมาณของกอง 
(๕) งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และสาธารณูปโภคของ 
กอง 
(๖) งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน เอกสาร 
เอกสารลัน และอาคารสถานท่ีของกอง 
(๗) งานสารบบ บัญชี และทะเบียนควบคุมคดี การ 

จัดทำสถิติข้อมูลคดี รวมถึงการดำเนินการเก่ียวกับ 
การมอบหมายสำนวนคดีให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที 
(๘) งานประสานการดำเนินการเก่ียวกับการเสนอ 
สำนวนคดีหรือเร่ืองต่อคณะกรรมการธุรกรรมของกอง 
(๙) งานติดตามและประสานการดำเนินการท่ี 
เก่ียวข้องกับสำนวนคดีของกองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(๑๐) การรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเก่ียวกับสำนวน 
คดีของกองเพ่ือปฏินัติการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(๑๑)การปฏินัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบํติงาน 

ของVเน่ายงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีIด้รืบมอบVIมาย 

ส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ 
ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับ 
(๑) สืบสวนและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อ 
ดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำ 
ความผิดและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดฐาน 
ฟอกเงินตามกฎหมายว่าด้วยการบีองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวข้อง 
(๒) ปฏิบัติการหรือประสานการปฏินัติการเพ่ือการ 
สืบสวน ตรวจค้น ยึดหรืออายัดทรัพย์สินและ 
รวบรวมพยานหลักฐานตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(๓) รับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อ 
ปฏิบัติการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(๔) ดำเนินการเก่ียวกับการขอหมายค้น หมายจับ 
การจับผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินการคุ้มครอง 
สิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน และการประสาน 
ติดตามพยานในคดีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษา 
พยานหลักฐานและของกลางในคดี การรับและส่ง 
มอบทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด 
รวมท้ังติดตามและแจ้งผลการดำเนินคดีให้ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ 

ปฏิบติงานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหรือท่ีได้รับ 
มอบหมายการกำหนดเขตพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ 
ของแต่ละกองคดีตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ี 
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินประกาศกำหนด 



ส่วนที่ ๓ 
แผนภูมิ(Flowchart) และข๊ันตอนการปฏบตงาน 

๑, ส่วนปฏบตการงานคดี 
๑.๑ ผังงาน (Flowchart) ส่วนปฏิบติการงานคดี 

๑.๑.๑ การดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติป็องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

r รับสำนวนคดีจากกองกฎหมาย 
> 

5 

บันทึกลงในหะเบียนหนังสือรับ 

วิเคราะห์ /ตรวจสอบ/ เพ่ือมอบหมาย 
สำนวนพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

ใ 

มอบหมายสำนวนให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

บันทึกลงในระบบ AMCAM 
T 

๑ 



พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอ ลปง. ทำคำส่ัง 
มอบหมาย 

หมายเหตุ : คด.๓ หมายถึง กองคดี ๓ 
ขก. หมายถึง กองข่าวกรองและสิบลวนทางการเงิน 
คธก. หมายถึง คณะกรรมการธุรกรรม 
ลปง. หมายถึง เลขาธิการ ปปง. 
บล. หมายถึง กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 



๒ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี เลนอ ลปง. ในนันพิกขัอความถึงประ5าน 
กรรมการธุรกรรมเพ่ือลงนามคำลังยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

๙ 

แจ้งคำลังให้ผู้เก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วน 
ได้เสีย 

ดำเนินการรดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ผู้มีส่วนได้เสียโต้แย้งคัดค้าน 
ภายในเวลาท่ีกำหนด 

กรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการโอน 
จำหน่าย หรือยักย้ายทรัพย์สินท่ี 

เก่ียวกับการกระทำความผิด ลปง. 
ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้อง 

หนักงานเจ้าหน้าท่ีรวบรวมหยาบหลักฐาน ลรุปลำนวนเลนอ ลปง. 
เพ่ือพิจารณา เลนอ คกก.ธุรกรรม 

พบัทงานLจ้าหน้าท่ีแจ้งคำส่งยึดอายัดช่ัวคราวให้ 
ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มืส่วนไค้เลีย 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีรวบรวมเอกลาร 
พยานหลักฐานเพ่ิมเติมล่ง พนง.อัยการ 

ประเมินราคาทรัพย์สิน/ 
ส่งทรัพย์สินให้ •แส. 

