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ค�ำน�ำ
	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	
(ส�ำนักงำน	ปปง.)	จัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำ
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	นี้เป็นฉบับที่	16	ซึ่งเป็นไปตำม
มำตรำ	47	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม				
กำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
	 รำยงำนฉบับนีแ้บ่งเป็นส่วนส�ำคญั	5	ส่วน	ประกอบด้วย
ส่วนที	่1	ข้อมลูภำพรวมของหน่วยงำน	ส่วนที	่2	คณะกรรมกำร
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	
พ.ศ.	2542	ส่วนที่	3	ผลกำรปฏิบัติงำน	ส่วนที่	4	รำยงำน			
ฐำนะกำรเงินของส�ำนกังำน	ปปง.	ส่วนที	่5	ปัญหำ	อปุสรรค
และข้อเสนอแนะในกำรปฏิบัติงำน	และท้ำยเล่มเป็นกำร
ประมวลภำพกิจกรรมอื่น	ๆ	
	 ส�ำนักงำน	ปปง.	หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	รำยงำนผล
กำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	
2557	–	30	กนัยำยน	2558)	จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
หรือองค์กรทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชนและประชำชนทั่วไป 
ท่ีเกี่ยวข้องในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย

ส�ำนักงำน ปปง.
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	 ปัญหำยำเสพตดิ	กำรค้ำมนษุย์	กำรกระท�ำอนัเป็นโจรสลดั	กำรก่อกำรร้ำยสำกล	และอำชญำกรรม
ข้ำมชำต	ิเป็นปัญหำในระดบัชำตทิีร่ฐับำลได้ให้ควำมส�ำคญัโดยมุง่เน้นกำรป้องกนัและแก้ไข	โดยกำรก�ำหนด
ให้น�ำมำตรกำรทำงกำรเงิน	ภำษี	กำรป้องกนักำรฟอกเงนิมำใช้ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมผู้มอีทิธพิลและ
เจ้ำหน้ำทีข่องรฐัทีป่ระพฤตมิชิอบหรอืกระท�ำควำมผดิ	นอกจำกนี	้รฐับำลได้เร่งผลกัดนัให้มกีำรปรบัปรงุแก้ไข
กฎหมำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรตัดวงจรอำชญำกรรมตำมมูลฐำนควำมผิดต่ำง	ๆ	ให้เท่ำทันปัญหำ
อำชญำกรรมที่พัฒนำรูปแบบที่สลับซับซ้อนเพิ่มมำกข้ึน	โดยยึดหลักกำรท่ีมีควำมสอดคล้องตำมมำตรฐำน
สำกล	และส่งเสรมิให้มกีำรบงัคบัใช้กฎหมำยตำมหลกันติธิรรม	รวมทัง้เป็นอสิระจำกอทิธพิลและอคตต่ิำง	ๆ 	
ผมขอชืน่ชมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิทกุคนทีม่ส่ีวนร่วมในกำร
ขจัดปัญหำอำชญำกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ	สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมั่นให้แก่ประชำชน	
สังคม	และสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อนำนำอำรยประเทศ
	 ในโอกำสที่ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินจัดท�ำหนังสือรำยงำนประจ�ำปี	2558					
ผมขอส่งควำมระลกึถงึและควำมปรำรถนำดีมำยงัคณะผูบ้รหิำร	ข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำท่ี	รวมท้ังผูเ้กีย่วข้องทุกคน	
และขออวยพรให้ทุกท่ำนมีควำมสุข	มีควำมเจริญก้ำวหน้ำในหน้ำที่โดยทั่วกัน

พลเอก
(ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

นายกรัฐมนตรี

6 รายงานประจำาปี 2558



สาร นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(นายวิษณุ	เครืองาม)
รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 นับต้ังแต่รัฐบำลน้ีได้เข้ำมำปฏิบัติหน้ำท่ีและมอบหมำยให้ผมปฏิบัติรำชกำรในต�ำแหน่งประธำนกรรมกำร				
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	ผมได้ให้นโยบำยท่ีส�ำคัญส�ำหรับกำรท�ำงำนของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินว่ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร	ต้องท�ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้กระท�ำควำมผิด	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเจ้ำพนักงำนผู้ปฏิบัติหน้ำที่จะต้องไม่ใช้อ�ำนำจเกินขอบเขตที่กฎหมำยก�ำหนดซึ่งส�ำนักงำนก็ได้สนอง
นโยบำยนีด้้วยด	ีนอกจำกนีย้งัได้สนองนโยบำยรัฐบำลด้วยกำรเร่งรัดด�ำเนินกำรปรับโครงสร้ำงและแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ให้เหมำะสมต่อกำรบังคับใช้กฎหมำยในสภำวะแวดล้อม	สังคม	และ				
ทันต่อกำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	ทั้งนี้ได้เปลี่ยนโครงสรำ้งของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินให้มำขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีและให้ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมำจำก 
กำรเลือกตั้งของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 ปัจจุบันปัญหำอำชญำกรรมได้ทวีควำมรุนแรงข้ึนอย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำไปสู่ปัญหำกำรก่อกำรร้ำยและ
อำชญำกรรมข้ำมชำตโิดยมคีวำมเชือ่มโยงกบักำรฟอกเงนิ	ซึง่เป็นปัญหำทีน่ำนำประเทศทัว่โลกต่ำงตระหนกัและให้ควำม
ส�ำคญัในกำรพฒันำกลไกและมำตรกำรป้องกนัผลกระทบทีเ่กดิจำกปัญหำดังกล่ำวเพรำะนอกจำกจะส่งผลต่อควำมมัน่คง
ทำงกำรเมือง	เศรษฐกจิและสงัคม	และประชำชนในประเทศแล้ว	ยงัเป็นกำรลดระดบัควำมเช่ือมัน่และกำรให้ควำมยอมรบั
จำกนำนำประเทศ	จึงมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีส่�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนหลัก
ของประเทศไทยในกำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ต้องเร่งรัดพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ท�ำงำนอย่ำงดีเลิศในกำรจดักำรกับปัญหำอำชญำกรรมอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล	ทัง้นี	้ เพือ่ให้นำนำประเทศ								
มีควำมเช่ือมั่นในมำตรกำรของประเทศไทยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกำรป้องกันและปรำบปรำม								
กำรสนับสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	อันจะน�ำไปสู่กำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงกันทำงเศรษฐกิจ	สังคม	และ
ด้ำนอื่น	ๆ	ในอนำคตต่อไป
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	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ส�ำนักงำน	ปปง.)	เป็นหน่วยงำนหลักในกำรปฏิบัติงำนด้ำน						
กำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศไทย	(Anti-Money 
Laundering	/	Countering	the	Financing	of	Terrorism:	AML/CFT)	ซึ่งที่ผ่ำนมำได้มุ่งมั่นด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำและ
ด�ำเนินโครงกำรต่ำง	ๆ	ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและสนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของกระทรวงยุติธรรม	ทั้งทำงด้ำน
กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมเพื่อลดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม	กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	กำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ	กำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมพิเศษ	กำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำร
ยุติธรรม	รวมทั้งกำรด�ำเนินกำรเพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับกำรตรวจประเมินจำกคณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด�ำเนิน
มำตรกำรทำงกำรเงิน	(FATF)	ทีจ่ะมขีึน้ในปี	2559	ผมในฐำนะผูบั้งคับบัญชำส�ำนักงำน	ปปง.	ได้ผลักดนัให้มีกำรบูรณำกำร
กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง	 โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรบังคับ				
ใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2556	-	2558	เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน						
ที่เก่ียวข้อง	รวมถึงกำรประกำศรำยชื่อผู้ถูกก�ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง			
กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	เพือ่เป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนประเทศไทยให้เป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล	และน�ำไปสูก่ำรเป็น
ประเทศที่ไม่มีควำมเสี่ยงในด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงถำวร	ส�ำหรบัรำยงำน					
ผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	นี้	ข้อมูลต่ำง	ๆ	นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน	และบุคคล														
ท่ีเกี่ยวข้องแล้ว	 ยังเป็นโอกำสให้ตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	ปปง.	 ได้อีกทำงหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์													
ต่อกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน	ปปง.	ต่อไป

สาร พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พลเอก

(ไพบูลย์	คุ้มฉายา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 ปัญหำอำชญำกรรมที่มีควำมรุนแรงสร้ำงควำมเสียหำย
ระดับชำติในขณะนี้ส ่วนใหญ่เป ็นเรื่องที่ เกี่ยวกับยำเสพติด											
กำรทจุรติคอร์รปัชัน่	กำรค้ำมนษุย์	กำรบกุรกุท�ำลำยทรพัยำกรธรรมชำติ
หรอืสิง่แวดล้อม	กำรฉ้อโกง	เป็นต้น	ซึง่จะอำศยัสถำบันกำรเงินหรือ
กำรประกอบธุรกิจในรูปแบบต่ำง	ๆ	ในกำรด�ำเนินกำรกับเงินที่ได้
มำจำกกำรกระท�ำควำมผดินัน้	ๆ 	มำหมนุเวยีนเพือ่ก่ออำชญำกรรม	
เป็นวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมทีย่ำกต่อกำรจบักมุปรำบปรำม	
ปัญหำกำรฟอกเงินท่ีได้จำกกำรประกอบอำชญำกรรมเหล่ำนี	้						
เป็นปัญหำทีม่คีวำมรุนแรงต่อประเทศ	ส่งผลต่อควำมมัน่คง	ทัง้ทำง
เศรษฐกิจ	กำรเมือง	และสังคม	และเป็นภัยคุกคำมที่ส�ำคัญ 
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
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สาร นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภำพลักษณ์ด้ำนควำมโปร่งใสและหลักธรรมำภิบำลของประเทศในสำยตำประชำคมโลก	รวมถึงควำมเจริญเติบโต											
ทำงเศรษฐกจิของประเทศ	ในกำรน้ีกระทรวงกำรคลังในฐำนะหน่วยงำนซ่ึงมพีนัธกิจในกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเงนิกำรคลงั
และทรัพย์สินของแผ่นดิน	ได้ให้กำรสนับสนุนและผลักดันมำตรกำรต่ำง	ๆ 	ตลอดจนกำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย	อันได้แก่	
กำรแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎำกรเพือ่ก�ำหนดให้กำรหลกีเลีย่งภำษหีรอืกำรฉ้อโกงภำษเีป็นควำมผดิมลูฐำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปล่ียนเงิน										
เพือ่ก�ำหนดให้มมีำตรกำรในกำรควบคมุกำรน�ำเงนิบำทเข้ำมำในประเทศและกำรน�ำตรำสำรทำงกำรเงนิผ่ำนแดน		พร้อมกนัน้ี 
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินยังได้บูรณำกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยร่วมกับหน่วยงำนต่ำง	ๆ	จนสำมำรถ
ด�ำเนินกำรยืน่ค�ำร้องต่อศำลเพือ่สัง่ให้ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผดิมลูฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินตกเป็นของแผ่นดิน	และน�ำส่งให้กระทรวงกำรคลังจัดเก็บเป็นรำยได้ของแผ่นดินด้วย	ทั้งนี้	
หวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ	มำตรกำรต่ำง	ๆ	ทีส่�ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิได้ด�ำเนนิกำรร่วมกับกระทรวงกำรคลัง
และหน่วยงำนอื่น	ๆ	นั้น	จะช่วยยกระดับมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของไทยให้เป็นท่ียอมรับในระดับสำกล	และน�ำเงินท่ีได้จำกกำรกระท�ำควำมผิด							
คนืสูแ่ผ่นดนิและน�ำมำใช้ในกำรพัฒนำประเทศชำติสืบไป

(นายอภิศักดิ์	ตันติวรวงศ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 สืบเนื่องจำกกำรที่ประเทศไทยได้เข้ำเป็นสมำชิกขององค์กร 
ต่อต้ำนกำรฟอกเงินเอเชยีแปซฟิิก	(The	Asia-Pacific	Group	on	Money	
Laundering-APG)	ท�ำให้ประเทศไทยผูกพันตำมพันธกรณีท่ีจะต้อง 
เข้ำรับกำรประเมนิกำรปฏบิตัติำมข้อเสนอแนะของคณะท�ำงำนเฉพำะกจิ
เพือ่ด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงนิ	(Financial	Action	Task	Force:	FATF)	
โดยที่ผ่ำนมำ	ประเทศไทยได้เข้ำรับกำรประเมินแล้ว	2	รอบ	คือ	ในปี					
พ.ศ.	2545	และ	พ.ศ.	2550	และมกี�ำหนดเข้ำรบักำรประเมนิเป็นรอบท่ี	3	
ในปี	พ.ศ.	2559	นี้	ท�ำให้ประเทศไทยจ�ำเป็นที่จะต้องผลักดันกำรแก้ไข
เพ่ิมเตมิกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และกำร
ต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	รวมถึงมำตรกำรต่ำง	ๆ 	
เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลตำมข้อแนะน�ำของ	FATF	มิฉะนั้น							
อำจส่งผลให้ประเทศไทยถกูจัดเป็นประเทศทีม่คีวำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงิน
และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	อันจะส่งผลกระทบต่อ
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สาร พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยรูรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 กำรฟอกเงินเป็นปัญหำอำชญำกรรมร้ำยแรงของประเทศท่ีทวคีวำมรนุแรงข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง	ส่งผลกระทบต่อควำม
มั่นคง	ทั้งทำงกำรเมือง	เศรษฐกิจและสังคม	ในขณะเดียวกันปัญหำกำรก่อกำรร้ำยก็ได้กลำยเป็นภัยคุกคำมท่ีส�ำคัญ 
มผีลกระทบไปทัว่โลก	กำรก่อเหตขุองกลุม่ผูก่้อกำรร้ำยมไิด้กระท�ำต่อหน่วยควำมมัน่คงเท่ำนัน้	แต่ยงัรวมไปถึงพลเมอืงผูบ้ริสทุธ์ิ
อีกด้วย	ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ส�ำนักงำน	ปปง.)	ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบังคับใช้
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยได้สนบัสนนุนโยบำยของรฐับำล	และให้ควำมร่วมมอืกับทกุภำคส่วนทัง้ภำครฐั	ภำคเอกชน	
และภำคประชำชน	เพื่อแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมด้ำนกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย	 โดยได้ด�ำเนินกำรกับผู้กระท�ำ 
ควำมผดิมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยอืน่อย่ำงจรงิจงั	จนสำมำรถยดึหรอือำยดั
ทรพัย์สนิของผู้กระท�ำควำมผดิรำยคดีส�ำคัญได้อย่ำงต่อเนือ่ง	และน�ำเงนิท่ีได้กลบัคนืสูแ่ผ่นดนิเป็นจ�ำนวนมำก	นอกจำกนี	้
ส�ำนักงำน	ปปง.	ยังได้ผลักดันกำรแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยว่ำด้วย			
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบำยและข้อแนะน�ำจำก
คณะท�ำงำนเฉพำะกจิเพ่ือด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน	(Financial	Action	Task	Force	:	FATF)	ซ่ึงจะท�ำให้กำรปฏบัิติงำน
ของส�ำนักงำน	ปปง.	สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนสำกล	ซึ่งจะมีขึ้นในปลำยปี	พ.ศ.	2559
	 ผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ	เจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำน	ปปง.	ทุกคนได้ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ีเต็มศักยภำพ		
ประกอบกบัมคีวำมมุง่มัน่	ซือ่สตัย์	สจุริต	เป็นประกำรส�ำคัญ	นอกจำกนีก้ำรได้รับควำมร่วมมือในกำรบรูณำกำรกำรปฏิบตังิำน
จำกทกุภำคส่วนท�ำให้ส�ำนกังำน	ปปง.	สำมำรถก�ำกบัตรวจสอบผูม้หีน้ำทีร่ำยงำนกำรท�ำธรุกรรม	ด�ำเนนิกำรยดึ	หรอือำยดั
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิดเพื่อเป็นกำรตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
	 ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำร	ปปง.	คณะกรรมกำรธุรกรรม	อนุกรรมกำรคณะต่ำง	ๆ	และหน่วยงำน 
ท่ีเกีย่วข้องทัง้ภำครัฐ	ภำคเอกชน	ประชำชนทัว่ไป	รวมทัง้เจ้ำหน้ำทีข่องส�ำนกังำน	ปปง.	ทกุคนทีใ่ห้ควำมร่วมมอื	ร่วมแรง	
ร่วมใจปฏิบัติงำนและเป็นพลังขับเคลื่อนให้กำรแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมและปัญหำกำรฟอกเงินของประเทศไทย 
มีประสิทธิภำพเป็นที่ยอมรับ	และบังเกิดผลงำนเป็นรูปธรรมชัดเจน	ซึ่งส�ำนักงำน	ปปง.	จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลไก
ส�ำคัญที่ช่วยให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่สังคมที่สงบสุขและมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป

พันต�ารวจเอก

(สีหนาท	ประยูรรัตน์)
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

10 รายงานประจำาปี 2558



บทน�ำ

	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	ปปง.)	 เป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยก

รัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง	 โดยมีฐำนะเป็นกรมอยู่ในบังคับบัญชำของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม								

ตำมมำตรำ	46	วรรคหนึง่	(8)	ประกอบวรรค	3	แห่งพระรำชบญัญัตปิรบัปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	2545	มอี�ำนำจ

หนำ้ที่ตำมมำตรำ	40	แหง่พระรำชบญัญัติปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	กอปรกับกฎกระทรวง

แบ่งส่วนรำชกำรส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2556	 มีหน้ำที่ด�ำเนินกำรตำมมติของ								

คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและคณะกรรมกำรธรุกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	รบัรำยงำนและแจ้งตอบกำรรบัรำยงำนกำรท�ำธรุกรรม	รบัหรอืส่งรำยงำนหรอืข้อมลูเกีย่วกบั

กำรท�ำธุรกรรม	เกบ็	รวบรวมข้อมลู	ตดิตำม	ตรวจสอบ	ศกึษำ	วเิครำะห์และประมวลผลกำรรำยงำนและข้อมลูต่ำง	ๆ						

เกีย่วกับกำรท�ำธรุกรรม	เกบ็รวบรวมพยำนหลกัฐำนเพือ่ด�ำเนนิคดกีบัผูก้ระท�ำควำมผดิ	ยดึหรอือำยดั	บรหิำรจัดกำร

ทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 เผยแพร่ควำมรู้	 จัดฝึกอบรม	 ช่วยเหลือ	

สนบัสนนุทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนให้มกีำรเผยแพร่ควำมรูแ้ละจดัฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 รวมทั้งเป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือและส่งเสริมเกี่ยวกับกำรให้

ข้อมูลหรือสนับสนุนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของประเทศ

	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ในฐำนะทีเ่ป็นหน่วยงำนบงัคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	

และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ได้ด�ำเนินกำร									

ตำมบทบำทหน้ำท่ีซึง่กฎหมำยก�ำหนดไว้	โดยได้สนบัสนนุกำรปฏิบติังำนตำมนโยบำยรฐับำลและให้ควำมร่วมมอืกบั

ทกุภำคส่วน	ทัง้ภำครฐั	ภำคเอกชน	และประชำชนเพือ่แก้ไขปัญหำอำชญำกรรมตลอดจนมุ่งเสรมิสร้ำงภำพลกัษณ์

ที่ดีให้เกิดข้ึนในเวทีประชำคมระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน 

กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	นอกจำกนี	้ส�ำนกังำน	ปปง.	ยงัได้เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมิน

จำกคณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน	 (Financial	 Action	 Task	 Force	 :	 FATF) 

ในปี	พ.ศ.	2559	ทีจ่ะมำถงึ	ซึง่กำรจดัท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบตังิำนประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตลุำคม	2557	–  

30	 กันยำยน	 2558)	 ฉบับนี้	 เป็นไปตำมมำตรำ	 47	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน																			

พ.ศ.	 2542	ทีก่�ำหนดให้ส�ำนกังำน	ปปง.	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให	้				

คณะรัฐมนตรีเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมข้อสังเกตต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ

	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำน											

ที่มุ่งมั่นตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	 และจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนในกำรตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนของ

ส�ำนักงำน	ปปง.	อีกทำงหนึ่ง

11สำ�นักง�น ปปง.





ส่วนที่ 1
ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน



ส่วนที่ 1: ข้อมูลภาพรวมของหน่วยงาน
	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	 ปปง.)	 เป ็นหน่วยงำนท่ีจัดต้ังขึ้น 

ตำมมำตรำ	401	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	

19	 สิงหำคม	 2542	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 เป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 กระทรวง	 หรือทบวง																

โดยมีฐำนะเป็นกรมปฏิบัติหน้ำทีโ่ดยอสิระและเป็นกลำง	 อยูใ่นบงัคบับญัชำของรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม	

ตำมมำตรำ	 412	 แห่งพระรำชบญัญตัปิ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 และมีเลขำธิกำร	 ปปง.										

ซึ่งขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนและบังคับบัญชำข้ำรำชกำร								

ในส�ำนักงำน	มรีองเลขำธิกำรเป็นผูช่้วยสัง่และปฏบิตัริำชกำร

1. อ�านาจหน้าที่
	 1.1	 อ�านาจหน้าที่ตามมาตรา	40	แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	

มีดังต่อไปนี้
	 	 1.	 ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรธุรกรรมและปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น
	 	 2.	 รับรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมที่ส่งให้ตำมหมวด	2	และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน	รวมทั้งกำรรับรำยงำน
และข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น
	 	 3.	 รบัหรือส่งรำยงำนหรอืข้อมูลเพือ่ปฏบิติักำรตำมพระรำชบญัญตันิีห้รอืกฎหมำยอืน่หรือตำมข้อตกลง
ที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ3

	 	 4.	 ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ	 ก�ำกับ	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี	้															
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และแนวปฏิบัติตำมระเบียบที่														
คณะกรรมกำรก�ำหนด4

	 	 5.	 เก็บ	รวบรวมข้อมูล	สถิติ	ตรวจสอบ	และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้	
และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรม	 และประเมินควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน	
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย5

	 	 6.	 เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
	 	 7.	 จัดให้มีโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้	 กำรให้กำรศึกษำ	 และฝึกอบรมในด้ำนต่ำง	 ๆ																	
ทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบัญญตันิี	้หรอืช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนให้มีกำรจดั
โครงกำรดังกล่ำว
	 	 8.	 ปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น

1มำตรำ	40	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
2มำตรำ	41	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
3มำตรำ	40	(3)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
4มำตรำ	40	(3/1)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
5มำตรำ	40	(4)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
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	 1.2	 อ�านาจหน้าท่ีตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�านกังานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ	พ.ศ.	2556

 	 ให้ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	มภีำรกิจเกีย่วกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 

และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 โดยกำรเสนอแนะนโยบำยและมำตรกำรก�ำกับและ

ตรวจสอบผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	 ตรวจสอบและวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำร											

ท�ำธุรกรรม	 สืบสวนและเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำน	 เพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด

และด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 โดยมีอ�ำนำจหน้ำที	่

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ																	

คณะกรรมกำรธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 รวมทั้งงำนเลขำนุกำรของ

คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	คณะกรรมกำรธรุกรรมและคณะอนกุรรมกำรทีค่ณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินแต่งตั้ง	และปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น

	 	 2.	 รับรำยงำนและแจ้งตอบกำรรับรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ									

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	รวมทั้งกำรรับรำยงำนหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น

	 	 3.	 รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเก่ียวกับกำรท�ำธุรกรรมเพ่ือปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ			

ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกฎหมำยอืน่ท่ีเกีย่วข้อง	หรอืตำมข้อตกลงทีไ่ด้จดัท�ำขึน้ระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศ		

หรอืต่ำงประเทศ

	 	 4.	 ก�ำกับและตรวจสอบผูม้หีน้ำทีร่ำยงำนกำรท�ำธรุกรรม	รวมทัง้ประเมนิควำมเสีย่งทีเ่กีย่วกบักำรฟอกเงิน

และกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

	 	 5.	 เก็บ	 รวบรวมข้อมูล	 สถิติ	 ตรวจสอบ	 และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย			

กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง	 และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำง	 ๆ												

เกีย่วกบักำรท�ำธุรกรรม

	 	 6.	 สืบสวนและเก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด	

และด�ำเนนิคดกีบัผูก้ระท�ำควำมผดิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และกฎหมำยอืน่

ที่เกี่ยวข้อง

	 	 7.	 เผยแพร่ควำมรู้และจัดฝึกอบรมในด้ำนต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง	 หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภำครัฐและ					

ภำคเอกชนให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้และจัดฝึกอบรมดังกล่ำวขึ้น

	 8.	 เป็นศูนย์กลำงควำมร่วมมือและประสำนงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ												

กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศ

	 9.	ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนกฎหมำยที่อยู่ในอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำนและงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 10.	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้เป็นหน้ำท่ีของส�ำนักงำนหรือตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมำย

15สำ�นักง�น ปปง.



2. ผู้บริหารและโครงสร้างการบริหาร

นักบริหาร

พันต�ารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์
เลขำธิกำร ปปง.

ร้อยต�ารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล
รองเลขำธิกำร ปปง. (ฝ่ำยปฏิบัติกำร)

พันต�ารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง
รองเลขำธิกำร ปปง. (ฝ่ำยบริหำร)
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พันต�ารวจโท สุนัย หาเรือนพืชน์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย

นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและมำตรกำร

พันต�ารวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจารณ์
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสืบสวนสอบสวนทำงกำรเงิน

ผู้เชี่ยวชาญ

17สำ�นักง�น ปปง.



เลขานุการกรม / ผู้อ�านวยการกอง

ร้อยต�ารวจเอก ไพรัตน์ เทศพานิช
เลขำนุกำรกรม

นายสรรเพชญ แสงเนตรสว่าง
ผู้อ�ำนวยกำรกองก�ำกับและตรวจสอบ

นายนพดล อุเทน
ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 1

นายวิทยา นีติธรรม
ผู้อ�ำนวยกำรกองกฎหมำย

นายเทพสุ บวรโชติดารา
ผู้อ�ำนวยกำรกองข่ำวกรองทำงกำรเงิน

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 2
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ผู้อ�านวยการกอง/ศูนย์

นายชาญชัย พงศ์ภัสสร
ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 3

นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน
ผู้อ�ำนวยกำรกองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

นายศิวัช ชาวบางงาม
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์
นักสืบสวนสอบสวนช�ำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 4

นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย
ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและยุทธศำสตร์

นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ
ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

19สำ�นักง�น ปปง.



ผู้อ�านวยการกอง / กลุ่ม

นางปาล วัน
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกองสื่อสำรองค์กร

นางวรรณภา โพธิ์ทอง
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

นางสาวศุภกาญณ์ หาญบาง
ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
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โครงสร้างส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส�านักงาน ปปง.

เลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และมาตรการ กลุ่มตรวจสอบภายใน

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวน

สอบสวนทางการเงิน

รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฝ่ายปฏิบัติการ)

รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน     

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฝ่ายบริหาร)

กองคดี 1

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

กองคดี 2

สำานักงานเลขานุการกรม

กองคดี 3

กองบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

กองคดี 4

กองกฎหมาย กองกำากับและ
ตรวจสอบ

กองข่ำวกรอง
ทางการเงิน

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กองความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

กองสื่อสาร
องค์กร

กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

21สำ�นักง�น ปปง.



3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ 1
ก�ำหนดมำตรกำรและสร้ำง
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ป ้องกันและปรำบปรำม		
กำรฟอกเงิน	 เพื่อตัดวงจร
อำชญำกรรมตำมควำมผิด
มูลฐำนและควำมผิดฐำน	
ฟอกเงิน

พันธกิจ 5
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ด ้ ำ น ส ำ ร ส น เ ท ศ ใ ห ้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำ พ แ ล ะ มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในกำร
ปฏิบัติงำน

พันธกิจ 6
ประชำสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่
กิจกรรมและรณรงค ์ ให ้
ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน			
แก่ประชำชน	 และหน่วยงำน	
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำง
ประเทศ

พันธกิจ 7
พัฒนำกลไกกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือสนับสนุนงำนด้ำนกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตภำครัฐอย่ำงจริงจัง

พันธกิจ 2
ประสำนควำมร่วมมือและ
สร้ำงเครือข่ำยกับองค์กร
หรือหน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชนทัง้ในและต่ำงประเทศ
ในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน

พันธกิจ 3
พัฒนำโครงสร้ำงระบบกำร
บริหำรจัดกำร	 องค์ควำมรู้
และบุคลำกรให้มีคุณธรรม	
จริยธรรมและมีมำตรฐำน 
สู่ควำมเป็นเลิศ

พันธกิจ 4
บริหำรจัดกำรทรัพย ์สิน						
ให ้ มี ป ระสิ ทธิ ภ ำพและ					
เกิดประโยชน์สูงสุด
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ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่	1

พัฒนำและผลักดันกำรบังคับใช ้กฎหมำยมุ ่งสู ่

มำตรฐำนสำกล

1.	 กฎหมำยได้รบักำรพฒันำให้สอดคล้องและเป็นมำตรฐำนสำกล
2.	 กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด

ประสิทธิผล
3.	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินมีประสิทธิภำพ
4.	 มีควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่	2

บูรณำกำรด้ำนกำรข่ำวเพื่อน�ำไปสู ่กำรสืบสวน	

สอบสวนรวบรวมพยำนหลักฐำน	 และสนับสนุน

หน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย

1.	 พฒันำเครอืข่ำยควำมร่วมมอืให้สำมำรถสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำน
ของส�ำนักงำน	ปปง.	ได้อย่ำงเหมำะสม

2.	 กำรวเิครำะห์ข้อมลูข่ำวกรองทำงกำรเงนิเพือ่สนบัสนนุหน่วยงำน
บังคับใช้กฎหมำยน�ำไปสู่กำรด�ำเนินคดี

3.	 กำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์เพื่อน�ำไปสู่กำร
ด�ำเนินคดี

ยุทธศาสตร์ที่	3

เผยแพร่ควำมรูแ้ละเสรมิสร้ำงควำมเข้ำใจเพือ่ให้กำร

ปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

หน่วยงำนภำครฐั	ภำคเอกชนและประชำชนมคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ	
เพือ่ให้เกดิควำมร่วมมือในกำรปฏบิตัด้ิำนกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่	4

เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร	 ระบบบริหำรจัดกำร	

ระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มี

ประสิทธิภำพ

1.	 บคุลำกรมสีมรรถนะทีส่อดคล้องกบัภำรกจิทีไ่ด้รบัมอบหมำย
2.	 ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและทันสมัย
3.	 ระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศสนับสนุนกำร

ปฏิบัติงำน	 ส่งเสริมกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู ้มุ ่งสู ่
มำตรฐำนสำกล

ยุทธศาสตร์ที่	5

เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล	 ควำมโปร่งใส	 และป้องกัน

และปรำบปรำมกำรทจุริตภำยในองค์กรอย่ำงจรงิจงั

ส�ำนักงำน	ปปง.	มีภำพลักษณ์ที่ดี	ประชำชนเกิดควำมเชื่อมั่น
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5. เป้าหมายองค์การ
	 5.1	กฎหมำยได้รับกำรแก้ไขให้รองรับมำตรฐำนสำกล
	 5.2	ผลกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
	 5.3	หน่วยงำนข่ำวกรองทำงกำรเงิน	(Financial	Intelligence	Unit)	ได้รับกำรพัฒนำให้ได้มำตรฐำนสำกล
	 5.4		หน่วยงำนภำครฐั	เอกชน	และประชำชน	มคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจและพร้อมให้ควำมร่วมมอืด้ำนกำรป้องกนั

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นอย่ำงดี

6. อัตราก�าลัง
	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้รบักำรจดัสรรอตัรำก�ำลงัข้ำรำชกำร	จ�ำนวนทัง้สิน้	369	อตัรำ	บรรจุแล้ว	จ�ำนวน	324	อตัรำ	
มีอัตรำว่ำง	จ�ำนวน	45	อัตรำ	และมีอัตรำก�ำลังพนักงำนรำชกำร	จ�ำนวน	30	อัตรำ	บรรจุแล้ว	จ�ำนวน	28	อัตรำ	
มีอัตรำว่ำง	จ�ำนวน	2	อัตรำ	มีรำยละเอียด	ดังนี้

 6.1 ข้าราชการ

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ชาย หญิง รวม

1. นักบริหาร 1 2 3

2. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ 1 - 1

3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน 1 - 1

4. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 1 - 1

5. ผู้อำานวยการกอง (อำานวยการสูง) 7 3 10

6. ผู้อำานวยการกอง (อำานวยการต้น) 1 - 1

7. นักสืบสวนสอบสวน 86 81 167

8. นิติกร 26 32 58

9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 10 26 36

4. ค่านิยมหลัก
กล้าหาญ มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภาพ และยุติธรรม

•	 กล้ำหำญ	 หมำยถึง	 กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
•	 มุ่งมั่น	 หมำยถึง	 กำรมจุีดประสงค์	เป้ำหมำยไปในทศิทำงเดียวกนัทีจ่ะต้องตัดวงจร

เครอืข่ำยอำชญำกรรม	ให้ผลกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
บรรลุตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย

•	 สจุรติ	 หมำยถงึ	 เจ้ำหน้ำทีท่กุคนต้องยดึถอืในควำมซ่ือสัตย์สุจริต	ต่อตนเอง	ต่อหน้ำที่
และต่อผู้อื่น

•	 มีประสิทธิภำพ	 หมำยถึง	 กำรปฏิบัติหน้ำที่จะต้องดีที่สุด	เร็วที่สุดและประหยัดที่สุด
•	 ยุติธรรม	 หมำยถึง	ประชำชนทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม
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จ�าแนกตามต�าแหน่ง ชาย หญิง รวม

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 4 11

11. นักจัดการงานทั่วไป 3 8 11

12. นักทรัพยากรบุคคล 3 4 7

13. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 5 6

14. นักวิชาการพัสดุ 3 3 6

15. นักวิชาการตรวจสอบภายใน - 1 1

16. เจ้าพนักงานธุรการ 1 3 4

รวม 152 172 324

 6.2 พนักงานราชการ

จ�าแนกตามต�าแหน่ง ชาย หญิง รวม

1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 14 16

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 2 2

3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 4 5

4. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - 5 5

รวม 3 25 28

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยำยน	2558
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ส่วนที่ 2
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



ส่วนที ่2 : คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม   
การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
	 ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรคณะต่ำง	ๆ 																
เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้	จ�ำนวน	4	คณะ	มีองค์ประกอบ	และอ�ำนำจหน้ำที่	ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 ก�ำหนดให้มี																
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(คณะกรรมกำร	ปปง.)	เพื่อเป็นกลไกในกำรก�ำหนดนโยบำย	
ควบคมุและถ่วงดลุอ�ำนำจในกำรบังคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	เนือ่งจำกกฎหมำย
ดังกล่ำวมีบทบัญญัติบำงประกำรที่จ�ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล	 ซึ่งตำมมำตรำ	 241	 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	 2542	 ก�ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำร	ปปง.	 มจี�ำนวนทัง้สิน้								
26	 คน	 มอี�ำนำจหน้ำทีต่ำมมำตรำ	 252	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542										
ดังต่อไปนี้
	 1.	เสนอมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินต่อคณะรัฐมนตรี
	 2.	ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีเกี่ยวกับกำรฟอกเงินท่ีอำจเกิดจำกกำรท�ำ
ธุรกรรมของหน่วยงำนของรัฐหรือกิจกำรบำงประเภทท่ีไม่ต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมตำมพระรำชบัญญัตินี	้						
และเสนอแนะแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว3

	 3.	พิจำรณำให้ควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง	 ระเบียบ	 และประกำศเพ่ือด�ำเนินกำรตำม 
พระรำชบัญญัตินี้
	 4.	วำงระเบียบเกี่ยวกับกำรส่งคืนทรัพย์สินตำมมำตรำ	49	และมำตรำ	51/1	กำรเก็บรักษำ	กำรน�ำทรพัย์สนิ
ออกขำยทอดตลำด	กำรน�ำทรพัย์สนิไปใช้ประโยชน์	 และกำรประเมนิค่ำเสยีหำยและค่ำเสือ่มสภำพตำมมำตรำ	 57	
และวำงระเบียบเกี่ยวกับกองทุนตำมมำตรำ	59/1	มำตรำ	59/4	มำตรำ	59/5	และมำตรำ	59/6
	 5.	ส่งเสริมควำมร่วมมอืของประชำชนเกีย่วกบักำรให้ข้อมลูข่ำวสำรเพือ่ป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และ
วำงระเบยีบในกำรด�ำเนินกำรกับข้อมูลหรอืเอกสำรเพ่ือใช้เป็นพยำนหลกัฐำนในกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้
	 6.	ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้
	 7.	ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นหรือระเบียบอื่นใดในกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้

1มำตรำ	24	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
2มำตรำ	25	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
3มำตรำ	25	(1/1)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
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องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.

ประธานกรรมการ
นายกรัฐมนตรี

รองประธานกรรมการ
1.	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2.	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรรมการโดยต�าแหน่ง	จ�านวน	14	ต�าแหน่ง

1.	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม
2.	 อัยกำรสูงสุด
3.	 ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ
4.	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ			

ปรำบปรำมยำเสพติด
5.	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกังำนเศรษฐกจิกำรคลงั
6.	 อธิบดีกรมที่ดิน
7.	 อธิบดีกรมศุลกำกร
8.	 อธิบดีกรมสรรพำกร
9.	 อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย

10.	 ผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย
11.	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรก�ำกับและ													

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
12.	 เลขำธิกำรส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
13.	 ประธำนสมำคมธนำคำรไทย
14.	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ			

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 (กรรมกำรและเลขำนุกำร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	9	คน4

1.	 นำยสมพล	เกียรติไพบูลย์
2.	 รองศำสตรำจำรย์	อติ	ไทยำนันท์
3.	 รองศำตรำจำรย์	พนัต�ำรวจเอก	ทวิลปิ	เครอืมำ
4.	 นำยชำญเชำวน์	ไชยำนุกิจ
5.	 พลต�ำรวจตรี	สุเทพ	รมยำนนท์
6.	 นำยพิทยำ	จินำวัฒน์
7.	 นำยปริญญำ	หอมเอนก
8.	 พลโท	สมร	ศรีทันดร
9.	 นำยวันชัย	รุจนวงศ์

4ประกำศส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	เรื่อง	แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	

ประกำศ	ณ	วันที่	6	มีนำคม	2558
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5มำตรำ	32	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
6มำตรำ	34	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
7มำตรำ	35	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
8มำตรำ	36	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551

2. คณะกรรมการธุรกรรม
	 ตำมมำตรำ	325	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	คณะกรรมกำร	ปปง.	
จะแต่งตั้งคณะกรรมกำรอีกคณะหน่ึง	 เพื่อกลั่นกรองและรับประกันควำมยุติธรรมให้กับบุคคลที่ถูกด�ำเนินกำร			
เกี่ยวกับทรัพย์สินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 เรียกว่ำ	 คณะกรรมกำรธุรกรรม	
ประกอบด้วย	กรรมกำรธรุกรรม	จ�ำนวนห้ำคนซึง่คณะกรรมกำร	ปปง.	แต่งต้ังจำกบคุคลซ่ึงได้รับกำรเสนอชือ่จำก
คณะกรรมกำรตุลำกำรศำลยุติธรรม	 คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน	 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต	ิ							
และคณะกรรมกำรอัยกำร	 คณะละหน่ึงคน	 ในกรณีที่คณะกรรมกำรผู้มีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม่สำมำรถเสนอชื่อ
บคุคลในส่วนของตนเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรธรุกรรมได้ภำยในสีส่บิห้ำวนันบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจำกส�ำนกังำน	ปปง.	
ให้เสนอชื่อให้คณะกรรมกำร	 ปปง.	 แต่งตั้งบุคคลอื่นที่เหมำะสมเป็นกรรมกำรธุรกรรมแทนกำรเสนอชื่อจำก							
คณะกรรมกำรคณะนั้น	 และให้กรรมกำรธุรกรรมที่คณะกรรมกำร	 ปปง.	 แต่งตั้งคัดเลือกกันเองเป็นประธำน
กรรมกำรธรุกรรมคนหน่ึง	โดยให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	(เลขำธกิำร	ปปง.)	
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร	 โดยคณะกรรมกำรธุรกรรมมีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ	 346	 แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ดังนี้
	 1.	ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด
	 2.	สั่งยับยั้งกำรท�ำธุรกรรมตำมมำตรำ	357	หรือมำตรำ	368

	 3.	ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	48
	 4.	เสนอรำยงำนผลกำรปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิีต่้อคณะกรรมกำร	ปปง.	และคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
	 5.	ก�ำกับดูแลควำมเป็นอิสระและเป็นกลำงของส�ำนักงำน	ปปง.	และเลขำธิกำร	ปปง.
	 6.	ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำร	ปปง.	มอบหมำย
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องค์ประกอบคณะกรรมการธุรกรรม

กรรมการธุรกรรมซึง่คณะกรรมการ ปปง. 

แต่งตัง้จากบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่จาก
1.	 คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน

	 (พลเอก	นิวัติ	ศรีเพ็ญ)

2.	 คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

	 (นำยชำติชำย	สุทธิกลม)

3.	 คณะกรรมกำรอัยกำร

	 (นำยวรุจจ์พร	นิมิตกุล)

เลขาธิการ ปปง.
(พันต�ำรวจเอก	สีหนำท	ประยูรรัตน์)

เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการธุรกรรม
(นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

3. คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.
	 ตำมมำตรำ	30	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	คณะกรรมกำร	ปปง.
สำมำรถแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเพือ่พจิำรณำและเสนอควำมเหน็ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืปฏิบตักิำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
แทนคณะกรรมกำร	ซึง่ได้เหน็ชอบให้แต่งต้ังคณะอนกุรรมกำรในคณะกรรมกำร	ปปง.	จ�ำนวน	9	คณะ	เพ่ือพิจำรณำ
และเสนอควำมเหน็หรอืปฏบัิตกิำรแทนคณะกรรมกำร	ปปง.	ทัง้นี	้เพือ่ให้กำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร	ปปง.	
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	มีรำยละเอียด	ดังนี้

	 3.1	 คณะอนกุรรมการทีป่รกึษากฎหมาย	มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	ปปง. 

ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 เสนอแนะมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 	 2)	 เสนอแนะแนวทำงเก่ียวกับกำรปรับปรุงร่ำงกฎหมำย	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ	 ประกำศ	 และค�ำส่ัง				
ที่ออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 	 3)	 เป็นที่ปรึกษำหรือพิจำรณำให้ควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำยต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส�ำนักงำน	ปปง.
	 	 4)	 เชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็นเพื่อประโยชน์ในกำร
ด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
	 	 5)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.
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 3.2	 คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ													

คณะกรรมการ	ปปง.	ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 กำรศึกษำและวิเครำะห์ในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป ้องกันและ																		
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
	 	 2)	 กำรวำงระเบียบ	 หรือกำรก�ำหนดแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรจัดกำร
ทรพัย์สนิ	กำรน�ำทรพัย์สนิไปใช้ประโยชน์ของทำงรำชกำร	กำรให้ผู้มีส่วนได้เสียน�ำทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์	
กำรให้เช่ำและกำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำรเข้ำดแูลทรัพย์สนิ	กำรขำยทอดตลำด	กำรประเมนิค่ำเสียหำยหรือค่ำเส่ือมสภำพ	
กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินและกำรส่งทรัพย์สินคืน	กำรส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน
	 	 3)	 กำรพัฒนำและปรับปรุงงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม				
กำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
	 	 4)	 กำรประเมินมูลค่ำทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรธุรกรรมมีค�ำสั่งยึดหรืออำยัดเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน
	 	 5)	 เป็นที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติรำชกำรของส�ำนักงำน	ปปง.	ที่เกี่ยวกับงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
	 	 6)	 เชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมรู้ข้อเสนอแนะหรือ						
ควำมคิดเห็นในกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 	 7)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน	ซึ่งคณะกรรมกำร	ปปง.	มอบหมำย

	 3.3	 คณะอนุกรรมการวินิจฉัย	 มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาและเสนอความเห็น	 หรือการพิจารณา

วินิจฉัยให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ	ปปง.	และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 พิจำรณำให้ควำมเห็นกรณีที่มีควำมเห็นแย้งตำมนัยมำตรำ	 49	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ		
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	เพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำร	ปปง.
	 	 2)	 พิจำรณำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำและวิเครำะห์	 กำรก�ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำหรือ
กำรปรับปรุงกำรด�ำเนินกำรกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
	 	 3)	 พิจำรณำวินิจฉัยและให้ควำมเห็นในประเด็นข้อกฎหมำยในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	ในกรณจี�ำเป็นหรอืเร่งด่วน	ซึง่หำกเนิน่นำนไปอำจท�ำให้เกดิควำมเสยีหำย
แก่ทำงรำชกำรของส�ำนักงำน	ปปง.	และให้เป็นหน้ำที่ของส�ำนักงำน	ปปง.	ที่จะเสนอคณะอนุกรรมกำรวินิจฉัย
	 	 4)	 เชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมรู้	 ควำมคิดเห็นหรือ						
ข้อเสนอแนะเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัย
	 	 5)	 เป็นทีป่รกึษำในกำรปฏบิตัริำชกำรกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัทรัพย์สินตำมพระรำชบญัญติัป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ของส�ำนักงำน	ปปง.
	 	 6)	 ปฏบัิตงิำนอืน่ใดท่ีเกีย่วข้องกบังำนพจิำรณำ	หรอืวนิจิฉัยตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.
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	 3.4	 คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน	มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	ปปง.	และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 ศึกษำ	 วิเครำะห์	 รวมถึงพิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร	 ปปง.	 ในด้ำนกำรส่งเสริม
และประสำนควำมร่วมมือของประชำชนในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 	 2)	 ก�ำหนดวิธีด�ำเนินกำรหรือแนวทำงประสำนควำมร่วมมือ	 กำรประชำสัมพันธ์	 กำรเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินแก่หน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	รวมถึงประชำชน
	 	 3)	 เป็นที่ปรึกษำในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวกับงำนส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชน
	 	 4)	 ปฏิบตังิำนอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบังำนส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมือของประชำชนตำมทีไ่ด้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำร	ปปง.

	 3.5	 คณะอนกุรรมการด้านการก�ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามกฎหมายว่าด้วย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	ปปง.	

และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 เสนอแนะแนวทำงเกีย่วกับกำรปรบัปรงุ	พฒันำ	กฎหมำย	ระเบยีบ	และแนวทำงกำรปฏบิติัทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรก�ำกบัตรวจสอบสถำบนักำรเงนิและผูป้ระกอบอำชีพตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
	 	 2)	 ส่งเสริม	สนับสนุน	ประสำนงำน	ติดตำมกำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
	 	 3)	 เชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริง	 ให้ข้อมูล	 หรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง				
ให้ควำมรู้ข้อเสนอแนะ	หรือควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรบังคับใช้	หรือกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
	 	 4)	 ขอข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมข้อ	1)	–	3)
	 	 5)	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนเพื่อปฏิบัติงำนอื่นใดตำมอ�ำนำจหน้ำที่
	 	 6)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่คณะกรรมกำร	ปปง.	มอบหมำย

	 3.6	 คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ								

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	 2553	 –	 2558	 มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและ

เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	ปปง.	ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 พ.ศ.	 2553	 –	 2558	 เพื่อให้น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ															
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
	 	 2)	 เสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 3)	 ติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรป้องกันและ											
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 4)	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือคัดเลือกหน่วยงำนหรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบ	 เพื่อด�ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควร	 หรือเชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็น												
เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
	 	 5)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.

33สำ�นักง�น ปปง.



	 3.7	 คณะอนกุรรมการประสานงานในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	

พ.ศ.	2542	มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	ปปง.	ในเรือ่งต่าง	ๆ	ดงัต่อไปน้ี
	 	 1)	 พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรประสำนงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย									
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
	 	 2)	 ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินคดีตำมควำมผิดมูลฐำน															
ควำมผดิฐำนฟอกเงนิและกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบัทรพัย์สนิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
กับหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนข้อมูล	 ข่ำวสำร	 กำรข่ำวและควำมมั่นคง	 เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของหน่วยงำน									
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
	 	 3)	 ด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวและอ�ำนวยควำมสะดวก	 ให้เกิดขึ้นระหว่ำงหน่วยงำน							
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรแลกเปลี่ยนด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 กำรข่ำวและอื่น	 ๆ	 ตลอดจนให้กำรสนับสนุนซึ่งกันและกัน								
เพื่อให้กำรด�ำเนินคดีและกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและ										
ได้ผลอย่ำงจริงจัง
	 	 4)	 ท�ำควำมตกลงร่วมกนัเพือ่ให้กำรปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
เป็นไปอย่ำงได้ผลสูงสุดสมดังเจตนำรมณ์ของกฎหมำย	อำทิ	กำรด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	58	แห่งพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และกำรด�ำเนินกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรประสำนงำนในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยนี้	หรือกฎหมำยอื่นหรือกฎกระทรวง	ระเบียบ	ประกำศหรือค�ำสั่งใดที่เกี่ยวข้อง
	 	 5)	 เป็นทีป่รกึษำในกำรปฏิบตัริำชกำรของส�ำนกังำน	ปปง.	ทีเ่กีย่วกบังำนตรวจสอบทรพัย์สินและคดี
	 	 6)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงำนกฎหมำยตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.

	 3.8	 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ							

ปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ.	2556	–	2558	มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ	ปปง.	ในเรือ่งต่าง	ๆ	ดงัต่อไปนี้
	 	 1)	 ขบัเคลือ่นยทุธศำสตร์กำรบรูณำกำรบงัคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2556	–	2558	
เพื่อให้น�ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์
	 	 2)	 เสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนตำมยทุธศำสตร์กำรบรูณำกำรบงัคบัใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน																		
แก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2556	–	2558
	 	 3)	 ติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรบังคับใช้กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2556	–	2558
	 	 4)	 แต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือคัดเลือกหน่วยงำนหรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดตำมที่เห็นสมควร	 หรือเชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็น												
เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
	 	 5)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.