NO 

YES 

เพิกทอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิบ 

YES 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีล่งล่านวบให้ 
พนักงานยัยการ (ตัวจรืงพร้อมล่าเนา 

แจ้ง •แส. 

แจ้งผู้เก่ียวข้องหรือ 
ผ้มิส่วนได้เสิย 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทำสำเนา ๑ ชุด ส่ง 
กม. เพ่ือเก็บรักษาตามระเบียบ ฯ 



๑๐ 

YES 

NO 
ส่งเรื่องคน ลปง. 

พนง.เจ้าหน้าท่ี เลนอ ลปง. เพ่ือเลนอ 
คณะอนุกรรมการวินิจฉัย และ คกก. 

ปปง. พิจารณาชี้ขาด 

คณะอนุกรรมวินิจฉัยเลนอความเห็น 

ทนง. อัยการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ลิน 
ตกเป็นของแผ่นดิน 

เร่ืองน้ันเป็นท่ีสุด 

พนักงานเจ้าหน้าทประลานอัยการ 
พยาน และเป็นพยานศาล 

YES 

มีคำลั่งให้ทรัพย์สินตก 
เป็นของแผ่นดิน 

NO 

มีคำสังยกคำร้อง 

กรณีIม่มีการอุทธรณ์ / ฎีกา 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งคำส่ังศาล และหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุดให้ บส. 



๑๑ 

๑.๒ รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบ้ติงาน 
ลำดับ 
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เรือง/งาน/ขนตอน ระยะเวลา 
(วัน/ช่ัวโมง) 

เอกสารอ้างอิง 
แบบฟอร์ม 

๑ รับเรื่องจากกองกฎหมาย ส่วนบริหารงานคดี ๓ เสนอเร่ือง 
เพ่ือมอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการงานคดี ๓ และ 
ผู้อำนวยการกองคดี ๓ พิจารณาสั่งการ 

ไม่เกิน ๒ วันทำ 
การ 

๒ ส่วนบริหารงานคดี ๓ บันทึกข้อมูลคดีลงในระบบ AMCAM 
มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามความเห็น ข้อ ๑ 

ภายใน ๑ วัน 

๓ พนกงานเจาหนาทดาเนนการตามมตของคณะกรรมการ 
ธุรกรรม 

๓.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๓.๒ รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม 
มาตรา ๓๘ แห่งพระราขบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลเร่ืองเสนอผู้บังคับบัญชา 
ตามลำดับข้ัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา 

- ไม่เกิน ๗ วันทำ 
การ 
- ระยะเวลา ๙๐ วัน 
ทั้งนี้อาจขยาย 
ได้ตามระเบียบ 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
ธุรกรรมว่าด้วยการ 
รับเรื่องฯ 

- ตัวอย่างคำสั่ง 
มอบหมาย 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

๔ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติ 

๔.๑ ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอ 
หรือ 

๔.๒ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐาน 
เพ่ิมเติม เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาเพ่ือส่ังการ 



ลำดับ เร่ือง/งาน/ข๊ันตอน ระยะเวลา 
(วัน/ช่ัวโมง) 

เอกสารอ้างอิง 
แบบฟอร์ม 

๕ พนักงานเจ้าหน้าทีดำเนินการตามมติคณะกรรมการธุรกรรมตาม 
ขั้นตอนที่ ๔ หากมีมติให้ยึดหรืออายัดโห้ดำเนินการ 

๕.๑ จัดทำคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
๕.๒ แจ้งคำส่ังยึดหรืออายัดทรัพย์สินให้ผู้เก่ียวข้อง หรือ 