34 รายงานประจำาปี 2558



	 3.9	 คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน

สากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย					

มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	ปปง.	ในเรื่องต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1)	 ท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำนงำนหลักของหน่วยงำนในกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำรับกำรประเมิน				
กำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ
แก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 2)	 ก�ำหนดแผนงำน	กรอบกำรท�ำงำน	และก�ำหนดเวลำในกำรด�ำเนินงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับ
กำรประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน														
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 3)	 เสนอแนะ	 ให้ควำมเห็น	 และร่วมกันจัดท�ำรำยงำนกำรประเมินตนเองด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศไทยเพื่อส่งให้ผู้ประเมิน						
โดยกำรให้ข้อมูล	รวบรวมข้อมูล	สถิติ	ผลกำรด�ำเนินงำน	และกลั่นกรองค�ำตอบแบบสอบถำมของผู้ประเมินเพื่อ
แสดงให้เห็นประสิทธิผลของระบบกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำยของประเทศไทย	รวมทัง้ด�ำเนนิกำรต่ำง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องกับกำรประเมนิกำรปฏบิตัติำมมำตรฐำนสำกล
ดังกล่ำว
	 	 4)	 แต่งตั้งคณะท�ำงำน	หรือคัดเลือกหน่วยงำนหรือบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด�ำเนินกำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดตำมท่ีเห็นสมควร	 หรือเชิญผู้แทนหน่วยงำนหรือผู ้เกี่ยวข้องมำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ควำมเห็น																
เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำร
	 	 5)	 ปฏิบัติงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร	ปปง.

4. คณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542
	 ตำมมำตรำ	64/19	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	คณะกรรมกำร	ปปง.	
ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรอกีคณะหนึง่	คอื	คณะกรรมกำรเปรียบเทยีบตำมพระรำชบญัญติัป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	ซึง่มีเลขำธกิำร	ปปง.	เป็นประธำนกรรมกำร	ผูแ้ทนจำกหน่วยงำนภำยนอก	จ�ำนวน	3	คน	
เป็นกรรมกำร	โดยมีข้ำรำชกำรในส�ำนักงำน	ปปง.	ที่เลขำธิกำร	ปปง.	มอบหมำย	จ�ำนวน	3	คน	เป็นกรรมกำร		
และเลขำนุกำร	จ�ำนวน	1	คน	ผูช่้วยเลขำนกุำร	จ�ำนวน	2	คน	มอี�ำนำจเปรยีบเทยีบควำมผดิผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำย
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	ที่กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรรำยงำนหรือแสดงข้อควำมอันเป็นเท็จ	หรือ
ปกปิดควำมจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีทรำบ	 กำรไม่มำให้ถ้อยค�ำ	 ไม่ส่งค�ำชี้แจงเป็นหนังสือ	 หรือไม่ส่ง
บญัชเีอกสำรหรอืหลกัฐำน	ทีเ่กีย่วกบักำรกระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
พ.ศ.	2542

9มำตรำ	64/1	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556

35สำ�นักง�น ปปง.





ส่วนที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน



1มำตรำ	16	วรรคหนึ่ง	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2552

ส่วนที่ 3 : ผลการปฏิบัติงาน
	 กำรปฏิบตังิำนของส�ำนกังำน	ปปง.	เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพื่อเป็นกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกำรก่อกำรร้ำยของประเทศไทย	 และนอกจำกนี้ยังได้ด�ำเนินกำรในด้ำนอ่ืนๆ																
ท่ีเก่ียวข้องที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจำกกำรฟอกเงิน	 โดยมีรำยละเอียด																			
ผลกำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
	 1.1	การรับรายงานการท�าธุรกรรม
	 	 ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 มำตรำ	 13	 บัญญัติให้ 
สถำบันกำรเงินมีหน้ำที่ต้องรำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	3	ประเภท	ต่อส�ำนักงำน	ปปง.	ได้แก่
	 	 (1)	ธุรกรรมตำมมำตรำ	 13	 (1)	 ที่มีจ�ำนวนเงินสดต้ังแต่สองล้ำนบำทข้ึนไป	 หรือธุรกรรมท่ีเป็นกำร							
โอนเงินหรือช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไป
	 	 (2)	ธุรกรรมตำมมำตรำ	 13	 (2)	 ที่มีมูลค่ำทรัพย์สินต้ังแต่ห้ำล้ำนบำทข้ึนไป	 หรือธุรกรรมท่ีเป็นกำร						
โอนเงินหรือช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เจ็ดแสนบำทขึ้นไป
	 	 (3)	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย	ทั้งนี้	ไม่ว่ำจะเป็นธุรกรรมตำม	(1)	หรือ	(2)	หรือไม่ก็ตำม
	 	 มำตรำ	15	บัญญัติใหส้�ำนกังำนที่ดนิกรงุเทพมหำนคร	ส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด	ส�ำนักงำนที่ดินสำขำ	และ
ส�ำนักงำนที่ดินอ�ำเภอ	 มีหน้ำท่ีต้องรำยงำนต่อส�ำนักงำน	 เมื่อปรำกฏว่ำมีกำรขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม			
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่สถำบันกำรเงินมิได้เป็นคู่กรณีและมีลักษณะ	ดังนี้
	 	 (1)	มีกำรช�ำระด้วยเงินสดเป็นจ�ำนวนตั้งแต่สองล้ำนบำทขึ้นไป
	 	 (2)	อสงัหำรมิทรพัย์มมีลูค่ำตำมรำคำประเมนิเพือ่เรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนยีมจดทะเบยีนสทิธแิละนติิกรรม
ตั้งแต่ห้ำล้ำนบำทขึ้นไป
	 	 (3)	ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
	 	 และมำตรำ	16	บัญญตัใิห้ผูป้ระกอบอำชพี	9	กลุม่อำชพี	คอื	(1)	ผูป้ระกอบอำชพีเกีย่วกบักำรให้ค�ำแนะน�ำ
เก่ียวกับกำรลงทุนฯ	 (2)	 ผู้ค้ำอัญมณีฯ	 (3)	 ผู้ค้ำหรือให้เช่ำซื้อรถยนต์	 (4)	 ผู้ที่เป็นนำยหน้ำหรือตัวแทนซ้ือขำย
อสังหำริมทรัพย์	 (5)	 ผู้ค้ำของเก่ำ	 (6)	 ผู้ประกอบอำชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ	 (7)	 ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับ																	
บตัรเงินอเิลก็ทรอนกิส์ฯ	(8)	ผูป้ระกอบอำชพีเกีย่วกับบตัรเครดิตท่ีมใิช่สถำบนักำรเงนิฯ	และ	(9)	ผูป้ระกอบอำชพี
เกี่ยวกับกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ1	มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำน	ปปง.	ได้แก่
	 	 (1)	ผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ	 16	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 (2)	 (3)	 (4)	 (5)	 และ	 (8)	 ให้รำยงำนในกรณีเป็น
ธุรกรรมที่ใช้เงินสดมีจ�ำนวนตั้งแต่สองล้ำนบำทขึ้นไป
	 	 (2)	ผู ้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ	 16	 วรรคหนึ่ง	 (6)	 ให้รำยงำนในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด																				
มีจ�ำนวนตั้งแต่ห้ำแสนบำทขึ้นไป
	 	 (3)	ผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ	16	วรรคหนึ่ง	(7)	และ	(9)	ให้รำยงำนในกรณีเป็นธุรกรรมที่ใช้เงินสด
มีจ�ำนวนตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไป
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	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 -	 30	 กันยำยน	 2558)	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับรำยงำน												
กำรท�ำธุรกรรม	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 17,759,658	 ธุรกรรม	 โดยแบ่งเป็นรำยงำนธุรกรรมท่ีใช้เงินสด	 จ�ำนวน										
1,259,728	ธรุกรรม	รำยงำนกำรท�ำธรุกรรมทีเ่กีย่วกบัทรพัย์สนิ	จ�ำนวน	375,861	ธรุกรรม	รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม
ที่เป็นกำรโอนเงินหรือช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์	 จ�ำนวน	 16,102,196	 ธุรกรรม	 รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมที่มี						
เหตุอันควรสงสัย	จ�ำนวน	12,920	ธุรกรรม	และธุรกรรมเงินสดผ่ำนแดน	จ�ำนวน	8,953	ธุรกรรม	สำมำรถสรุป										
เป็นตำรำง	ได้ดังนี้

ประเภทของรายงาน

จ�านวนธุรกรรม
ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2556

(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

1.	ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1,062,020 1,120,059 1,259,728

2.	ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพย์สิน 171,340 229,659 375,861

3.	ธรุกรรมทีเ่ป็นการโอนเงินหรอื
ช�าระเงินทางอเิล็กทรอนกิส์ 15,941,448 14,466,400 16,102,196

4.	ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 74,596 13,963 12,920

5.	ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน 4,329 4,457 8,953

รวม 17,253,733 15,834,538 17,759,658

หมายเหต	ุ:	 ข้อมลูกำรรบัรำยงำนธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั	มจี�ำนวนลดลงเน่ืองจำก	ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ

และทบทวนรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยจำกผู้มีหน้ำที่รำยงำนได้ส่งมำยังส�ำนักงำน	 ปปง.	 หำกพบว่ำรำยงำน					

กำรท�ำธุรกรรมใดขำดควำมครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดจะส่งกลับให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนด�ำเนินกำรทบทวนอีกครั้ง	

จึงท�ำให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนเคร่งครัดต่อกำรรำยงำนตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดมำกยิ่งขึ้น

39สำ�นักง�น ปปง.



แผนภูมิแสดงจ�านวนรายงานการท�าธุรกรรมที่ส�านักงาน	ปปง.	ได้รับรายงาน
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 1.2	การด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม2

	 	 หลังจำกที่ได้รับรำยงำนธุรกรรมประเภทต่ำง	 ๆ	 ทั้งรำยงำนธุรกรรมเงินสด	 ธุรกรรมที่เกี่ยวกับ									
ทรพัย์สนิ	ธรุกรรมทีเ่ป็นกำรโอนเงินหรอืช�ำระเงินทำงอเิลก็ทรอนกิส์	และธรุกรรมทีม่เีหตอุนัควรสงสยั	ส�ำนกังำน	ปปง. 
จะด�ำเนินกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ธุรกรรมดังกล่ำว	 เพื่อวิเครำะห์หำควำมผิดปกติของธุรกรรมทำงกำรเงิน 
ที่อำจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดตำมกฎหมำยอื่น	 ส่งให้หน่วยงำน															
ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกส�ำนักงำน	 ปปง.	 ด�ำเนินกำรต่อไป	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2558	 ส�ำนักงำน	 ปปง.														
มีผลกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ธุรกรรมเพื่อน�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำร	จ�ำนวน	374	คดี	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ปี	พ.ศ.
คดีที่ส่งหน่วยงานภายในส�านักงาน	ปปง. คดีที่ส่งหน่วยงานภายนอก

คดีเชิงรุก คดีขอข้อมูล รวม คดีเชงิรกุ คดีขอข้อมลู รวม

2556 1 32 33 2 94 96

2557 19 115 134 3 83 86

2558 33 155 188 33 153 186

รวม 53 302 355 38 330 368

2ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บและรวบรวมเป็นปีปฏิทินตำมที่ต้องใช้รำยงำน	FATF
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	 	 ทัง้น้ี	ในกำรตรวจสอบและวิเครำะห์ธรุกรรม	เพือ่หำควำมผดิปกตขิองธรุกรรมทำงกำรเงนิท่ีอำจเชือ่มโยงหรอื
เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดตำมกฎหมำยอื่นนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2558	 ส�ำนักงำน	 ปปง.									
ได้น�ำธรุกรรมท่ีได้รบัรำยงำนมำใช้ประกอบกำรวเิครำะห์	รวมจ�ำนวนทัง้สิน้	144,227	ธรุกรรม	โดยมรีำยละเอยีด	ดงัน้ี

ปี	พ.ศ.

จ�านวนธุรกรรมทางการเงินที่น�ามาวิเคราะห์

รวม
ธุรกรรม 
ที่ใช้เงินสด

ธุรกรรม 
เก่ียวกับทรัพย์สิน

ธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

ธุรกรรม 
การโอนเงินหรือ
ช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

ธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ

2556 5,754 2,188 969 3,595 26 12,532

2557 18,564 2,433 4,718 35,432 20 61,167

2558 15,778 4,415 16,592 102,919 4,523 144,227

รวม 40,096 9,036 22,279 141,946 4,569 217,926

	 1.3	การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
	 	 กำรด�ำเนนิกำรแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่ำงหน่วยงำนทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ	ประจ�ำปีงบประมำณ	
พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 -	 30	 กันยำยน	 2558)	 มีกำรด�ำเนินกำร	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 3,258	 ครั้ง	 แบ่งเป็น 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนภำยในประเทศ	 (ธนำคำร/หน่วยงำนรำชกำร)	 จ�ำนวน	 2,861	 ครั้ง	 และ 
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ	จ�ำนวน	397	ครั้ง	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

ประเภทการแลกเปลี่ยน

จ�านวนครั้งที่ได้ด�าเนินการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2556

(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

1.	การแลกเปล่ียนข้อมลูกบั		
หน่วยงานภายในประเทศ
(ธนาคาร/หน่วยงานราชการ)

1,618 2,845 2,861

2.	การแลกเปลี่ยนข้อมูล						
กับหน่วยงานต่างประเทศ 254 282 397

รวม 1,872 3,127 3,258

41สำ�นักง�น ปปง.



แผนภูมิแสดงจ�านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 	 1.3.1	 การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ
	 	 	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ภำยในประเทศ	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558											
(1	ตุลำคม	2557	-	30	กันยำยน	2558)	มีจ�ำนวน	2,861	ครั้ง	สำมำรถจ�ำแนกประเภทของกำรด�ำเนินกำร	ได้ดังนี้

ประเภทการด�าเนินการ

จ�านวนครั้ง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2556

(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

1.	ข้อมลูทีห่น่วยงำนภำยนอก
ขอมำท่ีส�ำนักงำน	ปปง.

376 693 700

2.	ข้อมูลที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	
แจ้งผลไปยังหน่วยงำน
ภำยนอก

31 78 169

3.	ข้อมูลที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	
ขอหน่วยงำนภำยนอก

809 944 1,238

4.	ข้อมลูทีไ่ด้รบักำรตอบกลบั
จำกหน่วยงำนภำยนอก

402 1,130 754

รวม 1,618 2,845 2,861
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แผนภูมิแสดงจ�านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 	 1.3.2	 การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 	 กำรด�ำเนินกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำงประเทศ	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558										
(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	มีจ�ำนวน	397	ครั้ง	สำมำรถจ�ำแนกประเภทของกำรด�ำเนินกำร	ได้ดังนี้

ประเภทการด�าเนินการ

จ�านวนครั้ง

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2556

(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

1.	ข้อมลูทีห่น่วยงำนต่ำงประเทศ
ขอมำที่ส�ำนักงำน	ปปง.

94 104 172

2.	ข้อมลูทีส่�ำนกังำน	ปปง.	แจ้งผล
ไปยังหน่วยงำนต่ำงประเทศ

94 104 172

3.	ข ้อมูลที่ส�ำนักงำน	 ปปง.						
ขอหน่วยงำนต่ำงประเทศ

38 40 37

4.	ข้อมูลที่ได้รับกำรตอบกลับ
จำกหน่วยงำนต่ำงประเทศ

28 34 16

รวม 254 282 397

แผนภูมิแสดงจํานวนครังในการแลกเปลียนขอมูลกับหนวยงานภายในประเทศ 

(เปรียบเทียบปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558) 
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แผนภูมิแสดงจ�านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 1.4	ผลการด�าเนินการกบัทรพัย์สินตามพระราชบัญญตัิป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ	

พ.ศ.	2542
	 	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ด�ำเนนิกำรตรวจสอบ	สืบสวน	สอบสวน	และรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด�ำเนนิกำร
กบัทรพัย์สนิผูก้ระท�ำควำมผดิทัง้ควำมผดิมูลฐำนทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 
และกฎหมำยอื่น	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	คณะกรรมกำรธุรกรรม
ได้มคี�ำสัง่มอบหมำยพนกังำนเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบธรุกรรมหรือทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบักำรกระท�ำควำมผิด	จ�ำนวน	543	ค�ำส่ัง 
ค�ำสั่งยับยั้งกำรท�ำธุรกรรม	จ�ำนวน	1	ค�ำสั่ง	มูลค่ำทรัพย์สิน	43,126,661.72	บำท	ค�ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน	
จ�ำนวน	 221	 ค�ำสั่ง	 มูลค่ำทรัพย์สิน	 12,000,412,549.34	 บำท	 ค�ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน											
จ�ำนวน	36	ค�ำสัง่	มลูค่ำทรพัย์สนิ	8,106,920,121.68	บำท	เรือ่งทีม่กีำรคุม้ครองสิทธขิองผูเ้สยีหำย	จ�ำนวน	25	เรือ่ง	
มูลค่ำทรัพย์สิน	 1,827,298,833.57	 บำท	 เรื่องที่เห็นชอบให้ส่งพนักงำนอัยกำรพิจำรณำ	 จ�ำนวน	 175	 เรื่อง							
มูลค่ำทรัพย์สิน	4,411,857,898.10	บำท
	 	 เม่ือได้รับเรื่องจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แล้วพนักงำนอัยกำรจะพิจำรณำยื่นค�ำร้องต่อศำลเพื่อให้ศำลสั่ง
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 ซึ่งในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 มีจ�ำนวน	 164	 เร่ือง	 มูลค่ำทรัพย์สิน	
3,610,631,748.01	 บำท	 ศำลช้ันต้นได้มีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 จ�ำนวน	 141	 เรื่อง	 คิดเป็น 
มูลค่ำทรัพย์สิน	 298,692,149.93	 บำท	 และมีค�ำสั่งยกค�ำร้อง	 จ�ำนวน	 3	 เรื่อง	 คิดเป็นมูลค่ำทรัพย์สิน 
6,592,665.65	บำท	โดยมรีำยละเอยีดผลกำรด�ำเนนิกำรกบัทรัพย์สนิจ�ำแนกตำมควำมผดิมลูฐำน	ดงัตำรำงต่อไปน้ี
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แผนภูมิแสดงจํานวนครังในการแลกเปลียนขอมูลกับหนวยงานตางประเทศ 
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า (บาท)

1.	 คณะกรรมการธุรกรรม

	 1.1	ค�าส่ังมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

543 -

ยาเสพติด 3 (1) 271 -

ค้าหญิงและเด็ก 3 (2) 7 -

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 77 -

ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) 3 (4) 3 -

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) 23 -

ศุลกากร 3 (7) 10 -

การก่อการร้าย 3 (8) 2 -

การพนัน 3 (9) 4 -

การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 3 (13) 19 -

การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือ
หนังสือเดินทางฯ 3 (14) 1 -

ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืส่ิงแวดล้อม 3 (15) 56 -

ลกัทรัพย์ กรรโชก รดีเอาทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ 
ฉ้อโกงหรอืยกัยอก (เป็นปกตธิรุะ) 3 (18) 27 -

การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ 3 (20) 2 -

การค้ามนุษย์ (กฎหมายอื่น) 11 -

ยาเสพติด 3 (1) และศุลกากร 3 (7) 1 -

ยาเสพติด 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 3 -

ยาเสพติด 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก 
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือ

ยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)
2 -
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า	(บาท)

ค้ำหญิงและเด็ก	3	(2)	และกำรค้ำมนุษย์	
(กฎหมำยอื่น) 1 -

ฉ้อโกงประชำชน	3	(3)	และ
ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม	3	(15) 1 -

ฉ้อโกงประชำชน	3	(3)	และลักทรัพย์	กรรโชก	
รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกงหรือ

ยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	3	(18)
12 -

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และกำรปลอม
เอกสำรสิทธิ	บัตรอิเล็กทรอนิกส์	หรือ

หนังสือเดินทำง	3	(14)
1 -

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และ
ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม	3	(15) 1 -

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และ											
กำรหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น	3	(17) 1 -

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และลักทรัพย์	
กรรโชก	รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	
ฉ้อโกงหรือยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	3	(18)

1 -

กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้ำงอ�ำนำจอั้งยี่	3	(6)	
และกำรเป็นสมำชิกอั้งยี่	กำรมีส่วนร่วมใน

องค์กรอำชญำกรรม	3	(10)
1 -

ศุลกำกร	3	(7)	และทรัพยำกรธรรมชำติ
หรือสิ่งแวดล้อม	3	(15) 1 -

ศุลกำกร	3	(7)	และลักทรัพย์	กรรโชก	
รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกงหรือ

ยกัยอก	(เป็นปกติธรุะ)	3	(18)
2 -

กำรรับของโจร	3	(11)	และลักทรัพย์	กรรโชก	
รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกงหรือ

ยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	3	(18)
1 -

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และศุลกำกร			
3	(7)	และกำรพนัน	3	(9)	และ

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม	3	(15)	
และลักทรัพย์	กรรโชก	รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	
ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกงหรือยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	

3	(18)	และอำญำฟอกเงิน	มำตรำ	5

1 -
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า	(บาท)

	 1.2	ค�าสั่งยับยั้ง
การท�าธุรกรรม

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5) 1 43,126,661.72

	 1.3	ค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 221 12,000,412,549.34

ยำเสพติด	3	(1) 103 146,090,464.18

ฉ้อโกงประชำชน	3	(3) 30 573,528,222.49

ยักยอก	-	ฉ้อโกง	(สถำบันกำรเงิน)	3	(4) 3 210,001,262.42

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5) 4 440,968,075.47

ศุลกำกร	3	(7) 4 27,115,889.02

กำรก่อกำรร้ำย	3	(8) 1 22,910.51

กำรพนัน	3	(9) 5 1,105,052,873.66

กำรปลอมหรือกำรละเมิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ	3	(13) 1 2,968,750.00

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม	3	(15) 14 34,293,336.81

ลักทรัพย์	กรรโชก	รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	
ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกง	หรือยักยอก 

(เป็นปกติธุระ)	3	(18)

13 8,313,475,495.08

กำรค้ำมนุษย์	(กฎหมำยอื่น) 8 183,581,035.04

ยำเสพติด	3	(1)	และศุลกำกร	3	(7) 3 28,633,292.00

ยำเสพติด	3	(1)	และอำญำฟอกเงิน	มำตรำ	5 1 104,933,975.00

ค้ำหญิงและเด็ก	3	(2)	และกำรค้ำมนุษย์	
(กฎหมำยอื่น) 2 3,598,319.06

ฉ้อโกงประชำชน	3	(3)	และลักทรัพย์	กรรโชก	
รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	ฉ้อโกงหรือ

ยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	3	(18)
2 22,433,727.00

ทจุริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที	่3	(5)	และกำรพนนั	3	(9) 
และอำญำฟอกเงิน	มำตรำ	5 9 386,027,494.85

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่	3	(5)	และลักทรัพย์	
กรรโชก	รีดเอำทรัพย์	ชิงทรัพย์	ปล้นทรัพย์	
ฉ้อโกงหรือยักยอก	(เป็นปกติธุระ)	3	(18)

16 129,897,620.81
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า (บาท)

ศุลกากร 3 (7) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ 
สิ่งแวดล้อม 3 (15) และลักทรัพย์ กรรโชก  

รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือ
ยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)

1 61,644,020.94

การพนัน 3 (9) และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 1 226,145,785.00

	 1.4	ค�ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน 36 8,106,920,121.68

ยาเสพติด 3 (1) 5 1,485,943.21

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 2 40,000.00

ยักยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) 3 (4) 1 200,000.00

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) 2 13,795,260.44

การพนัน 3 (9) 1 7,662.33

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 4 847,781,480.06

ลกัทรัพย์ กรรโชก รดีเอาทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18) 7 7,060,635,589.24

การค้ามนุษย์ (กฎหมายอื่น) 4 4,612,597.10

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) และลักทรัพย์ 
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)

4 22,818,426.90

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) และ
การพนัน 3 (9) และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 6 155,543,162.40

	 1.5	เรื่องที่มีกำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำย 25 1,827,298,833.57

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 18 87,454,328.71

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) 1 220,806.48

ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรอืยกัยอก (เป็นปกตธิรุะ) 3 (18) 5 1,739,577,092.81

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก 
รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือ

ยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)
1 46,605.57
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า (บาท)

	 1.6	เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณา

175 4,411,857,898.10

ยาเสพติด 3 (1) 113 486,743,730.56

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 7 648,443,521.18

ยักยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) 3 (4) 3 411,445,645.82

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) 7 972,245,629.44

ศุลกากร 3 (7) 1 707,624.39

การก่อการร้าย 3 (8) 1 22,911.00

การพนัน 3 (9) 3 1,088,138,304.49

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 15 68,512,851.99

ลกัทรัพย์ กรรโชก รดีเอาทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ 
ฉ้อโกงหรอืยกัยอก (เป็นปกตธิรุะ) 3 (18) 9 69,779,465.31

การค้ามนุษย์ (กฎหมายอื่น) 5 132,409,000.03

ยาเสพติด 3 (1) และศุลกากร 3 (7) 1 848,819.89

ค้าหญิงและเด็ก 3 (2) และ
การค้ามนุษย์ (กฎหมายอื่น) 2 3,892,029.06

ทจุริตต่อต�าแหน่งหน้าที ่3 (5) และการพนนั 3 (9) 3 287,836,470.50

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) และลักทรัพย์ 
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)

5 240,831,894.44

2.	 พนักงานอัยการ

	 2.1	เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นค�าร้อง 164 3,610,631,748.01

ยาเสพติด 3 (1) 111 370,673,537.21

ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 4 277,808,443.68

ยักยอก - ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) 3 (4) 4 208,371,173.85

49สำ�นักง�น ปปง.



การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า (บาท)

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ 3 (5) 2 415,593,889.64

กำรพนัน 3 (9) 5 1,332,152,812.69

กำรปลอมหรอืกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ 3 (13) 1 2,868,750.00

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 13 46,424,177.37

ลกัทรัพย์ กรรโชก รดีเอำทรพัย์ ชงิทรพัย์ ปล้นทรพัย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18) 7 31,561,125.95

กำรค้ำมนุษย์ (กฎหมำยอื่น) 4 98,827,658.59

ยำเสพติด 3 (1) และศุลกำกร 3 (7) 2 19,304,748.10

ยำเสพติด 3 (1) และทรัพยำกรธรรมชำติ
หรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 1 210,003.23

ยำเสพตดิ 3 (1) และกำรค้ำมนษุย์ (กฎหมำยอืน่) 1 3,317,629.06

ทจุริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที ่3 (5) และกำรพนนั 3 (9) 5 539,829,691.22

ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ 3 (5) และลักทรัพย์ 
กรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)

4 263,688,107.42

	 2.2	เรือ่งท่ีพนกังานอยัการพจิารณาแล้วไม่ยืน่ค�าร้องและเป็นทีส่ดุ - -

3.	 ศาล

	 3.1	ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 141 298,692,149.93

ยำเสพติด 3 (1) 125 142,666,035.39

ฉ้อโกงประชำชน 3 (3) 1 3,395,192.50

ยักยอก - ฉ้อโกง (สถำบันกำรเงิน) 3 (4) 2 7,438,025.00

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม 3 (15) 1 3,265,212.56

ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรอืยกัยอก (เป็นปกตธิรุะ) 3 (18) 5 138,186,527.33

ยำเสพติด 3 (1) ค้ำหญิงและเด็ก 3 (2) และ
กำรค้ำมนุษย์ (กฎหมำยอื่น) 1 34,237.00
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การด�าเนินการ มูลฐานความผิด
จ�านวนค�าสั่ง/

เรื่อง
มูลค่า (บาท)

ยาเสพติด 3 (1) และศุลกากร 3 (7) 1 848,819.89

ยาเสพติด 3 (1) และการพนัน 3 (9) 2 2,133,787.95

ยาเสพติด 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ
สิ่งแวดล้อม 3 (15) 1 210,003.23

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) และลักทรัพย์ 
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรพัย์ 
ฉ้อโกงหรอืยกัยอก (เป็นปกตธิรุะ) 3 (18)

1 409,309.08

ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ 3 (5) และลักทรัพย์ 
กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) 3 (18)

1 105,000.00

	 3.2	ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งยกค�าร้อง 3 6,592,665.65

ยาเสพติด 3 (1) 3 6,592,665.65

	 1.5	การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
	 	 ตำมมำตรำ	 57	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 ก�ำหนดให้				
ส�ำนักงำน	ปปง.	 เก็บรักษำและจัดกำรทรัพย์สินที่คณะกรรมกำรธุรกรรม	 เลขำธิกำร	หรือศำล	แล้วแต่กรณีได้มี			
ค�ำสั่งยึดหรืออำยัดไว้ให้เป็นไปตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร	ปปง.	ก�ำหนด	ดังนั้น	เมื่อส�ำนักงำน	ปปง.	ได้รับมอบ
ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิดท่ีได้จำกกำรยึดหรืออำยัดแล้ว	 จะพิจำรณำว่ำทรัพย์สินเหล่ำน้ัน							
เป็นประเภทใด	เหมำะแก่กำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใด	โดยส�ำนักงำน	ปปง.	จะด�ำเนินกำรเก็บรักษำและบริหำร
จัดกำรทรัพย์สินตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและ											
กำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด	พ.ศ.	2543	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	อำทิเช่น	กรณีทรัพย์สินที่ยึดหรืออำยัด
เป็นเงนิสดจะน�ำฝำกเข้ำบัญชีธนำคำรกรงุไทย	กรณทีรพัย์สินประเภทอสงัหำรมิทรพัย์/สงัหำรมิทรพัย์	จะพจิำรณำ
บริหำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสม	อำทิเช่น	กำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์	กำรแต่งตั้งผู้จัดกำร
เพือ่บรหิำรทรพัย์สนิให้เกดิรำยได้	กำรออกให้เช่ำ	เป็นต้น	แต่หำกถ้ำเกบ็รักษำไว้อำจท�ำให้ทรัพย์สินนัน้เส่ือมสภำพ	
เสื่อมรำคำ	 หรือเก็บไว้แล้วจะเป็นภำระ	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 จะด�ำเนินกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินเหล่ำนั้น 
แล้วเก็บเงินท่ีได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนำคำรออมสิน	 เมื่อศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินจะน�ำเงินท่ีเก็บไว้ส่งให้กระทรวงกำรคลัง	 หรือหำกศำลมีค�ำสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้ำของจะน�ำเงิน 
ที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินส่งคืนเจ้ำของต่อไป	 โดยผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	มีดังต่อไปนี้
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	 	 1.5.1	 การน�าทรัพย์สินออกบริหาร
	 	 	 เมื่อคณะกรรมกำรธุรกรรมมีค�ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ส่งมอบ										
ทรัพย์สินดังกล่ำวแล้ว	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 จะด�ำเนินกำรน�ำทรัพย์สินออกบริหำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสมของ
ทรัพย์สินแต่ละประเภทตำมท่ีระเบียบก�ำหนด	 ได้แก่	 ส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลและใช้ประโยชน์	 กำรให้เช่ำ
โดยผ่ำนผู้จัดกำร	 กำรให้เช่ำโดยตรงกับส�ำนักงำน	 ปปง.	 กำรให้ส่วนรำชกำรใช้ประโยชน์	 และกำรเก็บรำยได	้							
จำกสิทธิเรียกร้อง	 ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุดส�ำนักงำน	 ปปง.	 จะน�ำรำยได้ที่เกิดจำกกำรบริหำรส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน							
กรณีที่ศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 หรือน�ำรำยได้ดังกล่ำวส่งคืนเจ้ำของ	 กรณีที่ศำลมีค�ำส่ัง																
ให้คนืทรพัย์สนิ	ตัง้แต่เริม่ด�ำเนนิกำร	(เดอืนธนัวำคม	2543	–	30	กนัยำยน	2558)	ส�ำนกังำน	ปปง.	บริหำรทรัพย์สิน
ที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัดมูลค่ำของทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น	76,210,401.71	บำท	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
(1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 มีรำยได้ที่เกิดจำกกำรน�ำทรัพย์สินออกบริหำร 
จ�ำนวน	5,939,754.14	บำท	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

ประเภทการบริหาร

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
(1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)

จ�านวนรายการ หลักประกัน	(บาท) รายได้	(บาท)

1.	ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลฯ3 52 2,475,000.00 -

2.	กำรให้เช่ำ

2.1	โดยผ่ำนผู้จัดกำร 92 - 3,926,370.06

2.2	เช่ำกับส�ำนักงำน	ปปง. 43 - 1,389,886.48

3.	ให้ส่วนรำชกำรใช้ประโยชน์ 1 - -

4.	สิทธิเรียกร้อง 8 - 478,035.95

5.	อื่น	ๆ 2 - 145,461.65

รวม 198 2,475,000.00 5,939,754.14

3กำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล	และใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอสังหำริมทรัพย์	และสังหำริมทรัพย์
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	 	 1.5.2	 การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด
	 	 	 หลังจำกที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับมอบทรัพย์สินท่ีได้จำกกำรยึดหรืออำยัด	 จะด�ำเนินกำร										
น�ำทรัพย์สินออกบริหำร	 กรณีหำกเป็นทรัพย์สินที่ไม่สำมำรถน�ำออกบริหำรหรือไม่เหมำะแก่กำรน�ำออกบริหำร	
จะด�ำเนินกำรเก็บรักษำทรัพย์สินไว้ตำมท่ีระเบียบก�ำหนด	 โดย	ณ	 วันที่	 30	 กันยำยน	 2558	 ส�ำนักงำน	 ปปง.									
ได้เก็บรักษำทรัพย์สินมูลค่ำรวมทั้งสิ้น	5,018,272,412.60	บำท	ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน
มูลค่าทรัพย์สิน	(บาท)

ณ	วันที	่30	ก.ย.	2556 ณ	วันที	่30	ก.ย.	2557 ณ	วันที	่30	ก.ย.	2558

1.	 เงินสดในบัญชีธนำคำรกรุงไทย 462,053,831.25 521,051,681.83 583,104,715.09

2.	 เงินฝำกธนำคำรที่อำยัด 404,737,728.41 531,414,543.69 699,096,452.84

3.	 เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด
ทรัพย์สิน	(บัญชีธนำคำรออมสิน) 84,921,586.69 83,849,976.65 210,682,065.04

4.	 ยำนยนต์	(มลูค่ำตำมรำคำประเมนิ) 36,668,200.00 80,979,200.00 145,565,477.00

5.	 อัญมณี	เครื่องประดับ
	 (มูลค่ำตำมรำคำประเมิน) 141,167,290.95 153,358,353.70 178,467,914.70

6.	 อสังหำริมทรัพย์
	 (มูลค่ำตำมรำคำประเมิน) 1,191,692,986.74 1,517,597,822.53 2,172,035,362.17

7.	 อื่น	ๆ	(มูลค่ำตำมรำคำประเมิน)* 494,490,538.32 81,017,541.52 1,029,320,425.76

รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,815,732,162.36 2,969,269,119.92 5,018,272,412.60

*	อื่น	ๆ	ได้แก่	เครื่องมือสื่อสำร	คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	กระสุนปืน	สิทธิเรียกร้อง	หุ้น	กรมธรรม์	สลำกออมสิน	เรือกล	และ

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	เป็นต้น

53สำ�นักง�น ปปง.



แผนภูมิแสดงรายละเอียดการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด
(เปรียบเทียบมูลค่า	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 	 1.5.3	 การน�าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
	 	 	 เมือ่คณะกรรมกำรธรุกรรมท�ำกำรตรวจสอบธรุกรรม	หรอืทรพัย์สนิทีเ่กีย่วกบักำรกระท�ำควำมผดิ	
และปรำกฏหลักฐำนเป็นที่เชื่อได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด	 เลขำธิกำร	 ปปง.																	
จะส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำ	 เพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน																									
โดยปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	-	30	กันยำยน	2558)	ส�ำนักงำน	ปปง.	น�ำทรัพย์สินที่ศำลสั่ง					
ตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงกำรคลัง	 รวมมูลค่ำทรัพย์สิน	 365,098,753.09	 บำท	 และต้ังแต่เร่ิมด�ำเนินกำร													
(12	กันยำยน	2544	-	30	กันยำยน	2558)	จ�ำนวน	1,283,465,450.56	บำท	จ�ำแนกตำมประเภทของทรัพย์สิน	
ได้ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน

มูลค่าทรัพย์สินที่น�าส่ง	(บาท)
ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2556

(1	ต.ค.	55	–
30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	–	
30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	–	
30	ก.ย.	58)

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ	
(12	ก.ย.	44	– 
30	ก.ย.	58

1.	 เงินฝำกในบัญชีและ
เงินสด

148,626,430.95 81,223,169.53 60,554,693.14 649,755,625.93

2.	 เงนิทีไ่ด้จำกกำรขำยทอด
ตลำดและกำรบริหำร
ทรพัย์สนิ

24,855,339.05 10,894,761.62 11,327,882.95 94,993,728.91

3.	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 17,945,805.00 22,808,653.00 293,216,177.00 533,309,049.00

4.	 ทรัพย์สินอื่น	ๆ 1,006,921.72 - - 5,407,046.72

รวม 192,434,496.72 114,926,584.15 365,098,753.09 1,283,465,450.56

 

แผนภูมิแสดงรายละเอียดการเก็บรักษาทรัพยสินทีไดจากการยึดหรืออายัด   

(เปรียบเทียบมูลคา ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2556 – 2558)
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แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง
(เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	–	2558)

	 	 1.5.4	 การน�าทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ
	 	 	 ทรพัย์สนิทีส่�ำนกังำน	ปปง.	ยดึหรอือำยดัมำได้นัน้อำจส่งคนืเจ้ำของทรพัย์สนิในกรณทีีเ่จ้ำของ							
ทรัพย์สินสำมำรถแสดงให้ศำลเห็นว่ำตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริงและทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ																							
กำรกระท�ำควำมผิดซึ่งเป็นไปตำมนัยมำตรำ	 50	 มำตรำ	 51	 และมำตรำ	 53	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ			
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	-	30	กันยำยน	2558)	
ส�ำนักงำน	ปปง.	น�ำทรัพย์สินส่งคืนเจ้ำของ	คิดเป็นมูลค่ำทรัพย์สินที่น�ำส่ง	30,762,047.46	บำท

	 	 1.5.5	 การบรหิารจัดการทรัพย์สนิทีไ่ม่เหมาะสมทีจ่ะเกบ็รกัษาไว้	เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ
	 	 	 กรณทีีท่รัพย์สนิทีไ่ด้จำกกำรยดึหรืออำยดัเป็นทรัพย์สินท่ีไม่เหมำะสมท่ีจะเกบ็รักษำไว้	เพรำะจะ												
เป็นภำระแก่ทำงรำชกำร	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 จะด�ำเนินกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินตำมระเบียบคณะกรรมกำร								
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วยกำรน�ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด	พ.ศ.	2544	และที่แก้ไขเพิ่มเติม							
โดยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 -	 30	 กันยำยน	 2558)	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ด�ำเนินกำร																					
ขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ	จ�ำนวน	12	ครัง้	ขำยทรัพย์สนิได้	จ�ำนวน	4,053	รำยกำร	คดิเป็นมลูค่ำทรัพย์สนิ	145,702,245	บำท         
ซึ่งขำยได้รำคำสูงกว่ำรำคำเริ่มต้น	85,107,050	บำท	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

แผนภูมิแสดงมูลคาทรัพยสินทีศาลสังตกเปนของแผนดินสงกระทรวงการคลัง   

(เปรียบเทียบระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2558) 
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การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

รายการ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.

2556 2557 2558

จ�านวนครั้ง 	 14 	 14 	 12

จ�านวนรายการที่ขายได้ 	 417 	 282 	 4,053

มูลค่าที่ขายได้	(บาท) 	 38,424,990 	 47,434,360 	 145,702,245

มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น	(บาท) 	 5,647,340 	 11,344,260 	 85,107,050

56 รายงานประจำาปี 2558



	 	 1.5.6	 การบริหารจัดการกองทุน
	 	 	 ตำมมำตรำ	59/14		แห่งพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	ก�ำหนด
ให้ส�ำนักงำน	ปปง.	จัดตั้งกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(กองทุน	ปปง.)	ขึ้นในส�ำนักงำน	ปปง.												
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558																					
(1	ตลุำคม	2557	–	30	กนัยำยน	2558)	มทีรพัย์สนิส่งเข้ำกองทนุ	ปปง.	มลูค่ำ	50,012,321.75	บำท	โดย	กองทนุ	ปปง. 
ได้เริ่มเปิดบัญชีเงินฝำกคลังชื่อบัญชี	 “กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน”	 เพื่อฝำกและถอน																			
เงินนอกงบประมำณตำมระบบ	GFMIS	 จำกกระทรวงกำรคลัง	 เมื่อวันที่	 16	 กรกฎำคม	 2555	 รวมทรัพย์สินที่
กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินน�ำฝำกกระทรวงกำรคลัง	 ต้ังแต่วันท่ี	 11	 ตุลำคม	 2555	 –															
30	กันยำยน	2558	มูลค่ำรวมทั้งสิ้น	154,100,861.29	บำท

	 1.6	 การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน				

แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	2556
	 	 ตำมท่ีได้มกีำรตรำพระรำชบัญญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	
พ.ศ.	 2556	 ซึง่มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วนัท่ี	 2	 กมุภำพนัธ์	 2556	 ส�ำนกังำน	ปปง.	 ได้ด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบญัญตั	ิ								
ฉบบัดงักล่ำวอย่ำงต่อเนือ่ง	 โดยสำระส�ำคญัของกำรด�ำเนนิงำนตำมพระรำชบญัญติัดังกล่ำว	 คอื	 กำรด�ำเนนิกำร				
ประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดตำมมำตรำ	 4	 (UN	 Sanction	 List)	 และบุคคลที่ถูกก�ำหนดตำมมำตรำ	 5										
(Thailand	Sanction	List)	แห่งพระรำชบญัญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรสนับสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	
พ.ศ.	2556	โดยมีผลกำรด�ำเนนิกำร	ดงันี้

	 	 1.6.1	 บุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา	4	(UN	Sanction	List)
	 	 	 ตำมมำตรำ	 4	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2556	ก�ำหนดให้	ในกรณทีีม่มีตขิองหรอืประกำศภำยใต้คณะมนตรคีวำมมัน่คงแห่งสหประชำชำติ 
ก�ำหนดรำยชือ่บคุคล	คณะบคุคล	นติบิคุคล	หรอืองค์กรใดเป็นผูท้ีมี่กำรกระท�ำอันเป็นกำรก่อกำรร้ำย	และส�ำนักงำน				
เหน็ว่ำมติหรอืประกำศดงักล่ำวไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญและกฎหมำยไทย	ให้มคี�ำส่ังประกำศรำยชือ่เป็นบคุคลท่ีถูกก�ำหนด						
ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	มีกำรประกำศรำยชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด					
จ�ำนวน	29	ครัง้	โดยเป็นค�ำสัง่ประกำศรำยช่ือโดยรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม	จ�ำนวน	24	ครัง้	และเป็นค�ำส่ัง
ประกำศรำยชื่อโดยส�ำนักงำน	ปปง.5	จ�ำนวน	5	ครั้ง	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกกลุ่มบุคคลที่ถูกก�ำหนดตำมบัญชีออกเป็น				
กลุ่ม	Al-Qaida	จ�ำนวน	299	-	314	รำย	และเป็นกลุ่ม	Taliban	จ�ำนวน	138	–	140	รำย

4มำตรำ	59/1	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
5แก้ไขเพิ่มเติม	โดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

57สำ�นักง�น ปปง.



	 	 1.6.2	 บุคคลที่ถูกก�ำหนดตำมมำตรำ	5	(Thailand	Sanction	List)
	 	 	 ตามมาตรา	 5	 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน																	
แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	2556	ก�าหนดให้ส�านักงาน	ปปง.	โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการธรุกรรมพิจารณาส่ง				
รายชือ่บุคคลในกรณีท่ีมเีหตอัุนควรสงสยัว่ามพีฤตกิารณ์เก่ียวข้องกบัการก่อการร้ายหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้าย	 หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น	 ให้พนักงานอัยการ
พิจารณายื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด
	 	 	 ส�านักงาน	 ปปง.	 ได้ด�าเนินการสืบสวน	 รวบรวมพยานหลักฐานกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์
เกีย่วข้องกบัการก่อการร้ายหรอืสนับสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย	เพ่ือเสนอคณะกรรมการธรุกรรมให้มมีติ
เห็นชอบส่งรายช่ือให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องฝ่ายเดียวต่อศาลเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด	 ซึ่งในปีงบประมาณ								
พ.ศ.	2558	(1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)	ได้มีการด�าเนินการกับบุคคลที่ถูกก�าหนด	จ�านวน	95	คดี	
และมีการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด	จ�านวน	60	คดี	(60	ราย)	
	 	 	 บุคคลทีถู่กก�าหนดตามมาตรา	5	(Thailand	Sanction	List)	ทีด่�าเนนิการในชัน้ของ	ส�านกังาน	ปปง. 
แล้วเสร็จ	จ�านวน	95	คดี	ปรากฏรายละเอียดตามตาราง	ดังนี้

ลำ�ดับที่ ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�ร จำ�นวน (คดี)

1 คดีที่ศาลมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 60

2 คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอฟังค�าสั่งศาล -

3
คดีที่ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดท�าค�าร้อง

ของพนักงานอัยการ	เพื่อยื่นต่อศาล
-

4
คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ไม่ด�าเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล	

(มีคดีที่เปลี่ยนแปลงมติเดิมเป็นไม่ด�าเนินการ	ทั้งสิ้น	1	คดี) 21

5

คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการย่ืนค�าร้องต่อศาล

แพ่งและอยูร่ะหว่างการจดัท�าเอกสาร	ส่งส�านวนให้พนกังานอยัการ	(มคีดทีีย่ืน่ค�าร้อง

ต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด	จ�านวน	6	คดี)
14
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2. ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
	 ในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรป้องกนักำรฟอกเงนิ	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กนัยำยน	
2558)	ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ด�ำเนนิกำรโครงกำรต่ำง	ๆ 	เกีย่วกบักำรป้องกนักำรฟอกเงนิ	โดยส่งเสรมิให้มกีำรประสำน			
ควำมร่วมมือท้ังกับภำคประชำชนและกับต่ำงประเทศ	 มีกำรจัดโครงกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู	้						
เกีย่วกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 รวมทั้งกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทั้งภำยในและ
ภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 โดยม	ี														
ผลกำรด�ำเนนิกำร	ดังต่อไปนี้

	 2.1	 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
	 	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรประสำนควำมร่วมมือกบัองค์กรต่ำง	ๆ 	ทัง้ภำครฐั	ภำคเอกชน	
สถำบันกำรเงิน	 และหน่วยงำนอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประชำชนทั่วไป	 อีกทั้งเป็นศูนย์กลำงในกำร																					
ขอควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	สรุปได้	ดังนี้

	 	 2.1.1	 โครงการสายลับ	ปปง.
	 	 	 โครงกำรสำยลับ	ปปง.	จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชน	เกี่ยวกับกำร
ให้ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 –											
30	กันยำยน	2558)	มีผู้สมัครสำยลับ	ปปง.	จ�ำนวน	107	รำย	โดยตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงกำร	(ปี	พ.ศ.	2546	–							
30	กันยำยน	2558)	มีผู้สมัครสำยลับ	ปปง.	จ�ำนวนทั้งสิ้น	75,282	รำย	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

จ�านวนผู้สมัครสายลับ	ปปง.	(ราย)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556
(1	ต.ค.	55	-	30	ก.ย.	56)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557
(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

108 47 107
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	 	 2.1.2	 การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
	 	 	 กำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรประสำนควำมร่วมมอืกบัภำคประชำชน	มวีตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรูค้วำมเข้ำใจเก่ียวกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 กำรเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม					
ในกำรเสนอควำมคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบำยร่วมปฏิบัติหรือร่วมท�ำงำนกับส�ำนักงำน	ปปง.	รวมถึง
กำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน																	
โดยในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)	 มีกำรจัดโครงกำรเผยแพร่ 
ควำมรู้เก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ให้แก่เครือข่ำยภำคประชำชน	 จ�ำนวน	 6	 ครั้ง																				
โดยแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหำนคร	จ�ำนวน	4	ครั้ง	เขตจังหวัดนนทบุรี	และจังหวัดชลบุรี	อย่ำงละ	1	ครั้ง	ซึ่งจำก		
กำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้ประชำชน	เยำวชน	เครือข่ำยภำคประชำชนประเภทต่ำง	ๆ	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม				
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	92.72

	 	 	 โครงกำรเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำย								
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 เมื่อวันท่ี	 9	 พฤศจิกำยน	 2557																						
ณ	วัดอัมพวัน	จังหวัดนนทบุรี
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	 	 	 โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำย								
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวำคม	 2557									
ณ	ส�ำนักงำนเขตคันนำยำว	กรุงเทพมหำนคร

	 	 	 โครงกำรเผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำย								
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	เมื่อวันที่	26	พฤศจิกำยน	2557																
ณ	มหำวิทยำลัยบูรพำ	จังหวัดชลบุรี
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	 2.2	 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้จัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจ	(MOU)/	บันทึกข้อตกลง	กับหน่วยงำนภำยในประเทศ	
เพือ่ประโยชน์ในกำรประสำนงำนและกำรด�ำเนนิคดีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
โดยตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำรปี	พ.ศ.	2544	ถึงวันที่	30	กันยำยน	2558	ได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ	(MOU)/บันทึก
ข้อตกลง	 รวมจ�ำนวน	 34	 ฉบับ	 และปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)														
จ�ำนวน	1	ฉบับ	(ยกเลิกฉบับลงวันที่	25	พฤษภำคม	2554)	ดังนี้

ชื่อบันทึกความเข้าใจ	(MOU)/	บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน ลงวันที่

(1)	 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรใช้ประโยชน์ด้ำนข้อมูล
บุคคลจำกฐำนข้อมูลทะเบียนกลำงในรำชกำร

กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย

22	พ.ย.	44

(2)	 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรให้บริกำรคัดค้นข้อมูล
แบบแสดงรำยกำรภำษีทำงระบบอินเตอร์เน็ต