ผู้มีส่วนได้เสียทราบ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียใต้แย้งคำส่ัง 
๕.๓ คำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินท่ีมีคำส่ังยึดหรืออายัด 

มาส่งให้กองบริหารจัดการทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน 
๕.๔ รวบรวมพยานหลักฐานทำสำนวนคดี เสนอ 

ผู้บังคับบัญชา ตามลำดับช้ัน เพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรม 
พิจารณา 

ภายใน ๙๐ วันนับ 
แต่คณะกรรมการ 

ธุรกรรมมมต 
(ตามมาตรา 

๔๘,๔๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติ 

บีองกันและ 
ปราบปราม 

การฟอกเงิน) 

- คัวอย่างคำกังยึด 
หรืออายัด 
ทรัพย์สิน 

๖ คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา 
๖.๑ คำขอโต้แย้งคัดค้าน/เห็นชอบส่งสำนวนคดีให้พนักงาน 

อัยการตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ หรือ 
๖.๒ เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือ 

ภายใน ๙๐ วันนับ 
แต่คณะกรรมการ 

ธุรกรรมมมต 
(ตามมาตรา 

๔๘,๔๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติ 

บีองกันและ 
ปราบปราม 

การฟอกเงิน) 

-

๗ พนักงานเจ้าหน้าทีคำเนินการตามมติคณะกรรมการธุรกรรมตาม 
ขั้นตอนที่ ๖ 

๗.๑ กรณีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นขอบพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้ส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณา 
ยื่นคำร้องต่อศาลโดยเสนอผู้บังคับบัญชาตามสำดับขั้นส่งสำนวน 
คดีให้พนักงานอัยการ โดยส่งตัวจริงพร้อมด้วยสำเนาจำนวน ๓ 
ชุด และจัดทำสำเนาสำนวน ๑ ชุดส่ง กม. เพ่ือจัดเก็บไว้ตาม 
ระเบียบฯ 

๗.๒ กรณีพนักงานอัยการให้รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการ 

ภายใน ๙๐ วันนับ 
แต่คณะกรรมการ 

ธุรกรรมมมต 
(ตามมาตรา 

๔๘,๔๙ แห่ง 
พระราชบัญญัติ 

บีองกันและ 
ปราบปราม 

การฟอกเงิน) 

๗ 

๗.๓ กรณีคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาให้เพิกถอนการยึด 
หรืออายัดทรัพย์สิน พนักงานเจ้าหน้าท่ีจัดทำคำส่ังเพิกถอนการ 
ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และแจ้งคำส่ังเพิกถอนให้ผู้เก่ียวข้องหรือ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกองบริหารจัดการทรัพย์สินทราบ 

ภายใน ๓ วันทำ 
การ นับแต่มีมติ 
เพิกถอน 

หมายเหตุ ๑. การดำเนินการตามขันตอนท่ี ๑-๗ คณะกรรมการธุรกรรมอาจใช้อำนาจส่ังยับยังทรัพย์สินได้ตาม 
มาตรา ๓๕ และ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. กรณีจำเป็นเร่งด่วน เลขาธิการ ปปง. จะส่ังยับย้ังการทำธุรกรรมก่อนได้ แล้วรายงานต่อ 
คณะกรรมการธุรกรรม ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ลำดับ เร่ือง/งาน/ข้ันตอน ระยะเวลา 
(วัน/ช่ัวโมง) 

เอกสารอ้างอิง 
แบบฟอร์ม 

๘ พนักงานอัยการพิจารณาสำนวนคดีท่ีได้รับจากสำนักงาน _ 

ปปง. 
๘.๑ กรณีย่ืนคำร้อง และศาลรับคำร้อง ศาลส่งลำเนา - ภายใน ๕ วันทำ 

ประกาศศาลแพ่ง ให้เลขาธิการ ปปง.ปิดประกาศไว้ท่ี การนับแต่พนักงาน 
สำนักงาน และสถานีตำรวจท้องท่ีท่ีทรัพย์น้ันต้ังอยู่ พนักงาน เจ้าหน้าท่ีได้รับ 
เจ้าหน้าท่ีแจ้งเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสีย ประกาศ 

๘.๒ กรณีศาลมีคำส่ังยึดอายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวก่อนมี - ระยะเวลา ขึ้นอยู่ 
คำพิพากษา พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งคำส่ังยึดอายัดทรัพย์สิน กับพยานหลักฐาน 
ชั่วคราวให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้เสีย ของแต่ละสำนวน 

๘.๓ กรณีเห็นว่าเร่ืองยังไม่สมบูรณ์พอท่ีจะย่ืนคำร้องขอให้ 
ศาลมีคำส่ังให้ทรัพย์น้ันท้ังหมดหรือบางส่วนตกเป็นของ 
แผ่นดิน ส่งเรื่องให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการต่อไป ตาม 
มาตรา ๔๙ วรรค ๒ มีขั้นตอนดังนี้ 

๑.พนักงานเจ้าหน้าท่ีรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
เสนอเลขาธิการ ปปง. เพ่ือส่งเร่ืองเพ่ิมเติมให้พนักงานอัยการ 
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๒.พนักงานอัยการเห็นว่าไม่มีเหตุเพียงพอท่ีจะย่ืน 
คำร้องขอให้ศาลมีคำส่ังให้ทรัพย์น้ันท้ังหมดหรือบางส่วนตก 
เป็นของแผ่นดิน พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการ ปปง. 
ทราบ เพ่ือส่งเร่ืองให้คณะกรรมการ ปปง. วินิจฉัยขี้ขาด 

๓.พนักงานเจ้าหน้าท่ีเสนอเร่ืองให้คณะอนุกรรมการ 
วินิจฉัยพิจารณา และเลขาธิการ ปปง. เสนอคณะกรรมการ - ภายใน ๓๐ วัน 

ปปง. เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด และเม่ือคณะกรรมการ นับเลขาธิการ 
วินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและ ปปง.ส่งเร่ืองให้ 
เลขาธิการ ปปง. ปฏิบัติไปตามน้ัน หากคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการ 
มิได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนดเวลาให้ปฏิบัติตามความเห็น ปปง. 
ของพนักงานอัยการ 

๙ การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระหว่างการ 
-ฯ*^ท 1-า6)10 9(31'ไca 

พจ เรณ เของค เ ด 



ลำดับ เรือง/งาน/ขันคอน ระยะเวลา 
(วัน/ช่ัวโมง) 

เอกสารอ้างอิง 
แบบฟอร์ม 

การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าทีในระหว่างการ 
พิจารณาของศาล 

๙.๑ พนักงานเจ้าหน้าท่ีประสานพนักงานอัยการและ 
พยาน 

๙.๒ พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นพยานศาล 

- ระยะเวลาข้ึนอยู่ 
กับเวลาที่ศาล 
กำหนด 

๑๐ การดำเนินการภายหลังศาลมีคำส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของ 
แผ่นดิน หรือยกคำร้อง 

๑๐.๑ ส่วนปฏิบัติการงานคดี แจ้งคำส่ังศาลให้กอง 
บรืหารจัดการทรัพย์สิน และกองกฎหมาย คำเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐.๒ พนักงานเจ้าหน้าท่ีขอหนังสือรับรองคดีถึงท่ีสุด 
และส่งให้กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 

-ภายใน๗วันทำการ 
นับแต่ได้รับแจ้งผล 

คำพิพากษาจาก 
พนักงานอัยการ 
- ภายใน ๗ วันทำ 
การนับแต่ได้รับ 
หนังสือรับรอง 

-



๑๔ 

๑.๓ เอกสารอ้างองประกอบการปฏิบัติงาน 

เอกสาร แบบฟอร์มในการดำเนินการกับทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มา 

ซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓. พระราขบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๕๐ ในส่วนท่ี 
เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๔. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๕. แบบฟอร์มบันทึกคำให้การ 
๖. ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๗. ตัวอย่างคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 