กรมสรรพำกร 25	มิ.ย.	50

(3)	 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วย	 เร่ือง	 ควำมร่วมมือในกำร
สนบัสนนุกำรปฏบิติังำนตำมพระรำชบญัญัติขำยตรง
และตลำดแบบตรง	พ.ศ.	2545

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค 6	ธ.ค.	50

(4)	 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำน
โครงกำรน�ำร ่องระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระบวนกำรยุติธรรมต้นแบบระหว่ำงหน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

กรมกำรปกครอง
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
กรมรำชทัณฑ์
ส�ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม
ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
กระทรวงยุติธรรม
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

27	มี.ค.	52

(5)	 บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโครงกำรพัฒนำและ
บริกำรระบบงำนสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนสถำบัน
กำรเงินและผู้ประกอบอำชีพในกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

ส�ำนักบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 28	ต.ค.	52

(6)	 บันทึกควำมตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรก�ำกับดูแลผู ้ประกอบธุรกิจตัวกลำงใน 
ตลำดทุนเพื่อประโยชน์ในกำรป้องกันปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ
แก่กำรก่อกำรร้ำย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์

23	ก.ย.	53

(7)	 บนัทกึข้อตกลงว่ำด้วยกำรเชือ่มโยงและใช้ประโยชน์
ข้อมูลกำรเดินทำงเข้ำ	-	ออกรำชอำณำจักร

ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ

30	ก.ย.	53
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(8)	 บันทึกควำมตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรก�ำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อ
ประโยชน์ในกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต ่อต ้ ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน																			
แก่กำรก่อกำรร้ำย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

26	เม.ย.	54

(9)	 บันทึกควำมตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมือ
ในกำรก�ำกับดูแลสถำบันภำยใต้กำรก�ำกับของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในกำร
ป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน			
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 25	พ.ค.	54

(10)	 –	 (29)	 บันทึกควำมเข้ำใจร่วมกัน	 เร่ือง	 แนวทำง				
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

-	 สมำคมธนำคำรไทย
-	 สมำคมนำนำชำติ
-	 สมำคมเพชรพลอยเงินทอง
-	 สมำคมประกันชีวิตไทย
-	 สมำคมประกันวินำศภัย
-	 สมำคมค้ำทองค�ำ
-	 สมำคมนำยหน้ำสังหำริมทรัพย์
-	 สมำคมส่งเสริมผู ้ค ้ำเครื่องยนต์และ

อะไหล่ใช้แล้ว
-	 สมำคมนำยหน้ำซื้อขำยล่วงหน้ำ
-	 สมำคมบริษัทหลักทรัพย์
-	 สมำคมบริษัทจัดกำรลงทุน
-	 สมำคมธุรกิจเช่ำซื้อไทย
-	 สมำคมผู ้ค ้ำอัญมณีไทยและเครื่อง

ประดับ
-	 ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต
-	 ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและ

ขนำดย่อมแห่งประเทศไทย
-	 ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข ้ำ					

แห่งประเทศไทย
-	 ธนำคำรออมสิน
-	 ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
-	 ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
-	 ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร

19	ส.ค.	54

(30)	 บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับกำรชี้ต�ำแหน่งที่ดินเพื่อ		
กำรยดึหรอือำยดัทรพัย์สนิตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 และ						
พ.ศ.	2546

กรมที่ดิน 4	มิ.ย.	56
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(31)	 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรส่งส�ำนวนกำรตรวจสอบทรัพย์สิน

ส�ำนกังำนอยักำรพิเศษฝ่ำยคดพีเิศษ	3
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

19	ส.ค.	56

(32)	 บันทึกข้อตกลงกำรปฏิบัติหน้ำที่ในคดีระหว่ำง
หน่วยงำนของรัฐตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรมีส่วนร่วมในองค์กรอำชญำกรรม
ข้ำมชำติ	พ.ศ.	2556

ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมกำรปกครอง
ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
ส�ำนักงำน	ป.ป.ช

24	ก.ย.	56

(33)	 บันทึกข้อตกลงว่ำด้วยกำรประสำนกำรปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรส่งส�ำนวนคดีรำยชื่อเพื่อขอให้ศำล								
มคี�ำสัง่เป็นบคุคลทีถ่กูก�ำหนดและกำรทบทวนรำยชือ่
บคุคลทีถ่กูก�ำหนดตำมพระรำชบญัญติัป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย 
พ.ศ.	2556

ส�ำนักงำนอัยกำรพิเศษฝ่ำยคดีพิเศษ	3
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

16	ธ.ค.	56

(34)	 บนัทกึควำมตกลงว่ำด้วยกำรประสำนควำมร่วมมอื
ในกำรก�ำกับดูแลสถำบันภำยใต้กำรก�ำกับของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ในกำร
ป้องกนัปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำร
สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยระหว่ำง
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน						
กับ	ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ธนำคำรแห่งประเทศไทย 10	เม.ย.	58
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	 2.3	 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ
	 	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับกำรยอมรับจำกกลุ ่มองค์กรต่อต้ำนกำรฟอกเงินระหว่ำงประเทศ																										
เช่น	กลุ่ม	The	Asia-Pacific	Group	on	Money	Laundering	(APG)	และกลุ่ม	Egmont	Group	of	Financial	
Intelligence	Units	ในเรือ่งควำมมุง่มัน่ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	ซึง่ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
(1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้ด�ำเนินกำรส่งเสริมและประสำนควำมร่วมมือ														
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินกับองค์กรต่ำง	ๆ	ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ	ดังนี้

	 	 2.3.1	 การจัดท�าบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม 

ทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
	 	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้ด�ำเนนิกำรส่งเสรมิและประสำนควำมร่วมมอืในกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินกับองค์กรต่ำง	 ๆ	 ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติ	 โดยกำรจัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจ																					
(Memorandum	of	 Understanding:	MOU)	 เรื่องควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทำงกำรเงิน	
เพือ่กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และลดปัญหำอปุสรรคในกำรแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่ำงกนั	ส�ำนกังำน	ปปง. 
ได้จัดท�ำบันทึกควำมเข้ำใจตำมต้นแบบของกลุ่ม	 Egmont	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขำธิกำร	ปปง.	
เป็นผู้มีอ�ำนำจในกำรลงนำม	กับ	FIU	ของประเทศต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทำงกำรเงิน	 เพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ต้ังแต่เร่ิมด�ำเนินกำรจนถึงปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558				
ได้จัดท�ำ	MOU	แล้ว	รวมจ�ำนวน	47	ฉบับ	(จ�ำนวน	45	ประเทศ)	มีรำยละเอียด	ดังนี้

(1)	 รำชอำณำจักรเบลเยียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	เมษำยน	2545

(2)	 สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	มกรำคม	2546

(3)	 สำธำรณรัฐเลบำนอน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	กุมภำพันธ์	2546

(4)	 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	มีนำคม	2546

(5)	 โรมำเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	มีนำคม	2546

(6)	 สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	11	มิถุนำยน	2546

(7)	 สำธำรณรัฐฟินแลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	22	เมษำยน	2547

(8)	 สำธำรณรัฐเกำหลี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	16	มิถุนำยน	2547

(9)	 เครือรัฐออสเตรเลีย	(AUSTRAC) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	มิถุนำยน	2547

(10)	 สำธำรณรัฐโปรตุเกส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	มิถุนำยน	2547

(11)	 รำชรัฐอันดอร์รำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	กรกฎำคม	2547

(12)	 สำธำรณรัฐอิตำลี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	7	ตุลำคม	2547

(13)	 สำธำรณรัฐเอสโตเนีย	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลำคม	2547

(14)	 สำธำรณรัฐฟิลิปปินส์	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลำคม	2547
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(15)	 สำธำรณรัฐโปแลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	ตุลำคม	2547

(16)	 สำธำรณรัฐมอริเชียส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	ตุลำคม	2547

(17)	 รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	21	กุมภำพันธ์	2548

(18)	 สำธำรณรัฐจอร์เจีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	10	มีนำคม	2548

(19)	 รำชรัฐโมนำโก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	4	เมษำยน	2548

(20)	 มำเลเซีย	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	18	เมษำยน	2548

(21)	 สำธำรณรัฐบัลแกเรีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	มิถุนำยน	2548

(22)	 เซนต์วินเซนต์และเกรนำดีนส์	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	10	กรกฎำคม	2548

(23)	 ยูเครน	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	19	กรกฎำคม	2548

(24)	 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	กรกฎำคม	2548

(25)	 สหพันธ์สำธำรณรัฐไนจีเรีย	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	24	เมษำยน	2549

(26)	 ญี่ปุ่น	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	พฤษภำคม	2549

(27)	 สำธำรณรัฐไอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	14	มิถุนำยน	2549

(28)	 สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	26	กุมภำพันธ์	2550

(29)	 หมู่เกำะเคย์แมน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	กุมภำพันธ์	2550

(30)	 รำชอำณำจักรสวีเดน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	พฤษภำคม	2550

(31)	 เบอร์มิวดำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	28	พฤษภำคม	2550

(32)	 สำธำรณรัฐปำเลำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	17	กรกฎำคม	2550

(33)	 สำธำรณรัฐชิลี	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	พฤษภำคม	2551

(34)	 สหพันธรัฐรัสเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	พฤษภำคม	2551

(35)	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	มิถุนำยน	2551

(36)	 แคนำดำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	13	สิงหำคม	2551

(37)	 สหพันธ์สำธำรณรัฐประชำธิปไตยเนปำล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	12	กรกฎำคม	2553

(38)	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติออสเตรเลีย		 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	15	กรกฎำคม	2553

(39)	 สำธำรณรัฐประชำชนบังกลำเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	12	สิงหำคม	2553

(40)	 สำธำรณรัฐอำร์เมเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	29	พฤศจิกำยน	2553

(41)	 เขตบริหำรพิเศษมำเก๊ำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2554
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(42)	 สำธำรณรัฐฟิิจิ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	25	ตุลำคม	2554

(43)	 รำชอำณำจักรนอร์เวย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	4	พฤศจิกำยน	2554

(44)	 สำธำรณรัฐมำดำกัสกำร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	23	ตุลำคม	2555

(45)	 สำธำรณรัฐอินเดีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	พฤษภำคม	2556

(46)	 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	22	กรกฎำคม	2556

(47)	 รำชอำณำจักรกัมพูชำ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	มกรำคม	2557

	 	 2.3.2	 งานความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/	ความร่วมมือในภูมิภาค
	 	 	 ประเทศไทยโดยส�ำนักงำน	 ปปง.	 เข้ำร่วมกลุ่มองค์กรระหว่ำงประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค	์					
เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมอืในกำรแลกเปลีย่นข้อมลูด้ำนกำรฟอกเงินและกำรพัฒนำขดีควำมสำมำรถขององค์กรและ
บคุลำกรในด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และด้ำนกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงนิและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิ
แก่กำรก่อกำรร้ำย	ดงัน้ี
	 	 	 (1)	 The	 Egmont	Group	of	 Financial	 Intelligence	Units	 เป็นกลุ่มควำมร่วมมือ
ระหว่ำง	“หน่วยข่ำวกรองทำงกำรเงนิ”	(Financial	Intelligence	Unit:	FIU)	ทัว่โลกเพือ่แลกเปลีย่นข้อมลูธรุกรรม
ทำงกำรเงนิ	โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ต่อต้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	(AML/CFT)	
รวมทั้งสร้ำงควำมเชี่ยวชำญให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำน	 และช่วยเหลือสนับสนุนในกำรใช้เทคโนโลยีใหม่	 ๆ					
กลุ่มเอ็กมอนท์จะมกีำรประชมุระดบัคณะกรรมกำรบรหิำรและคณะท�ำงำนเป็นประจ�ำทกุปีเพือ่เป็นกลไกผลักดนั
ควำมร่วมมอืให้มคีวำมก้ำวหน้ำ	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ส�ำนกังำน	ปปง.	ส่งผูแ้ทนเข้ำร่วมกำรประชมุ	1	ครัง้	
คือ	เดือนมกรำคม	2558	ณ	กรุงเบอร์ลิน	สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	
	 	 	 (2)	The	Asia-Pacific	Group	on	Money	Laundering	(APG)	เป็นองค์กรควำมร่วมมือ
ในภูมิภำคเพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติของประเทศสมำชิกให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและ									
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	รวมทัง้เสรมิสร้ำงขดีสมรรถนะ
ในด้ำนดังกล่ำวของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งมีกำรประชุมประจ�ำปีเพื่อหำรือแผนกำรด�ำเนินงำนงบประมำณ
สนบัสนนุ	กำรพจิำรณำสมำชกิภำพ	ตดิตำมและรำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรปฏิบตักิำรด้ำนกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงิน
ของประเทศสมำชิกในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ส�ำนักงำน	ปปง.	ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุมประจ�ำปี	1	ครั้ง	
ในกำรประชุม	 18th	 Asia	 Pacific	 Group	 on	Money	 Laundering	 Annual	Meeting	 and	 Technical												
Assistance	Forum	เมื่อเดือนกรกฎำคม	2558		ณ	นครโอ๊คแลนด์	ประเทศนิวซีแลนด์	
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	 	 	 (3)	 Financial	 Action	 Task	 Force	 (FATF)	 เป็นองค์กรที่ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดมำตรฐำน							
กำรปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	
ในปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่ได้เข้ำเป็นสมำชกิของ	FATF	แต่อย่ำงไรกต็ำมประเทศไทยมหีน้ำทีร่ำยงำนควำมคบืหน้ำ
ในกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	รวมทัง้	กำรปรบัปรงุข้อบกพร่องต่ำง	ๆ	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ส�ำนกังำน	ปปง.	
ส่งผู้แทนเข้ำร่วมกำรประชุม	จ�ำนวน	3	ครั้ง	ในกำรประชุม	Financial	Action	Task	Force	–	FATF	Plenary	
and	Working	Group	Meeting	เมื่อเดือนตุลำคม	2557	เดอืนกมุภำพนัธ์	2558	ณ	กรงุปำรสี	สำธำรณรฐัฝรัง่เศส	
และเดือนมถินุำยน	2558	ณ	นครบรสิเบน	รฐัควนีส์แลนด์	เครือรัฐออสเตรเลีย	

	 	 2.3.3	 การฝึกอบรม/ดูงาน	
	 	 	 ส�ำนกังำน	ปปง.	สนบัสนนุกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกรในรูปของกำรฝึกอบรม
ผ่ำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ได้ส่งบุคลำกรของส�ำนักงำน	ปปง.	
เข้ำรับกำรอบรมในหัวข้อต่ำง	ๆ	เช่น
	 	 	 (1)	กำรอบรมหลักสูตร	Joint	FATF/EAG	Evaluators’	Training	Program
	 	 	 (2)	กำรอบรมหลกัสตูร	Asian	Region	Law	Enforcement	Management	Program	(ARLEMP)
	 	 	 (3)	 กำรอบรมหลักสูตร	 Risk	 based	 supervision	 of	 designated	 non-financial														
businesses	&	professions	(DNFBPs)	in	Thailand
	 	 	 (4)	 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	 Sub-regional	Workshop	 on	 Examining	 the	 Risks	 of	
Money	Laundering	and	Bulk	Cash	Smuggling	associated	with	Border	Casinos
	 	 	 (5)	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร	Workshop	on	Collection	and	Analysis	of	International	
Funds	Transfer	Instruction	(IFTI)

	 	 2.3.4	การด�าเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน	 (Computer-Based	

Training:	CBT	Center)
	 	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้รับควำมร่วมมือจำก	United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crimes	
(UNODC)	และโครงกำร	Asia	-	Europe	Meeting	(ASEM)	ในกำรจดัตัง้ศูนย์ฝึกอบรมด้ำนกำรต่อต้ำนกำรฟอกเงนิ	
เมือ่วนัท่ี	23	พฤศจกิำยน	2548	ณ	อำคำรส�ำนกังำน	ปปง.	เพือ่ให้เจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้องในกำรป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน	ได้เพิม่พนูควำมรูท้ำงวชิำกำรจำกหลกัสตูรกำรเรยีนรูด้้วยตนเองผ่ำนสือ่คอมพวิเตอร์	และเพือ่ให้เกดิ
ควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย	หน่วยงำนก�ำกับดูแล	หน่วยงำนที่มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม	รวมทั้ง
หน่วยงำนที่มีภำรกิจสอดคล้องกับกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน										
พ.ศ.	 2542	 จึงได้มีกำรเชิญชวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรป้องกันและ										
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	มผีูเ้ข้ำรบักำรอบรม	จ�ำนวน	177	คน	ซึง่ต้ังแต่เริม่ด�ำเนนิกำร
ในปี	พ.ศ.	2548	–	30	กันยำยน	2558	มีผู้เข้ำรับกำรอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น	3,756	คน
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	 2.4	 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้
	 	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ด�ำเนนิกำรประชำสมัพนัธ์และเผยแพร่ควำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ให้หน่วยงำนทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชนและประชำชนทั่วไป	 รวมทั้งกำรประชำสัมพันธ์ให้ได้รับทรำบถึงนโยบำย	
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	 ปปง.	 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและส่งเสริม 
ควำมร่วมมือในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และกำรก่อกำรร้ำย	โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตลุำคม 
2557	–	30	กันยำยน	2558)	ได้ด�ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนช่องทำงต่ำง	ๆ	ดังนี้

	 	 2.4.1	 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
	 	 	 ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้จดัท�ำเอกสำรประชำสมัพนัธ์ทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพ์เพือ่เผยแพร่ควำมรูก้ฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ได้แก่	 คู่มือประชำชน	 หนังสือคู่มือประชำชนฉบับกำร์ตูน													
และรวมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 ฉบับประชำชน	 ที่มีเนื้อหำเป็นกำร				
สร้ำงควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและข้อควรรู้ส�ำหรับ
ประชำชน	 รวมถึงกำรจัดท�ำสติ๊กเกอร์แจ้งเตือนประชำชนไม่ให้หลงเชื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์	 ในเรื่องกำรโอนเงิน					
ผ่ำนตูก้ดเงนิสด	(ATM)	โดยกำรขอควำมอนเุครำะห์ผ่ำนสถำบนักำรเงนิในกำรตดิประชำสมัพันธ์ทีตู่	้ATM	กำรจัดท�ำ
ป้ำยประชำสมัพนัธ์ช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสผู้กระท�ำผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
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	 	 2.4.2	 งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ	โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์	
	 	 	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้ด�ำเนินกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ									
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนับสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	
รวมถงึกำรประชำสมัพนัธ์เกีย่วกบัผลกำรด�ำเนนิงำนในด้ำนต่ำง	ๆ 	ผ่ำนช่องทำงสือ่วทิย	ุโทรทศัน์และหนงัสอืพมิพ์	ดงันี้
	 	 	 (1)	 กำรให้สัมภำษณ์ของผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม					
กำรฟอกเงิน	ผ่ำนสื่อโทรทัศน์	หนังสือพิมพ์	และสื่อวิทยุ
	 	 	 (2)	 กำรจดัท�ำสปอตเฉลมิพระเกยีรตพิระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วั	กำรจดัท�ำสปอตแจ้งเตอืน
ประชำชน	 และกำรเผยแพร่สปอตโฆษณำในเคเบิ้ลทีวีเก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม											
กำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย														
แก่ประชำชนผ่ำนสื่อโทรทัศน์
	 	 	 (3)	 กำรจัดท�ำสปอตโฆษณำแจ้งเตือนประชำชนกรณีมิจฉำชีพแอบอ้ำงชื่อเป็นเจ้ำหน้ำที่
ส�ำนักงำน	ปปง.	ทำงสถำนีวิทยุ

	 	 2.4.3	 การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้
	 	 	 นอกจำกกำรเผยแพร่ควำมรูเ้ก่ียวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยผ่ำนกำรจัดท�ำหนงัสือ
หรือเอกสำรเผยแพร่	กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ	โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์แล้ว	ส�ำนักงำน	ปปง.	ยังได้จัดส่ง
บุคลำกรของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ไปเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้แก่ข้ำรำชกำรและพนักงำนของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้	 ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในหัวข้อต่ำง	 ๆ					
อำทิเช่น
	 	 	 (1)	 กำรบรรยำยเรือ่ง	ควำมรูเ้กีย่วกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ																
ให้กับกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น	โรงเรียนเหล่ำทหำรพระธรรมนูญ	โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ											
และกรมกำรปกครอง
	 	 	 (2)	 กำรบรรยำยเรื่อง	ปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติและกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำ																			
ให้กับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	
	 	 	 (3)	 กำรบรรยำยเรื่อง	 กำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงินในกำรกระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย	์								
ให้กับสถำบันพระประชำบดี	 ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง	 และกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน																		
รำชอำณำจักร	(กอ.รมน.)
	 	 	 (4)	 กำรบรรยำยเรื่อง	 กำรตรวจสอบเส้นทำงทำงกำรเงิน	 ให้กับศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด	กองทัพบก	และส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
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	 	 	 (5)	 กำรบรรยำยเรือ่ง	กำรตดิตำมทรพัย์สนิด้วยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ	ให้กบัส�ำนกังำน	ป.ป.ช.
	 	 	 (6)	 กำรบรรยำยเรื่อง	แนวทำงกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ยับยั้งกำรลักลอบค้ำสัตว์ป่ำ	และพืชป่ำตำมแนวชำยแดนไทย	–	กัมพูชำ	–	สปป.ลำว	ให้กับกรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำและพันธ์ุพชื
	 	 	 (7)	 กำรบรรยำยเร่ือง	สถำนกำรณ์ธรุกจิกำรเงนินอกระบบทีผ่ดิกฎหมำยและทศิทำงกำรป้องปรำม 
และแนวทำงในกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำมพระรำชก�ำหนดกำรกู้ยืมเงินที่เป็นกำรฉ้อโกงประชำชน	พ.ศ.	2527								
อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ให้กับส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง
	 	 	 (8)	 กำรบรรยำยเรือ่ง	รอบรูธ้รุกจิขำยตรง	รูท้นัปัญหำแชร์ลูกโซ่	ให้กบัส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค
	 	 	 (9)	 กำรบรรยำยเรื่อง	 กำรด�ำเนินกำรในบทบำทภำรกิจกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดของ				
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเชิงบูรณำกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ให้กับส�ำนักงำน		
ปลัดกระทรวงยุติธรรม
	 	 	 (10)	 กำรบรรยำยเรื่อง	 กำรฝึกอบรมเสริมสร้ำงทัศนคติ	 สร้ำงควำมตระหนักรู้	 ปลูกจิตส�ำนึก			
ให้กับเจ้ำหน้ำทีร่ฐัและผูป้ระกอบกำรเพือ่ให้ทรำบภยัคกุคำมและผลกระทบอนัเกดิจำกแรงงำนต่ำงด้ำว	ผูห้ลบหนี
เข้ำเมืองและกำรค้ำมนุษย์	ให้กับกองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร	(กอ.รมน.)
	 	 	 (11)	 กำรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม								
กำรฟอกเงนิ	กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	และกฎหมำยอืน่
ที่เกี่ยวข้อง	ให้แก่สถำบันกำรเงินและผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม	ในหัวข้อต่ำง	ๆ	เช่น	

•	 กำรจดัให้ลกูค้ำแสดงตนก่อนกำรท�ำธุรกรรม	กำรตรวจสอบ	เพือ่ทรำบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูค้ำ
•	 กำรจัดให้ลูกค้ำบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรม	 กำรเก็บรักษำรำยละเอียด						

เกี่ยวกับกำรแสดงตน
•	 ควำมรู้เกี่ยวกับกำรต่ออำยุใบอนุญำต	 ผู้แนะน�ำกำรลงทุนด้ำนหลักทรัพย์และสัญญำ															

ซือ้ขำยล่วงหน้ำ
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	 2.5	 การรับเรื่องราวร้องเรียน	ร้องทุกข์	แจ้งเบาะแส
	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้จดัตัง้ศนูย์รับเรือ่งร้องเรยีน	ร้องทกุข์	แจ้งเบำะแสอย่ำงเป็นทำงกำร	พร้อมก�ำหนด
เลขหมำยโทรศัพท์	 4	 ตัว	 เพ่ือควำมสะดวกและง่ำยต่อกำรจดจ�ำของประชำชน	 “สายด่วน	 ปปง.	 1710”              
เมือ่วนัที	่4	เมษำยน	2556	เพือ่ให้บรกิำรรบัเรือ่งร้องเรียน	ร้องทุกข์	แจ้งเบำะแสเกีย่วกบักำรกระท�ำควำมผดิเกีย่วกบั
กำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย	โดยให้บริกำรในวันเวลำรำชกำร	ตั้งแต่เวลำ	08.30	–	16.30	น.	และนอกจำกนี้
ยังมีช่องทำงอื่น	 ๆ	 ในกำรแจ้งเรื่องร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 หรือแจ้งเบำะแสเกี่ยวกับผู้กระท�ำควำมผิด	 โดยใน
ปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)	 ได้รับเร่ือง	 จ�ำนวน	 2,051	 เร่ือง	 และ 
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินกำร	(วันที่	4	เมษำยน	2556	–	30	กันยำยน	2558)	ได้รับเรื่อง	จ�ำนวน	3,476	เรื่อง	มีรำยละเอียด	
ดังนี้

ช่องทางการรับเรื่อง

จ�านวนเรื่อง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	30	ก.ย.	58)

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
(วันที่	4	เม.ย.	56	-

30	ก.ย.	58)

1.	จดหมำย 230 697 1,070

2.	ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 65 163 	279

3.	สำยด่วน	ปปง.	1710 182 89 	413

4.	เว็บไซต์และอีเมล์ 104 96 259

5.	ตู้	ปณ.	559 8 10 	26

6.	ข่ำวหนังสือพิมพ์ - 22 	22

7.	ส่วนรำชกำรภำยนอก 433 962 1,391

	 หน่วยงำนภำยนอก - 12 	16

รวม 1,022 2,051 3,476
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	 	 ซึ่งรำยละเอียดผลกำรรับเรื่องรำวร้องเรียน	 ร้องทุกข์	 แจ้งเบำะแสตั้งแต่วันที่	 4	 เมษำยน	 2556	 –								
30	กันยำยน	2558	แยกตำมควำมผดิมลูฐำน	ตำมพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	
มีรำยละเอียด	ดังนี้

ล�าดับที่ ประเภทความผิดมูลฐาน

จ�านวนเรื่อง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	
30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	
30	ก.ย.	58)

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
(วันที	่4	เม.ย.	56	-				

30	ก.ย.	58)

1 ยำเสพติด 239 483 772

2	 ค้ำหญิงและเด็ก 19 35 60

3	 ฉ้อโกงประชำชน 68 242 398

4 ยักยอก-ฉ้อโกง	(สถำบันกำรเงิน) 5 10 16

5 ทุจริตต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ 122 294 468

6 กรรโชกหรือรดีทรพัย์โดยอ้ำงอัง้ยีซ่่องโจร 6 3 9

7 ศุลกำกร 14 26 47

8 กำรก่อกำรร้ำย - 13 13

9 กำรพนัน 62 153 264

10 กำรเป็นสมำชิกอั้งยี่ - 2 2

11
กำรปลอมหรือกำรละเมิดทรัพย์สิน					
ทำงปัญญำ

4 30 37

12
กำรปลอมเอกสำรสทิธ	ิบตัรอเิลก็ทรอนกิส์ 
หรือหนังสือเดินทำงฯ

3 11 17

13 ทรพัยำกรธรรมชำตหิรอืส่ิงแวดล้อม 121 146 267

14 กำรประทษุร้ำยต่อชวีติและร่ำงกำย 2 - 2

15 กำรกักขังหน่วงเหนี่ยว - - 1

16
กำรลักทรัพย์	 กรรโชก	 รีดเอำทรัพย์								
ชิงทรัพย์

155 182 367

17
กำรกระท�ำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์

- 3 3
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ล�าดับที่ ประเภทความผิดมูลฐาน

จ�านวนเรื่อง

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2557

(1	ต.ค.	56	-	
30	ก.ย.	57)

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.	2558

(1	ต.ค.	57	-	
30	ก.ย.	58)

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
(วันที	่4	เม.ย.	56	-				

30	ก.ย.	58)

18	 ค้ำอำวธุหรอืเครือ่งมอือปุกรณ์ของอำวธุ - 1 1

19 กำรค้ำมนุษย์	(กฎหมำยอื่น) 12 75 87

20

กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย 
(กฎหมำยว่ำด ้วยกำรป้องกันและ							
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน		
แก่กำรก่อกำรร้ำย)

3 - 3

21
องค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำติ	
(กฎหมำยอื่น)

2 4 6

22 ไม่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำน 185 338 636

รวม 1,022 2,051 3,476

	 2.6	 การพัฒนาองค์การ
	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	 ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งภำยในส�ำนักงำนและภำยนอก
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	 2542	 เพื่อส่งเสริมและ
พฒันำศกัยภำพของบุคลำกรให้มคีวำมรู	้ควำมสำมำรถ	มทีกัษะ	คณุธรรมและจรยิธรรม	ทีเ่หมำะสมกบักำรปฏบิตังิำน 
จึงได้ด�ำเนินกำรโครงกำรต่ำง	ๆ	ที่ส�ำคัญ	ดังนี้

	 	 2.6.1	 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ
    ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้ส่งข้ำรำชกำรและพนักงำนรำชกำรของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ไปฝึกอบรม									
เพื่อพัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรและองค์กร	ดังนี้
	 	 	 	 -	 ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 อำทิเช่น	 กำรอบรมหลักสูตรกำรฟอกเงินอิเล็กทรอนิกส	์							
(e-currency)	 กับพยำนหลักฐำนพิสูจน์ควำมผิด	 กำรอบรมหลักสูตรกำรใช้งำนโปรแกรม	 ADLab	 กำรอบรม
หลกัสตูรตรวจพสิจูน์พยำนหลกัฐำนดิจทิลั	หลกัสตูร	Accessdata	Boot	Camp	หลกัสตูร	Applied	Decryption	& 
Macintosh	 Forensics	 หลักสูตร	 X	 -	 ways	 Training	 และกำรอบรมหลักสูตรกำรป้องกันภัยคุกคำม 
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนโทรคมนำคมและไซเบอร์	และกำรอบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	รุ่นที่	1	และรุ่นที่	2
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	 	 	 	 -	 ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย	อำทิเช่น	กำรอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรภำครัฐ
ตำมหลักนิติธรรมภำยใต้รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พ.ศ.	 2550	กำรอบรมหลักสูตรสำรวัตร	กำรอบรม
หลักสูตรเสริมประสิทธิภำพกำรสืบสวนทำงกำรเงินในคดียำเสพติด	 กำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำระบบ														
กำรพิจำรณำคดีของศำลยุติธรรมในกำรค้นหำควำมจริง	 เพื่ออ�ำนวยควำมยุติธรรมแก่ประชำชนตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำย	 กำรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำ	 กำรอบรมหลักสูตรกำรต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นในประชำคมอำเซียน	 กำรอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรม	 :	 กำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม	 เพ่ือลดควำม					
เหลื่อมล�้ำในสังคม	
	 	 	 	 -	 ด้ำนกำรพฒันำระบบบรหิำร	อำทเิช่น	กำรอบรมหลกัสตูรกำรพฒันำควำมคดิเชงิระบบและ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ส�ำหรับองค์กรสมัยใหม่	 กำรอบรมหลักสูตรแผนกลยุทธ์	 ควำมส�ำเร็จ	กำรคิดแบบองค์รวม	 :	
เนรมิตควำมส�ำเร็จในองค์กรด้วยกำรสร้ำงแผนกลยุทธ์ผ่ำนวิธีกำรคิดแบบองค์รวม	กำรอบรมหลักสูตร	PMQA	:	
เครือ่งมอืกำรบรหิำรคุณภำพมำตรฐำนสำกล	กำรอบรมหลกัสตูรกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย์ของไทย	:	ควำมพร้อม
ต่อโอกำส/ควำมท้ำทำยของประชำคมอำเซียน	หลังปี	2558	
	 	 	 	 -	 ด้ำนอ่ืน	 ๆ	 อำทิเช่น	 กำรอบรมวิทยำกรตัวคูณตำมโครงกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู	้							
ตำมรอยพระยคุลบำท	:	เศรษฐกจิพอเพยีง	และกำรอบรมหลักสูตรเสริมสร้ำงควำมรู้เกีย่วกับผลิตภณัฑ์และบรกิำร
ทำงกำรเงินของธุรกิจ	สถำบันกำรเงินและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	เป็นต้น
	 	 ซึ่งกำรส่งบุคลำกรของส�ำนักงำน	ปปง.	เข้ำร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่ำวท�ำให้สำมำรถน�ำควำมรู้ต่ำง	ๆ 	
ไปบรูณำกำรปฏิบัตงิำนร่วมกบัหน่วยงำนอ่ืน	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	และสำมำรถน�ำมำประยกุต์ใช้ในกำรปฏิบตังิำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ	และเกิดประสิทธิผลสูงสุด	
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	 	 2.6.2	 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา	แก่บุคลากรภายในส�านักงาน	ปปง.
	 	 	 	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร	 จึงได้ 
จัดโครงกำรฝึกอบรมด้ำนต่ำง	 ๆ	 ให้แก่บุคลำกรเพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน																					
ให้มปีระสทิธภิำพและเป็นกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรปฏบิติังำนของข้ำรำชกำรบรรจุใหม่หรือโอนย้ำยเข้ำมำใหม่	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำย																		
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	
ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้มีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
	 	 	 	 (1)	 โครงกำรฝึกอบรม	 เรื่อง	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน								
ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
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	 	 (2)	 โครงกำรอบรมเชงิปฏิบตักิำร	เรือ่ง	กำรปฐมนเิทศและกำรเป็นข้ำรำชกำรทีด่	ีส�ำหรับข้ำรำชกำร
บรรจใุหม่	ข้ำรำชกำรรับโอน	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	

	 	 (3)	 โครงกำรสมัมนำเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจพระรำชบญัญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ.	 2542	 และพระรำชบัญญติัป้องกันและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	 2556					
ฉบบัทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2558	ประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	
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	 	 2.6.3	 การฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก
	 	 	 ส�ำนักงำน	ปปง.	 ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม	ประชุม	 สัมมนำให้แก่บุคลำกรภำยนอก							
เพ่ือเสรมิสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ	 และกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ	กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	และกฎหมำยอืน่
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 อีกทั้งยังเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	 ข้อคิดเห็น	 ปัญหำอุปสรรคและ 
ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินงำน	 อันจะน�ำไปสู่กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิภำพ																									
ซึง่ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	 น้ัน	ส�ำนักงำน	ปปง.	 ได้จัดโครงกำรฝึกอบรม	ประชุม	สัมมนำ	ร่วมกับหน่วยงำน
รำชกำรต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

 
	 	 	 (1)	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือบูรณำกำรกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับ					
ควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 ระดับผู้บริหำรหน่วยงำน												
เพือ่ยกระดับมำตรฐำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินจำก	 FATF	
ในปี	พ.ศ.	2559	ในกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจถึงบทบำทและหน้ำที่	ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล	ข้อเสนอแนะ	
และข้อคิดเห็นในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยฟอกเงิน	 ซึง่จำกผลกำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรดังกล่ำว	ผูเ้ข้ำร่วมประชุม 
มคีวำมรู	้ ควำมเข้ำใจในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ตลอดจนบทบำทและหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยเพิ่มขึ้นร้อยละ	100
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	 	 	 (2)	กำรบูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรด�ำเนนิคดค้ีำมนษุย์ตำมพระรำชบญัญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและก�ำหนดแนวทำง																			
กำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนร่วมกนัของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิฐำน					
ค้ำมนุษย์	และให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีแนวทำงและขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน	เกี่ยวกับกำรด�ำเนินคดีทั้งในด้ำน
อำญำและกำรขอให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	กำรแลกเปลีย่นเรียนรูป้ระสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	รวมทัง้ปัญหำ
อุปสรรค	 แนวทำงแก้ไขอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรสืบสวน	 สอบสวน					
ขยำยผลและแนวทำงในกำรด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์	 ซ่ึงจำกผลกำรด�ำเนินกำร	 ผู้เข้ำร่วม
โครงกำรมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินในควำมผิดมูลฐำนค้ำมนุษย์	และ
เข้ำใจแนวทำงปฏิบัติ	วิธีกำรฯ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	100	
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	 	 	 (3)	กำรบูรณำกำรกำรปฏบัิติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั
ทีเ่ก่ียวข้องในโซนภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่ำง	ภำคเหนอืตอนบน	ภำคใต้ตอนบน	และภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื
ตอนบน	 รวมถึงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกรุงเทพมหำนคร	 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้แลกเปลีย่นข้อมลู	ข้อคดิเหน็	ปัญหำ
อุปสรรค	และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำยฟอกเงิน	กำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละ
ภำคส่วน	และสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืในกำรบูรณำกำรกำรปฏบิติัตำมกฎหมำยฟอกเงิน	โดยมกีำรด�ำเนนิกำร	
จ�ำนวน	 5	 คร้ัง	 ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลรำชธำนี	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 จังหวัดขอนแก่น	 และ
กรงุเทพมหำนคร	ซึง่จำกกำรด�ำเนนิงำนดังกล่ำวผู้เข้ำร่วมโครงกำรมคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจเพิม่ข้ึนเฉลีย่ร้อยละ	97.54	
และส่งผลให้มีกำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ		
เกิดประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น

	 	 	 โครงกำรสมัมนำเชงิปฏบัิตกิำร	เรือ่ง	“กำรบรูณำกำรกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน																	
แก่กำรก่อกำรร้ำย	ร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั”	ครัง้ท่ี	1	ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนล่ำง	เมือ่วนัที	่10	-12	พฤศจกิำยน	
2557	ณ	โรงแรมสนุย์ี	แกรนด์	โฮเทล	แอนด์	คอนเวนชัน่	เซน็เตอร์	อ�ำเภอเมอืง	จังหวดัอุบลรำชธำนี
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	 	 	 โครงกำรสมัมนำเชงิปฏบิตักิำร	เรือ่ง	“กำรบรูณำกำรกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน																			
แก่กำรก่อกำรร้ำยร่วมกับส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด”	 เมื่อวันท่ี	 22	 พฤษภำคม	 2558	ณ	 โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค	
กรุงเทพมหำนคร

	 	 	 (4)	โครงกำรสมัมนำเผยแพร่ควำมรู	้และชีแ้จงรำยละเอยีดกำรแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน																		
แก่กำรก่อกำรร้ำยให้แก่หน่วยงำนภำยนอก	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำม
กำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	และพระรำชบัญญัตป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรกอ่กำรรำ้ย	
พ.ศ.	2556	ฉบบัทีม่กีำรแก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2558	และสร้ำงเครอืข่ำย	ควำมร่วมมอื	ในกำรบรูณำกำรกำรปฏบัิตงิำน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลด้ำนกำรข่ำว	 ข้อคิดเห็น	 ปัญหำอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับน�ำไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำย	 รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำร/วิธีกำร/ 
แนวทำงกำรประเมินมำตรฐำนสำกล	 เพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ประเทศไทยสำมำรถผ่ำนกำรประเมินในปี											
พ.ศ.	2559	จ�ำนวน	3	ครั้ง	ในพื้นที่จังหวัดสงขลำ	จังหวัดชลบุรี	และกรุงเทพมหำนคร	ซึ่งจำกผลกำรด�ำเนินงำน
ดังกล่ำว	ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ	91
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  	 โครงกำรสัมมนำ	 เรื่อง	 “กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน
สำกลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	
(AML/CFT)”	ให้แก่	หน่วยงำนไทยที่เกี่ยวข้อง	เมื่อวันที่	25	กันยำยน	2558	ณ	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพมหำนคร

	 	 	 โครงกำรสัมมนำ	เรื่อง	“สร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้แก่หนว่ยงำนที่เกีย่วข้องกับกำรปฏบิตัิตำม 
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	 2542	 และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม									
กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	พ.ศ.	2558”	ระหว่ำงวนัที	่14	-	16	กนัยำยน	2558	ณ	โรงแรมกำร์เด้น						
คลฟิ	รีสอร์ท	แอนด์	สปำ	พัทยำ	อ�ำเภอบำงละมุง	จังหวัดชลบุรี
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	 	 2.6.4	 การเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันการเงินและผู ้มีหน้าที่รายงาน															

การท�าธุรกรรม
	 	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรสัมมนำเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรก�ำกับตรวจสอบผู้มีหน้ำท่ีรำยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม					
กำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย													
ให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	และหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.	 กลุ่มผู้ประกอบอำชีพค้ำหรือให้เช่ำซ้ือรถยนต์	 ตำมมำตรำ	 16	 (3)	 และผู้ประกอบอำชีพ													
ค้ำของเก่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรขำยทอดตลำดและค้ำของเก่ำ	ตำมมำตรำ	16	(5)

2.	กลุ่มส�ำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร	 ส�ำนักงำนที่ดินจังหวัด	 ส�ำนักงำนที่ดินสำขำและ
ส�ำนักงำนท่ีดินอ�ำเภอ	 ได้แก่	 กรมท่ีดิน	 ส�ำนักงำนที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร	 นนทบุรี	 นครปฐม	 ปทุมธำนี	
สมุทรปรำกำร	สมุทรสำคร	พื้นที่ภำคใต้	พื้นที่ภำคกลำง	และพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	เป็นต้น

3.	กลุ่มบริษัทเงินทุน	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน	
ธุรกิจหลักทรัพย์	 ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์	 และกลุ่มบริษัทบริหำรสินทรัพย์	 ตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทบริหำร
สินทรัพย์

4.	กลุ่มผู้ประกอบอำชีพนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�ำระเงิน		
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน

5.	กลุ่มสมำคมธนำคำรนำนำชำติ	และผู้แทนธนำคำรนำนำชำติ
6.	กลุ่มสมำคมธนำคำรไทย	และผู้แทนธนำคำรไทย
7.	กลุ่มผู้ประกอบกำรตัวแทนสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ	 และผู้ประกอบกำรนำยหน้ำสัญญำ					

ซื้อขำยเกษตรล่วงหน้ำ
8.	กลุ่มสหกรณ์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์	
9.	กลุม่ผูป้ระกอบอำชพีเกีย่วกบับตัรเงินอเิล็กทรอนกิส์ท่ีมใิช่สถำบนักำรเงิน	ผู้ประกอบอำชพี

เกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	และผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์	
10.	กลุ่มผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลภำยใต้กำรก�ำกับส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ

ที่มิใช่สถำบันกำรเงิน	
11.	กลุ่มนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับปัจจัยช�ำระเงินต่ำงประเทศ								

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมกำรแลกเปลี่ยนเงิน	

	 	 	 กำรสมัมนำเพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจด้ำนกำรก�ำกบัและตรวจสอบของผูม้หีน้ำท่ีรำยงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม		
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ให้แก่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	เมื่อวันที่	27	สิงหำคม	2558							
ณ	ห้องประชุม	1201	ชั้น	12	ส�ำนักงำน	ปปง.
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3. ผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
	 3.1	การศึกษา	พัฒนา	นโยบาย	มาตรการและแนวทางการก�ากับและตรวจสอบ
	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	 (1	 ตุลำคม	 2557	 –	 30	 กันยำยน	 2558)	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้จัดท�ำ												
ข้อก�ำหนดในกำรตรวจสอบและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
ของสถำบันกำรเงิน	ดังนี้	
	 3.1.1	 ข้อก�ำหนดในกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ					
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	ส�ำหรับผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	จ�ำนวน	14	แนวทำง
	 3.1.2	 โครงกำรจัดท�ำข้อก�ำหนดในกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	ส�ำหรับผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม										
จ�ำนวน	15	แนวทำง

	 3.2	 การประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย

ของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม
	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้ด�ำเนินกำร
ประเมินควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินและควำมเสี่ยงที่เก่ียวกับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	ดังนี้
	 	 1)	 ด�ำเนนิกำรแจ้งเวยีนประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ
และกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	แก่ผู้ประกอบอำชพีตำมมำตรำ	16	(4)	กลุ่มนำยหน้ำ
หรือตัวแทนซื้อขำยอสังหำริมทรัพย์	 	 (เฉพำะที่อยู่ในสมำคม)	 ผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ	 16	 (2)	 เก่ียวกับ 
ค้ำอญัมณ	ีเพชรพลอย	ทองค�ำหรอืเครือ่งประดับทีป่ระดับด้วยอญัมณี	เพชรพลอย	หรอืทองค�ำ	จ�ำนวน	1,436	แห่ง
	 	 2)	 ตรวจสอบประเมินควำมเสี่ยงเชิงข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของผู้มหีน้ำทีร่ำยงำนกำรท�ำ
ธุรกรรม	จ�ำนวน	549	แห่ง	ได้แก่	ธุรกิจธนำคำร	จ�ำนวน	36	แห่ง	ธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตรำ	388	แห่ง	ธุรกิจบริษัท
หลักทรัพย์	 จ�ำนวน	 39	 แห่ง	 ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	 จ�ำนวน	 24	 แห่ง	 และธุรกิจประกันภัย										
จ�ำนวน	62	แห่ง
	 	 3)	 ออกตรวจปฏิบัติกำรเพื่อประเมินควำมเส่ียงที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย	กลุ่มสถำบันกำรเงิน	จ�ำนวน	72	แห่ง
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4. ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

	 4.1	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ	ปปง.
	 	 ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 ก�ำหนดให้														
มคีณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(คณะกรรมกำร	ปปง.)	เพ่ือเป็นกลไกในกำรก�ำหนดนโยบำย	
ควบคุมและถ่วงดุลอ�ำนำจในกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินดังกล่ำว 
ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร	ปปง.	เพื่อพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงและเสนอ			
มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย				
ระเบียบ	ประกำศ	และปฏิบัติกำรอื่นตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่ส�ำคัญต่ำง	ๆ	อำทิเช่น	
	 	 (1)	พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 (ฉบับท่ี	 2)				
พ.ศ.	 2558	 ประกำศใช้เมื่อวันท่ี	 8	 กันยำยน	พ.ศ.	 2558	 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี	 9	 กันยำยน	พ.ศ.	 2558										
ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	ดังนี้
	 	 -	 หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประกำศ	 กำรแจ้งรำยชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด	 และกำรด�ำเนินกำร 
ตำมหน้ำที่ของบุคคลท่ีถูกก�ำหนดและบุคคลเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้กำรเสนอรำยช่ือไม่ชักช้ำ	 ทันต่อสถำนกำรณ์	 
ซึง่กำรก�ำหนดรำยช่ือและกำรประกำศรำยชือ่นัน้	เป็นเรือ่งส�ำคญัทีเ่กีย่วโยงกบัประสทิธภิำพในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย
	 	 -	 ก�ำหนดควำมผดิและโทษกรณผีูม้หีน้ำทีร่ำยงำนฝ่ำฝืนไม่ก�ำหนดนโยบำยในกำรประเมนิควำมเส่ียง
หรือแนวทำงปฏิบัติใดๆ	เพื่อป้องกันมิให้มีกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	อันส่งผลต่อประสิทธิภำพ
ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
	 	 -	 ก�ำหนดให้ควำมผิดบำงลักษณะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 เป็นควำมผิดที่เปรียบเทียบได้ในชั้นพนักงำน	 เพื่อให้กำรบังคับใช้กฎหมำย 
มคีวำมคล่องตวัและมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้	และสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและ
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 และเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมประเทศไทยรองรับ								
กำรประเมินที่จะมีขึ้นในปี	พ.ศ.	2559
	 	 (2)	 พระรำชบัญญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	(ฉบบัที	่...)	พ.ศ.	...ได้มกีำรเสนอแก้ไขเพ่ิมเตมิ
สำระส�ำคัญ	ดังนี้
  -	 ก�ำหนดให้ธุรกิจหรือกิจกำรที่มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย	เป็นผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม
  -	 แก้ไขเพิ่มเติมอ�ำนำจพิเศษในกำรสืบสวนและรวบรวมพยำนหลักฐำนเพ่ือด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำ						
ควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน
แก่กำรก่อกำรร้ำย	หรอืด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สินท่ีเกีย่วกบักำรกระท�ำควำมผิด	เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิำพในกำรสบืสวน
และรวบรวมพยำนหลักฐำนให้สอดคล้องกับประเภทคดีที่มีควำมยุ่งยำกและสลับซับซ้อน
  -	 ปรับปรุงกำรรำยงำนธุรกรรม	 กำรแสดงตน	 และกำรตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ							
ลูกค้ำ	 ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
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  -	 แก้ไขเพิ่มเติมกำรคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�ำหรือผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลให้ครอบคลุมถึง
ผู ้ให้ถ้อยค�ำหรือผู ้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
ทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย	เพือ่ให้สำมำรถน�ำมำตรกำรคุม้ครองช่วยเหลอืแก่ผูใ้ห้ถ้อยค�ำหรอืผูท้ีแ่จ้งเบำะแสหรอื
ข้อมลูใดอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำนน�ำไปใช้กบักฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
  -	 ก�ำหนดให้มีกำรช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่หรือผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งถูกฟ้องหรือถูกด�ำเนินคดี
อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภำพ								
ในกำรบังคับใช้กฎหมำย
	 	 นอกจำกนี้	 ยังได้มีกำรด�ำเนินกำรในเชิงนโยบำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย	(Anti-Money	Laundering	and	Combating	the	Financing	of	Terrorism	(AML/CFT))														
ในปี	 พ.ศ.	 2559	 โดยได้เห็นชอบให้มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินฯ					
โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ภำยใต้ระบบ	AML/CFT	ของประเทศไทย	รวมทั้งพิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบในเร่ืองต่ำงๆ	 เช่น	 กำรพิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรธุรกรรมตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 กำรพิจำรณำและวินิจฉัยชี้ขำดให้พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำร้องต่อศำล 
เพือ่ขอให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิตำมนยัมำตรำ	49	แห่งพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
พ.ศ.	2542	จ�ำนวน	2	รำยคดี	และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรน�ำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของส่วนรำชกำรอื่น
ที่นอกเหนือจำกส่วนรำชกำรท่ีมีหน้ำท่ีปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผิดมูลฐำนหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน												
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินโดยเห็นชอบให้กรมศิลปำกรน�ำทรัพย์สินไปใช้								
เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร	จ�ำนวน	472	รำยกำร	เป็นต้น
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	 4.2	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม
	 	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	 (1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
ธุรกรรม	จ�ำนวน	17	ครั้ง	โดยคณะกรรมกำรธุรกรรมได้พิจำรณำและมีมติในเรื่องที่ส�ำคัญ	สรุปได้ดังนี้

	 4.2.1	การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542

ล�าดับ เรื่อง จ�านวนค�าสั่ง/เรื่อง

1
มอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ
กำรกระท�ำควำมผิด

543

2 ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท�ำควำมผิด 221

3
ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรเพื่อพิจำรณำยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

175

4 เพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด	(บำงส่วน) 36

5 คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำย 25

	 4.2.2	การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน												

แก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	2556

ล�าดับ เรื่อง
จ�านวนเรื่อง/
รายคดี

1
เห็นชอบให้ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ส่งรำยชื่อให้พนักงำนอัยกำรเพื่อพิจำรณำยื่น
ค�ำร้องฝ่ำยเดียวขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�ำหนด

23

2
เห็นชอบให้ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ส่งรำยชื่อให้พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำร้องฝ่ำยเดียว
ขอให้ศำลมีค�ำสั่งเพิกถอนรำยชื่อออกจำกรำยชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนด

6

3 เห็นชอบให้ยุติกำรด�ำเนินกำรและเก็บรวบรวมเป็นฐำนข้อมูลของส�ำนักงำน	ปปง. 1

87สำ�นักง�น ปปง.



	 4.3	ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ	ปปง.
	 	 คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (คณะกรรมกำร	 ปปง.)	 เห็นชอบให้แต่งตั้ง													
คณะอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำร	ปปง.	จ�ำนวน	9	คณะ	เพื่อพิจำรณำและเสนอควำมเห็นหรือปฏิบัติกำรแทน
คณะกรรมกำร	 ปปง.	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำร	 ปปง.	 เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ																					
ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)	มีผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

•	คณะอนุกรรมการวินิจฉัย	 พิจำรณำให้ควำมเห็นกรณีที่มีควำมเห็นแย้งตำมนัยมำตรำ	 49																	

แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ

วินิจฉัยชี้ขำดของคณะกรรมกำร	ปปง.	จ�ำนวน	2	รำยคดี

•	คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานความร่วมมือของประชาชน	 พิจำรณำแนวทำง 

กำรประชำสมัพนัธ์เพือ่ป้องกนัมใิห้ประชำชนตกเป็นเหยือ่ของมจิฉำชพีหลอกให้โอนเงินทำงโทรศพัท์

•	คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมาย					

ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ	พจิำรณำแผนกำรตรวจสอบเพ่ือประเมนิควำมเสีย่ง

ที่เก่ียวกับกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยของผู้มีหน้ำที่รำยงำน											

กำรท�ำธุรกรรม	ปี	พ.ศ.	2557	-	2558	และแนวทำงกำรตรวจสอบเพื่อประเมินควำมเสี่ยงผู้มีหน้ำที่

รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินและกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
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•	คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ			

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 พ.ศ.	 2553	 –	 2558	พิจำรณำและ												

มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ	 โดยกำรน�ำกิจกรรมตำมยุทธศำสตร์ชำติ													

ฉบับปี	พ.ศ.	2553	-	2558	ที่ยังไม่ได้ด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรแล้วแต่ยังไม่ได้บรรลุผลมำทบทวน

บรรจุในยุทธศำสตร์ชำติ	 ฉบับทบทวนและพิจำรณำก�ำหนดแผนงำนและกิจกรรมของหน่วยงำน					

ต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในระยะเวลำ	5	ปี	 (พ.ศ.	2559	-	2563)	 ให้สำมำรถลดควำมเสี่ยงด้ำน	ML/TF	

อย่ำงมีประสิทธิผล	 และมีแนวทำง/กิจกรรมท่ีจะช่วยยกระดับกำรปฏิบัติด้ำน	 AML/CFT																						

ได้อย่ำงมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลฉบับใหม่	 และมีมติให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

พิจำรณำให้ควำมเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจำกคู่มือกำรจัดเก็บสถิติด้ำน	AML/CFT	โดยอิงตำม

มำตรฐำนสำกลฉบับใหม่ของ	FATF	ซึ่งมีแบบฟอร์มหลัก	28	แบบ	โดยจะจัดเก็บข้อมูลทุกไตรมำส

•	คณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพือ่เข้ารบัการประเมนิการปฏบิติัตามมาตรฐาน

สากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน														

แก่การก่อการร้าย	พิจำรณำเห็นชอบแนวทำงในกำรจัดท�ำรำยงำนประเมินตนเอง	จ�ำนวน	2	ฉบับ	

คอื	รำยงำนกำรประเมนิตนเองด้ำนกรอบกฎหมำย	กลไก	และกระบวนกำรท�ำงำนของระบบ	AML/CFT	

และรำยงำนกำรประเมินตนเองด้ำนประสิทธิผล	
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	 4.4	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและ						

ปราบปรามการฟอกเงิน	พ.ศ.	2542
	 	 คณะกรรมกำร	ปปง.	ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมนัยมำตรำ	64/1	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 คือ	 คณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ											
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	(1	ตุลำคม	2557	–	30	กันยำยน	2558)					
ได้พิจำรณำเรื่องกำรเปรียบเทียบ	 จ�ำนวน	 3	 คดี	 และมีมติให้สถำบันกำรเงินที่กระท�ำควำมผิดช�ำระค่ำปรับให	้			
เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำ	30	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	จ�ำนวน	2	คดี	ส่วนอีก	1	คดี						
มีมติให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำในครั้งต่อไป
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5. ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 ในปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2558	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมำยและอนุบัญญัติ																		
ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว	จ�ำนวนทั้งสิ้น	10	ฉบับ	ดังนี้	

รายการ วันที่มีผลใช้บังคับ

พระรำชบัญญัติ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน			
แก่กำรก่อกำรร้ำย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

9	กันยำยน	2558

ระเบียบ 1.	 ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรประสำนงำนในกำร
ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	
พ.ศ.	2542	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2557

9	ตุลำคม	2557

2.	 ระเบียบคณะกรรมกำรกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำม							
กำรฟอกเงิน	ว่ำด้วยหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และเงื่อนไขกำรจ่ำยเงิน
กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2557

30	ตุลำคม	2557

3.	 ระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ว่ำด้วยคณุสมบตั	ิค่ำตอบแทน	ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของทีป่รกึษำ
ด้ำนกำรก�ำกบั	ตรวจสอบ	หรอืตดิตำมประเมนิผลกำรปฏิบตัติำม
กฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพ่ือทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ	
พ.ศ.	2556	พ.ศ.	2557

19	พฤศจกิำยน	2557

4.	 ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วย	
กำรแต่งตั้งท่ีปรึกษำด้ำนกำรก�ำกับ	 ตรวจสอบ	 หรือติดตำม
ประเมินผลกำรปฏิบัติตำมกฎกระทรวงกำรตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ	พ.ศ.	2556	พ.ศ.	2557

16	ธันวำคม	2557

5.	 ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วย	
กำรบรหิำรรำชกำรส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2558

15	มกรำคม	2558

6.	 ระเบยีบคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วย
เงินเพิ่มส�ำหรับต�ำแหน่งข้ำรำชกำรของส�ำนักงำนป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินซ่ึงได้รับแต่งต้ังเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี	
พ.ศ.	2558

30	เมษำยน	2558

7.	 ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วย	
หลักเกณฑ์	วิธีกำรรำยงำน	กำรพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน	และ
เกณฑ์มำตรฐำนกำรปฏบิติังำนของพนกังำนเจ้ำหน้ำท่ี	พ.ศ.	2558

30	เมษำยน	2558

8.	 ระเบียบส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วย		
กำรคุม้ครองและช่วยเหลอืผูใ้ห้ถ้อยค�ำ	หรอืผูท้ีแ่จ้งเบำะแสหรอืข้อมลู
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2558

5	มิถุนำยน	2558

ประกำศ ประกำศ	อ.ก.พ.	ส�ำนักงำน	ปปง.	ท�ำหน้ำที่	อ.ก.พ.	กระทรวง	เรื่อง	
ประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิติังำนและปริญญำในสำขำ
ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

30	เมษำยน	2558
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ส่วนที่ 4
รายงานฐานะการเงินของสำานักงาน ปปง.



ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 5 515,309,328.39 523,440,790.33

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 10,728,582.64 6,581,334.55

เงินลงทุนระยะสั้น 7 366,906,531.22 119,108,232.39

วัสดุคงเหลือ 5,573,431.37 4,859,521.38

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 143,782,294.46 386,107,170.50

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,042,300,168.08 1,040,097,049.15

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์	 9 102,457,218.54 79,285,525.49

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 10 25,704,886.06 17,496,999.63

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 11 3,381,623,885.17 1,446,845,747.25

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,509,785,989.77 1,543,628,272.37

รวมสินทรัพย์ 4,552,086,157.85 2,583,725,321.52
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้ระยะสั้น 12 34,329,620.62 22,427,007.69

เงินรับฝำกระยะสั้น 13 987,249,846.58 1,029,821,752.56

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,021,579,467.20 1,052,248,760.25

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุน
ระยะยำว

14 25,945.59 31,168.76

เงนิทดรองรำชกำรรับจำกคลงัระยะยำว 500,000.00 625,000.00

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 15 3,381,623,885.17 1,446,845,747.25

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,382,149,830.76 1,447,501,916.01

รวมหนี้สิน 4,403,729,297.96 2,499,750,676.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 148,356,859.89 83,974,645.26

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ทุน 70,094,549.77 70,094,549.77

รำยได้สูง/(ต�่ำ)กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม 78,262,310.12 13,880,095.49

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 148,356,859.89 83,974,645.26
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้

รำยได้จำกงบประมำณ 16 371,680,958.19 314,624,283.05

รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค 17 52,949,740.70 16,979.05

รวมรายได้ 424,630,698.89 314,641,262.10

ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร 18 136,505,056.63 125,520,236.31

ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ 19 12,181,458.71 10,686,531.82

ค่ำตอบแทน 20 12,271,276.54 2,276,638.70

ค่ำใช้สอย 21 123,916,432.54 109,162,085.76

ค่ำวัสดุ 22 10,041,309.28 8,457,414.21

ค่ำสำธำรณูปโภค 23 15,335,736.79 15,065,409.39

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 24 28,751,921.65 42,681,502.36

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค 25 1,245,142.12 1,182,690.43

ค่ำใช้จ่ำยอื่น 26 20,000,150.00 19,851,500.00

รวมค่าใช้จ่าย 360,248,484.26 334,884,008.98

รายได้สูง/(ต�่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 64,382,214.63 (20,242,746.88)

หมายเหตุ ประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบอืน่
ของสนิทรัพย์
สทุธิ/ส่วนทนุ

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 30	
กันยายน	 2556	 -	 ตามที่
รายงานไว้เดิม

70,094,549.77 34,122,842.37 - 104,217,392.14

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิ
พลำดปีก่อน

-

ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยกำรบัญชี

-

ยอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 30	
กันยายน	2556	-	หลังการ
ปรับปรุง

70,094,549.77 34,122,842.37 - 104,217,392.14

ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น
สินทรัพย ์ สุทธิ/ส ่วนทุน
ส�าหรับ	2557

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุน
เพิ่ม/ลด

รำยได้สงู/(ต�ำ่)	กว่ำค่ำใช้จ่ำย
ส�ำหรับงวด

- (20,242,746.88) - (20,242,746.88)

ก�ำไร/ขำดทุนจำกกำรปรับ
มูลค่ำเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 30	
กันยายน	2557

70,094,549.77 13,880,095.49 - 83,974,645.26
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย:บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

องค์ประกอบ
อืน่ของ

สนิทรัพย์
สทุธิ/ส่วนทนุ

รวมสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผดิ
พลำดปีก่อน

-

ผลสะสมของกำรเปลีย่นแปลง
นโยบำยกำรบัญชี

-

ยอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 30	
กันยายน	2557	-	หลังการ
ปรับปรุง

70,094,549.77 13,880,095.49 - 83,974,645.26

การเปล่ียนแปลงในสนิทรพัย์
สทุธ/ิส่วนทนุส�าหรบั	2558

กำรเปลี่ยนแปลงที่ท�ำให้ทุน
เพิ่ม/ลด

รำยได้สงู/(ต�ำ่)	กว่ำค่ำใช้จ่ำย
ส�ำหรับงวด

- 64,382,214.63 - 64,382,214.63

ก�ำไร/ขำดทุนจำกกำรปรับ
มูลค่ำเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ	ณ	 วันที่	 30	
กันยายน	2558

70,094,549.77 78,262,310.12 - 148,356,859.89

หมายเหตุ ประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ	 	 	 	 	 สารบัญ
1	 ข้อมูลทั่วไป

2	 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงิน

3	 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชภีำครฐัฉบบัใหม่	และมำตรฐำนและนโยบำยกำรบญัชีภำครฐัทีป่รบัปรงุใหม่

4	 สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ

5	 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

6	 ลูกหนี้ระยะสั้น

7	 เงินลงทุนระยะสั้น

8	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

9 ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์

10	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

12	 เจ้ำหนี้ระยะสั้น

13	 เงินรับฝำกระยะสั้น

14	 เจ้ำหนี้เงินโอนและรำยกำรอุดหนุนระยะยำว

15	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

16	 รำยได้จำกงบประมำณ

17	 รำยได้จำกกำรอุดหนุนและบริจำค

18	 ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร

19	 ค่ำบ�ำเหน็จบ�ำนำญ

20	 ค่ำตอบแทน

21	 ค่ำใช้สอย

22	 ค่ำวัสดุ

23	 ค่ำสำธำรณูปโภค

24	 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

25	 ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรอุดหนุนและบริจำค

26	 ค่ำใช้จ่ำยอื่น

27	 ทรัพย์สินอื่นจำกกำรอำยัด

28	 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
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หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ส�ำนักงำน	ปปง.)	จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	 เป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือ
ทบวง	มีฐำนะเป็นกรม	อยู่ในบังคับบัญชำของนำยกรัฐมนตรี	ตำมมำตรำ	46	วรรคหนึ่ง	(8)	ประกอบวรรคสอง
แห่งพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 พ.ศ.	 2545	 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	15)	พ.ศ.	2558	มีเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
เป็นผู้บงัคบับญัชำสงูสดุ	ส�ำนกังำน	ปปง.	มอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรกบัทรพัย์สนิท่ีเกีย่วกับกำรกระท�ำควำมผดิ
มูลฐำน	ตำมนัยมำตรำ	3	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ปัจจุบันมีมูลฐำน
ควำมผดิท่ีอยูใ่นอ�ำนำจหน้ำทีจ่�ำนวนทัง้สิน้	24	มลูฐำนควำมผดิ	ส�ำนกังำนตัง้อยูเ่ลขท่ี	422	ถนนพญำไท	แขวงวงัใหม่	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหำนคร	10330
	 พระรำชบัญญตัป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	ตำมมำตรำ	40 
ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักงำน	ปปง.	ไว้ดังนี้
	 (1)	 ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
คณะกรรมกำรธุรกรรม	และปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น
	 (2)	 รบัรำยงำนกำรท�ำธรุกรรมทีส่่งให้ตำมหมวด	2	จำกสถำบนักำรเงนิ	ส�ำนกังำนทีด่นิต่ำง	ๆ 	และ
ผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ	 16	 และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน	 รวมทั้งกำรรับรำยงำนและข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำ
ธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น
	 (3)	 รบัหรอืส่งรำยงำนหรอืข้อมลูเพือ่ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญัตินีห้รอืกฎหมำยอืน่	หรอืตำม
ข้อตกลงที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ
	 	 (3/1)	 ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัต	ิก�ำกบั	ตรวจสอบ	และประเมนิผลกำรปฏบิติัตำมพระรำชบญัญตันิี้
ของผูมี้หน้ำท่ีรำยงำนกำรท�ำธรุกรรมต่อส�ำนกังำนตำมหลกัเกณฑ์	 วธิกีำร	 และแนวปฏบิตัติำมระเบยีบที่คณะกรรมกำร
ก�ำหนด
	 	 (3/2)	ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน		
แก่กำรก่อกำรร้ำยเพื่อจัดท�ำนโยบำยและก�ำหนดยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและ		
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเสนอต่อคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี	รวมทั้งแจ้งผล
กำรประเมนิควำมเสีย่งดังกล่ำวไปยงัหน่วยงำนก�ำกบัดูแลผู้มีหน้ำทีร่ำยงำนตำมมำตรำ	13	และมำตรำ	16	และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรใด	 ๆ	 ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน									
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 (3/3)	 จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะ 
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 	 (3/4)	 แจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ	 13	 และมำตรำ	 16	 ซ่ึงไม่ปฏิบัติตำม													
พระรำชบัญญัติน้ี	 หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย		
ไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลผู้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ	13	และมำตรำ	16	เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องต่อไป
	 	 (3/5)	 ส่งเสรมิควำมร่วมมอืของประชำชนเกีย่วกบักำรให้ข้อมลูข่ำวสำรเพ่ือกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
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	 (4)	 เก็บ	 รวบรวมข้อมูล	 สถิติ	 ตรวจสอบ	 และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำม																			
พระรำชบัญญัตินี้	 และวิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรม	 และประเมินควำมเสี่ยง 
ที่เกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย
	 (5)	 เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
	 (6)	 จดัให้มโีครงกำรทีเ่กีย่วกบักำรเผยแพร่ควำมรู้	กำรให้กำรศกึษำ	และฝึกอบรมในด้ำนต่ำง	ๆ 	
ทีเ่ก่ียวกับกำรด�ำเนนิกำรตำมพระรำชบญัญตันิี	้และช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนให้มกีำรจัด
โครงกำรดังกล่ำว
	 (7)	 ปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 2558	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	
จ�ำนวน	 342,691,410.53	 บำท	 โดยแยกเป็นงบประจ�ำ	 จ�ำนวน	 258,420,330.53	 บำท	 และงบลงทุน																
จ�ำนวน	84,271,080	บำท	เพือ่ใช้จ่ำยในแผนงำนรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยภำยในประเทศ	แผนงำนป้องกนัปรำบปรำม	
และบ�ำบดัรกัษำยำเสพตดิและแผนงำนป้องกนั	ปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมชิอบในภำครัฐ	ส�ำหรับผลผลติ
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 โครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพื่อด�ำเนินกำรกับทรัพย์สิน	 หรือผู้กระท�ำ
ควำมผดิมลูฐำนยำเสพตดิตำมกฎหมำยฟอกเงิน	และโครงกำรสืบสวนปรำบปรำมเพ่ือด�ำเนนิกำรกบัทรัพย์สนิหรอื
ผู้กระท�ำควำมผิดต่อต�ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงิน
	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 เป็นหน่วยงำนระดับกรม	 ซึ่งไม่มีหน่วยเบิกจ่ำยภำยใต้สังกัด	 ดังนั้นรำยงำน			
กำรเงนินีจ้งึถือเป็นกำรแสดงรำยงำนกำรเงนิภำพรวมในระดับกรม	นอกจำกนี	้ ส�ำนกังำน	ปปง.	 มกีองทนุภำยใต้ 
ควำมรับผิดชอบ	จ�ำนวน	1	ทุน	คือ	กองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	ซึ่งจัดตั้งขึ้นตำมมำตรำ	59/1						
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนกำรด�ำเนนิงำนของส�ำนกังำน	ปปง.	ใช้ประโยชน์ในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
โดยไม่ต้องน�ำรำยได้ส่งคลงั	เป็นหน่วยงำนท่ีเสนอรำยงำนและมกีำรจดัท�ำงบกำรเงนิแยกต่ำงหำกจำกส�ำนกังำน	ปปง.	
รำยกำรบัญชีของกองทุนดังกล่ำวจึงไม่ได้น�ำมำแสดงรวมอยู่ในงบกำรเงินของส�ำนักงำน	ปปง.	ฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
	 งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนและนโยบำยกำรบญัชภีำครัฐท่ีกระทรวงกำรคลังประกำศใช้	
ซึ่งรวมถึงหลักกำรและนโยบำยบัญชีส�ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ	มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	และนโยบำยกำรบัญชี
ภำครัฐ	 และแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีประกอบมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ														
ฉบับที่	1	เรื่อง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน	ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำงที่	กค	0423.2/ว	237	ลงวันที่	8	กันยำยน	2557
	 งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม	 เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำย 
กำรบญัช	ีงบกำรเงนิของส�ำนกังำน	ปปง.	ซึง่ถอืเป็นหน่วยงำนทีเ่สนอรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	รำยกำร
บญัชเีกดิขึน้จำกหน่วยงำนระดบักรม	แต่ไม่รวมถงึรำยกำรบญัชีของกองทุนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
ที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของส�ำนักงำน	 ปปง.	 แต่ถือเป็นหน่วยงำนที่เสนอรำยงำน	 และต้องจัดท�ำงบกำรเงินแยก
ต่ำงหำกจำกส�ำนักงำน	 ปปง.	 ตำมกฎหมำย	 ไม่ว่ำรำยกำรดังกล่ำวจะเกิดจำกเงินงบประมำณ	 และเงินนอก													
งบประมำณทุกประเภทที่หน่วยงำนมีอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรตำมกฎหมำย	 ซ่ึงเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนส�ำหรับ
รอบระยะเวลำ	1	ปีงบประมำณ	โดยเริ่มตั้งแต่วันที่	1	ตุลำคม	ถึงวันที่	30	กันยำยน	ของปีถัดไป	รำยกำรที่ปรำกฏ
ในงบกำรเงิน	รวมถึง	สินทรัพย์	หนี้สิน	รำยได้	และค่ำใช้จ่ำย	ซึ่งเป็นของรัฐบำล	และอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ
รฐับำลในภำพรวม	แต่ให้ส�ำนักงำน	ปปง.	เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรดูแลรกัษำ	และบริหำรจดักำรให้แก่รฐับำล	ภำยใน
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย	 และรวมถึงองค์ประกอบของงบกำรเงิน	 ซ่ึงอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ										
หน่วยงำนที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนเอง
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	 กำรจดัประเภทแสดงรำยกำร	สนิทรพัย์	หนีส้นิ	สนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ	รำยได้	ค่ำใช้จ่ำย	ส�ำนกังำน	ปปง. 
ได้ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน	และกำรเปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบกำรเงนิ	และเป็นไปตำมแนวปฏบิติัทำงบญัชปีระกอบมำตรฐำน
กำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	1	 เรื่อง	กำรน�ำเสนองบกำรเงิน	 โดยงบกำรเงินประกอบด้วย	 (1)	งบแสดงฐำนะกำรเงนิ		
(2)	งบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน	(3)	งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสนิทรพัย์สทุธ/ิส่วนทนุ	(4)	หมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงิน	(5)	รำยงำนฐำนะเงินงบประมำณรำยจ่ำยปีปัจจุบันและปีก่อน	และ	(6)	รำยงำนรำยได้แผ่นดิน

หมายเหต ุ3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

	 ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	 กระทรวงกำรคลังได้ประกำศใช้มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐ
ฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่	ดังนี้

•	 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่มีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีปัจจุบัน					
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	ตุลำคม	2557

•	 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	3	เรื่อง	นโยบำยกำรบัญชี	กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำร
ทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

•	 ผูบ้รหิำรของส�ำนกังำน	ปปง.	พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำมำตรฐำนกำรบญัชภีำครัฐฉบบัใหม่ข้ำงต้น
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินในงวดปัจจุบัน

•	 มำตรฐำนและนโยบำยกำรบัญชีภำครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนำคต
•	 มำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐ	ฉบับที่	5	เรื่อง	ต้นทุนกำรกู้ยืม	วันที่มีผลบังคับใช้	1	ตุลำคม	2559
•	 มำตรฐำนกำรบญัชภีำครฐั	ฉบบัที	่16	 เรือ่ง	อสงัหำรมิทรพัย์เพือ่กำรลงทนุ	วนัทีม่ผีลบงัคบัใช้												

1	ตลุำคม	2559
•	 ผู้บริหำรของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้ประเมินและเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีภำครัฐฉบับใหม่									

จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้มำตรฐำนดังกล่ำว

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	 4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 •	เงินทดรองรำชกำร	 เป็นเงินที่หน่วยงำนได้รับจำกรัฐบำลเพ่ือทดรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำย
ปลีกย่อยในกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ	 และต้องคืนให้รัฐบำลเมื่อหมดควำมจ�ำเป็น						
ในกำรใช้เงินแสดงไว้เป็นเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซ่ึงมียอดตรงกันข้ำมกับรำยกำรเงินทดรองรำชกำร		
รับจำกคลังภำยใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียน
 •	รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	 ได้แก่	 เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องซึ่งมีระยะเวลำ														
ครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภำยใน	 3	 เดือน	 เช่น	 เงินฝำกประจ�ำ	 บัตรเงินฝำก	 และต๋ัวเงินที่มีวัน									
ถึงก�ำหนดภำยใน	3	เดือน	แสดงไว้เป็นรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด	รวมถึงเงินฝำกคลัง

	 4.2	ลูกหนี้
	 ลูกหนี้เงินยืม	หมำยถึง	ลูกหนี้ภำยในหน่วยงำนกรณีให้ข้ำรำชกำร	พนักงำน	หรือเจ้ำหน้ำที่
ยืมเงินไปใช้จ่ำยในกำรปฏิบัติงำนโดยไม่มีดอกเบี้ย	 เช่น	 ลูกหนี้เงินงบประมำณ	 ลูกหนี้เงินนอกงบประมำณ									
หน่วยงำนจะรับรู้ลูกหนี้ตำมมูลค่ำที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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	 4.3	 เงินลงทุน
	 เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์
หมุนเวียน	และเงินลงทุนระยะยำวภำยใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
	 เงินลงทุนระยะสั้น	หมำยถึง	เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน	1	ปี	นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบ
ระยะเวลำกำรรำยงำน	หำกมีควำมตั้งใจจะถือไว้เกินกว่ำ	1	ปี	จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยำว

	 4.4	วัสดุคงเหลือ
	 วสัดคุงเหลอื	หมำยถึง	ของใช้ส้ินเปลือง
ที่หน่วยงำนมีไว้เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ	โดยทั่วไป
มมีลูค่ำไม่สงูและไม่มลีกัษณะคงทนถำวร	แสดงตำมรำคำทุน	
โดยวิธีเข้ำก่อนออกก่อน

	 4.5	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 หมำยถึง	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใด	 นอกจำกท่ีก�ำหนดไว้	 ซ่ึงได้แก่	
ทรัพย ์สินอื่น	 ๆ	 ที่ ได ้จำกกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน												
ตำมมำตรำ	48	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 4.6	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
 •	ที่ดิน	 เป็นที่ดินรำชพัสดุที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ครอบครองและใช้ประโยชน์	 แต่ไม่ได้เป็น								
ผู้ถือกรรมสิทธิ์แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
 •	อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงรวมท้ังส่วนปรับปรุงอำคำร	 ซ่ึงหน่วยงำนไม่มีกรรมสิทธิ	์														
แต่ได้ครอบครอง	 และน�ำมำใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำน	 แสดงมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุน																		
หักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
 •	อุปกรณ์	 ได้แก่	 ครุภัณฑ์ประเภทต่ำง	 ๆ	 รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพำะรำยกำรท่ีมีมูลค่ำ													
ต่อหน่วยตั้งแต่	5,000	บำท	ขึ้นไป	แสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีที่เกิดจำกรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ส�ำหรับอุปกรณ์ท่ีได้มำก่อนปี	 2540	 ไม่น�ำมำบันทึกบัญชี	 แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน	 อุปกรณ์ท่ีได้มำ
ตั้งแต่ปีงบประมำณ	2540	 -	2545	บันทึกเฉพำะที่มีมูลค่ำตั้งแต่	30,000	บำทขึ้นไป	และอุปกรณ์ที่ได้มำตั้งแต่
ปีงบประมำณ	2546	เป็นต้นไป	บันทึกเฉพำะที่มีมูลค่ำตั้งแต่	5,000	บำทขึ้นไป
 •	รำคำทุนของทีด่นิ	อำคำร	และอปุกรณ์	รวมถงึรำยจ่ำยทีเ่กีย่วข้องโดยตรงเพือ่ให้สนิทรพัย์
อยู่ในสถำนที่และสภำพที่พร้อมใช้งำน	 ต้นทุนในกำรต่อเติมหรือปรับปรุง	 ซึ่งท�ำให้หน่วยงำนได้รับประโยชน	์				
ตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นจำกมำตรฐำนเดิม	 ถือเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์	 ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ซ่อมแซมถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน
 •	ค่ำเสื่อมรำคำบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงิน	 ค�ำนวณ						
โดยวธิเีส้นตรง	ตำมอำยกุำรใช้งำนทีก่�ำหนดไว้ในหลกักำรและนโยบำยกำรบัญชภีำครัฐ	ฉบบัที	่2	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ
โดยกรมบัญชีกลำง	ดังนี้
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	 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง	 12	 –	 40	 ปี
	 ครุภัณฑ์ส�ำนักงำน	 8	 –	 12	 ปี
	 ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง	 5	 –	 8	 ปี
	 ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ	 5	 –	 10	 ปี
	 ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่	 5	 –	 10	 ปี
	 ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง	 2	 –	 8	 ปี
	 ครุภัณฑ์ส�ำรวจ	 8	 –	 10	 ปี
	 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์และกำรแพทย์		 5	 –	 8	 ปี
	 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 3	 –	 5	 ปี
	 ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว	 2	 –	 5	 ปี
	 ครุภัณฑ์กีฬำ	 2	 –	 5	 ปี
	 ครุภัณฑ์สนำม	 2	 –	 5	 ปี
	 ครุภัณฑ์อื่น		 2	 –	 5	 ปี
 •	ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน	และงำนระหว่ำงก่อสร้ำง

	 4.7	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 •	สินทรัพย ์ไม ่มีตัวตน	 แสดงมูลค ่ำด ้วยมูลค ่ำสุทธิตำมบัญชีที่ เกิดจำกรำคำทุน																								
หักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม
 •	ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำน
ทำงกำรเงินโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ	ดังนี้
	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	4	ปี

	 4.8	 เจ้าหนี้ระยะสั้น
	 เจ้ำหนี้ระยะสั้น	หมำยถึง	จ�ำนวนเงินที่หน่วยงำนค้ำงช�ำระแก่องค์กร/บุคคลภำยนอก	หรือ
หน่วยงำนภำครฐัอืน่	เป็นค่ำสนิค้ำหรอืบริกำร	หรอืเกดิจำกรำยกำรอืน่ทีท่�ำให้หน่วยงำนมภีำระหนีท้ีจ่ะต้องช�ำระ
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน	1	ปี	แต่ไม่รวมถึงกำรกู้ยืม	และรำยกำรที่ไม่มีกำรแลกเปลี่ยน

	 4.9	 เงินรับฝากระยะสั้น
	 เงินรับฝำกระยะสั้น	 หมำยถึง	 เงินที่หน่วยงำนได้รับไว้ตำมอ�ำนำจหน้ำที่	 แต่เป็นเงินที่						
หน่วยงำนไม่อำจน�ำไปใช้จ่ำยได้ตำมปกติ	 โดยหน่วยงำนมีภำระผูกพันท่ีจะต้องจ่ำยคืนให้ผู้ฝำกหรือเป็นเงิน										
ผ่ำนมือที่จะต้องจ่ำยต่อไปยังบุคคลที่สำม	หน่วยงำนจะรับรู้เงินรับฝำกเมื่อได้รับเงิน

	 4.10	 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
	 รำยได้รอกำรรับรู้ระยะยำว	 เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงำนได้รับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล					
ต่ำงประเทศ	 องค์กำรระหว่ำงประเทศ	 หรือบุคคลใด	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์	 และสินทรัพย์รับบริจำคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงำนไว้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	 รวมท้ังกำรได้รับเงินสด							
ที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำยเงิน	ซึ่งหน่วยงำนยังไม่อำจรับรู้รำยได้
	 รำยได้รอกำรรบัรู้จะถกูทยอยตดับญัชเีพือ่รบัรูร้ำยได้ตำมเกณฑ์ทีเ่ป็นระบบและสมเหตสุมผล
ตลอดระยะเวลำที่จ�ำเป็นเพื่อจับคู่รำยได้กับค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง	 โดยทยอยรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของ							
ค่ำเสื่อมรำคำ	ของสินทรัพย์ที่ได้รับควำมช่วยเหลือหรือบริจำค
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	 4.11	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 หมำยถึง	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใด	 นอกจำกที่ก�ำหนดไว้								
ซึ่งได้แก่	 ทรัพย์สินอื่น	 ๆ	 ที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน	 ตำมมำตรำ	 48	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและ								
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	แสดงด้วยรำคำทุน	ณ	วันรับมอบทรัพย์

	 4.12	ทุนของหน่วยงาน
	 เกดิจำกกำรปรบัเปลีย่นระบบบญัชจีำกเกณฑ์เงนิสดเป็นเกณฑ์คงค้ำง	ในปีงบประมำณ	2545	
โดยมีกำรส�ำรวจสินทรัพย์และหนี้สิน	และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่ำงระหว่ำงสินทรัพย์และหนี้สิน

	 4.13	 รายได้จากเงินงบประมาณ
	 รำยได้จำกเงินงบประมำณรับรู้ตำมเกณฑ์ดังนี้
	 1)	เมือ่ยืน่ค�ำขอเบกิเงนิจำกกรมบญัชกีลำงในกรณเีป็นกำรขอรบัเงนิเข้ำบญัชหีน่วยงำน
	 2)	เม่ืออนมุตัจ่ิำยเงนิให้กบัผูม้สีทิธไิด้รบัเงนิแล้วในกรณเีป็นกำรจ่ำยตรงให้กบัผูม้สีทิธริบัเงนิ
	 3)	เมื่อยื่นค�ำขอเบิกเงินจำกกรมบัญชีกลำงในกรณีเป็นกำรเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
	 หน่วยงำนแสดงรำยได้จำกเงินงบประมำณในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินตำม
จ�ำนวนเงินงบประมำณที่ขอเบิกสุทธิจำกเงินงบประมำณเบิกเกินส่งคืน	งบประมำณเบิกแทนกันแสดงรำยได้จำก
เงินงบประมำณในงบแสดงผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของหน่วยงำนผู้เบิกแทน

	 4.14	 รายได้แผ่นดิน
	 รำยได้แผ่นดนิเป็นรำยได้ทีห่น่วยงำนไม่สำมำรถน�ำมำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำน	รบัรู้เมือ่เกดิ
รำยได้ด้วยยอดสุทธิหลังจำกหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมำณตำมที่ได้รับกำรยกเว้น	 รำยได้แผ่นดินและ
รำยได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยของหน่วยงำน	 แต่แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ					
งบกำรเงินเป็นรำยงำนแยกต่ำงหำก

	 4.15	 รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค
	 รำยได้จำกเงนิโอนและเงนิบรจิำคจำกบคุคลอืน่นอกจำกหน่วยงำนภำครฐัรับรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ	
ยกเว้นในกรณีท่ีมีเงือ่นไขเป็นข้อจ�ำกดัท่ีต้องปฏบิติัตำมในกำรใช้จ่ำยเงนิ	หรอืได้รบัควำมช่วยเหลอืและบรจิำคเป็น
สินทรัพย์ท่ีให้ประโยชน์แก่หน่วยงำนเกินหนึ่งปี	 จะทยอยรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์กำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ
สินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอำยุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย:บาท)

									2558 									2557

	 เงินสดในมือ 68,813.03 24,669.00

	 เงินทดรองรำชกำร 500,000.00 625,000.00

	 เงินฝำกสถำบันกำรเงิน

	 	 ประเภทเงินฝำกกระแสรำยวัน	–	ในงบประมำณ 7,894.88 199,263.98

	 	 ประเภทเงินฝำกออมทรัพย์	–	นอกงบประมำณ 469,788,517.05 521,055,556.35

	 เงินฝำกประจ�ำที่มีก�ำหนดจ่ำยคืนไม่เกิน	3	เดือน

	 เงินฝำกไม่มีรำยตัว 1,200,098.63 -

	 เงินฝำกคลัง 43,744,004.80 1,536,301.00

	 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 515,309,328.39 523,440,790.33

	 เงินสดในมือ	เป็นเงินสดนอกจำกส่วนที่ส�ำนักงำน	ปปง.	ถือไว้เพื่อใช้จ่ำยส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร
ปกติตำมวัตถุประสงค์ของส�ำนักงำน	 ปปง.	 แล้ว	 ยังรวมถึงส่วนที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับไว้เพื่อรอน�ำส่งคลังเป็น			
รำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย	ซึ่งไม่สำมำรถน�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของส�ำนักงำน	ปปง.	ได้
	 เงินทดรองรำชกำร	 เป็นเงินสดที่ส�ำนักงำน	 ปปง.	 มีไว้เพื่อใช้จ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยปลีกย่อยใน
ส�ำนกังำนตำมวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิำกกระทรวงกำรคลงั	ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำร	
พ.ศ.	2547	ซึง่จะต้องส่งคนืคลงัเมือ่หมดควำมจ�ำเป็นในกำรใช้จ่ำย	ยอดคงเหลอืสิน้ปีประกอบด้วย	เงนิฝำกธนำคำร	
	 เงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำกออมทรัพย์	จ�ำนวน	469,788,517.05	บำท	(ปี	2557	จ�ำนวน	
521,055,556.35	 บำท)	 เป็นเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน												
ตำมมำตรำ	48	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อรอ
ผลทำงคดีว่ำจะน�ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดินหรือส่งคืนเจ้ำของทรัพย์สิน	 และน�ำส่งเข้ำกองทุนกำรป้องกันและ										
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดต่อไป
	 เงินฝำกไม่มีรำยตัว	จ�ำนวน	1,200,098.63	บำท	เป็นเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	
ที่ได้จำกกำรรับคืนเงิน	 UNDO	 จำกผู้รับบ�ำนำญจ�ำนวน	 2	 รำย	 ซึ่งแสดงควำมประสงค์ขอใช้สิทธิรับบ�ำนำญ									
ตำมพระรำชบัญญัติบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร	พ.ศ.	2494
	 เงนิฝำกคลงั	เป็นเงนิท่ีส�ำนกังำน	ปปง.	ฝำกไว้กบักระทรวงกำรคลงัภำยใต้ข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย	
โดยไม่มีดอกเบี้ย	 ซึ่งสำมำรถเบิกถอนได้เมื่อต้องกำรใช้จ่ำยตำมรำยกำรที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจ�ำกัด							
ในกำรใช้จ่ำย
	 เงินฝำกคลังจ�ำนวน	43,744,004.80	บำท	 (ปี	2557	จ�ำนวน	1,536,301	บำท)	 เป็นเงินนอก				
งบประมำณที่มีข้อจ�ำกัดในกำรใช้จ่ำยเพื่อจ่ำยต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงำนอื่นตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
กฎหมำยอนัเป็นทีม่ำของเงนิฝำกคลงันัน้	ส�ำนกังำน	ปปง.	ไม่สำมำรถน�ำไปใช้จ่ำยเพ่ือประโยชน์ในกำรด�ำเนนิงำน
ของส�ำนักงำน	ปปง.	ตำมปกติได้	แต่มีหน้ำที่ถือไว้เพื่อจ่ำยตำมวัตถุประสงค์ของเงินฝำกคลัง
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หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

								2558 							2557

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ 987,111.00 733,909.00

เงินจ่ำยล่วงหน้ำ 4,862,450.00 -

รำยได้ค้ำงรับ 4,879,021.64 5,847,425.55

รวม	ลูกหนี้ระยะสั้น 10,728,582.64 6,581,334.55

ลูกหนี้เงินยืม	ณ	วันสิ้นปี	แยกตามอายุหนี้	ดังนี้

(หน่วย	:	บาท)

ลูกหนี้เงินยืม ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระและ
การส่งใช้ใบส�าคัญ รวม

2558 987,111.00 - - 987,111.00

2557 721,194.00 - 12,715.00 733,909.00

	 รำยได้ค้ำงรับ	 จ�ำนวน	 4,879,021.64	 บำท	 ประกอบด้วย	 รำยได้ค้ำงรับจำกกรมบัญชีกลำง	
จ�ำนวน	2,490,051.22	บำท	ซึง่ในปีงบประมำณ	2558	กรมบญัชกีลำงได้ส่ังจ่ำยเงินให้ครบถ้วนแล้ว	และดอกเบ้ีย
ค้ำงรับจ�ำนวน	2,388,970.42	บำท

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินฝำกประจ�ำ 366,906,531.22 119,108,232.39

รวม	เงินลงทุนระยะสั้น 366,906,531.22 119,108,232.39

	 เป็นเงินฝำกธนำคำรออมสิน	 สำขำอุรุพงษ์	 ประเภทเงินฝำกประจ�ำ	 12	 เดือน	 จ�ำนวน	
366,906,531.22	 บำท	 เป็นเงินท่ีได้จำกกำรน�ำทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน	 ตำมมำตรำ	 48						
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ไปขำยทอดตลำด								
หรือไปบริหำรจัดกำร	 เช่น	 กำรให้เช่ำโดยกำรเปิดบัญชีเงินฝำกตำมรำยชื่อเจ้ำของทรัพย์สินไว้	 เพื่อรอผลทำงคดี
ว่ำจะส่งคนืเจ้ำของทรพัย์สนิหรอืส่งเป็นรำยได้แผ่นดินเมือ่คดีส้ินสุด	 ส�ำหรับดอกเบีย้รับทีเ่กดิในระหว่ำงงวดจะรบัรู้										
เข้ำบัญชีตำมรำยชื่อเจ้ำของทรัพย์สินคู่กับบัญชีเงินรับฝำกระยะสั้น

107สำ�นักง�น ปปง.



หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 มีทรัพย์สินอื่น	 ๆ	 ที่ได้จำกกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน	 ตำมมำตรำ	 48																	
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และได้เก็บรักษำและ
จัดกำรทรัพย์สินตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและ											
กำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด	พ.ศ.	2543	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ซึ่งได้ประมำณทรัพย์สินอื่น	ๆ	ที่คำดว่ำ
คดจีะสิน้สดุ	ระหว่ำงวนัที	่1	ตลุำคม	2558	ถงึวนัที	่30	กนัยำยน	2559	จ�ำนวน	143,782,294.46	บำท	ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

2558 2557

ยำนยนต์ 14,863,000.00 47,816,700.00

อัญมณีและเครื่องประดับ 21,898,298.00 1,443,400.00

อสังหำริมทรัพย์ 93,470,325.00 310,261,870.50

ทรัพย์สินอื่น	ๆ 13,550,671.46 26,585,200.00

รวม	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 143,782,294.46 386,107,170.50

หมายเหตุ 9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)
(หน่วย:บาท)

2558 2557

อำคำร	และสิ่งปลูกสร้ำง 88,691,336.10 85,334,377.50

หกั	ค่ำเสือ่มรำคำสะสม	–	อำคำรและสิง่ปลูกสร้ำง 52,453,997.97 47,849,161.79

อาคาร	และสิ่งปลูกสร้าง	–	สุทธิ 36,237,338.13 37,485,215.71

ครุภัณฑ์ 226,210,074.72 218,467,762.19

หัก	ค่ำเสื่อมรำคำสะสม	–	ครุภัณฑ์ 195,542,674.31 178,517,702.41

ครุภัณฑ์	–	สุทธิ 30,667,400.41 39,950,059.78

งานระหว่างก่อสร้าง 35,552,480.00 1,850,250.00

รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	-		สุทธิ 102,457,218.54 79,285,525.49

	 	 อำคำรส�ำนักงำน	 ปปง.	 ตั้งอยู ่บนที่ดินรำชพัสดุ	 แปลงหมำยเลขทะเบียนที่	 กท.4891														

ถนนพญำไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรงุเทพมหำนคร	สทิธกิำรครอบครองกำรใช้ประโยชน์เป็นของส�ำนกังำน	ปปง.
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หมายเหตุ 10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
(หน่วย:บาท)

2558 2557

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 287,155,129.29 271,825,129.29

หกั	ค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสม	–	โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 261,450,243.23 254,328,129.66

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	–	สุทธิ 25,704,886.06 17,496,999.63

รวม	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	–	สุทธิ 25,704,886.06 17,496,999.63

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
	 ส�ำนกังำน	ปปง.	มทีรพัย์สนิอืน่	ๆ 	จ�ำนวน	3,381,623,885.17	บำท	ทีไ่ด้จำกกำรยดึหรอือำยดั
ทรัพย์สิน	 ตำมมำตรำ	 48	 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไข									
เพ่ิมเติม	 และได้เก็บรักษำและจัดกำรทรัพย์สินตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน		
ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด	พ.ศ.	2543	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

2558 2557

ยำนยนต์ 130,702,477.00 33,162,500.00

อัญมณีและเครื่องประดับ 156,569,616.70 151,914,953.70

อสังหำริมทรัพย์ 2,078,565,037.17 1,207,335,952.03

ทรัพย์สินอื่น	ๆ 1,015,786,754.30 54,432,341.52

รวม	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 3,381,623,885.17 1,446,845,747.25

หมายเหตุ 12 เจ้าหนี้ระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 32,037,703.96 18,223,133.29

เจ้ำหนี้อื่น 343,339.99 431,100.32

ค่ำสำธำรณูปโภคค้ำงจ่ำย 1,084,046.33 1,125,360.18

ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำย 734,212.48 2,548,532.32

ใบส�ำคัญค้ำงจ่ำยอื่น 68,813.03 24,669.00

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น 61,504.83 74,212.58

รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น 34,329,620.62 22,427,007.69
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หมายเหตุ 13 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินรับฝำกอื่น 984,066,411.78 1,028,067,112.62

เงินประกันผลงำน 776,090.00 218,338.94

เงินประกันอื่น 2,407,344.80 1,536,301.00

รวม	เงินรับฝากระยะสั้น 987,249,846.58 1,029,821,752.56

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รำยได้รอกำรรับรู้ 25,945.59 31,168.76

รวม	เจ้าหนีเ้งนิโอนและรายการอดุหนนุระยะยาว 25,945.59 31,168.76

หมายเหตุ 15 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	จ�ำนวน	3,381,623,885.17	บำท	เป็นทรัพย์สินที่ได้จำกกำรยึดหรือ

อำยัดทรัพย์สิน	ตำมมำตรำ	48	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม	 และได้เก็บรักษำและจัดกำรทรัพย์สินตำมระเบียบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน			

ว่ำด้วยกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออำยัด	พ.ศ.	2543	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

2558 2557

ยำนยนต์ 130,702,477.00 33,162,500.00

อัญมณีและเครื่องประดับ 156,569,616.70 151,914,953.70

อสังหำริมทรัพย์ 2,078,565,037.17 1,207,335,952.03

ทรัพย์สินอื่น	ๆ 1,015,786,754.30 54,432,341.52

รวม	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 3,381,623,885.17 1,446,845,747.25
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หมายเหตุ 16 รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน

รำยได้จำกงบบุคลำกร 115,861,398.28 105,947,993.22

รำยได้จำกงบด�ำเนินงำน 110,773,816.61 107,673,286.12

รำยได้จำกงบลงทุน 35,754,655.50 835,825.01

รำยได้จำกงบอุดหนุน 1,275,123.00 1,210,000.00

รำยได้จำกงบกลำง 28,175,169.63 24,490,406.58

รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 34,712,682.86 28,352,490.18

หัก	เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมำณ (2,405,446.09) (2,387,936.04)

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	–	สุทธิ 324,147,399.79 266,122,065.07

	 รายได้จากงบประมาณปีก่อน	ๆ	(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)

รำยได้จำกงบบุคลำกร - 573,824.66

รำยได้จำกงบด�ำเนินงำน 13,724,324.08 6,050,284.50

รำยได้จำกงบลงทุน 13,805,195.13 7,784,540.21

รำยได้จำกงบกลำง 8,770,862.25 27,133,878.55

รำยได้จำกงบรำยจ่ำยอื่น 11,233,176.94 6,959,690.06

รวม	รายได้จากงบประมาณปีก่อน	ๆ 47,533,558.40 48,502,217.98

รวม	รายได้จากงบประมาณ 371,680,958.19 314,624,283.05

หมายเหตุ 17 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย:บาท)

2558 2557

รำยได้จำกกำรอุดหนุน	–	หน่วยงำนภำครัฐ 52,944,517.53 -

รำยได้จำกกำรบริจำค 5,223.17 16,979.05

รวม	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 52,949,740.70 16,979.05
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หมายเหตุ 18 ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินเดือน 109,773,867.11 100,635,597.35

เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น 23,431.81 130,584.22

ค่ำล่วงเวลำ 2,653,890.00 2,858,640.00

เงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร 6,189,207.94 5,763,051.66

เงินช่วยค่ำครองชีพ 44,035.48 50,860.48

เงินรำงวัล - 573,824.66

ค่ำรักษำพยำบำล 10,469,313.95 9,090,056.99

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร 287,042.00 211,532.00

เงินชดเชยสมำชิก	กบข. 1,916,514.24 1,709,470.23

เงินสมทบ	กบข. 2,874,771.40 2,564,205.43

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 252,894.00 239,352.00

ค่ำเช่ำบ้ำน 1,028,888.70 703,500.00

ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ�ำ

ต�ำแหน่ง

991,200.00 989,561.29

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร 136,505,056.63 125,520,236.31

หมายเหตุ 19 ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

บ�ำนำญปกติ 8,522,235.47 7,242,166.63

เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบ�ำนำญ	 800,059.92 483,414.68

เงินบ�ำเหน็จ 327,419.40 -

เงินบ�ำเหน็จตกทอด	 267,682.30 177,521.25

เงินบ�ำเหน็จด�ำรงชีพ	 1,200,000.00 1,176,296.80

ค่ำรักษำพยำบำล	 858,851.39 1,443,496.21

เงินช่วยกำรศึกษำบุตร	 70,290.00 44,000.00

บ�ำเหน็จบ�ำนำญอื่น	 134,920.23 119,636.25

รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ 12,181,458.71 10,686,531.82
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หมายเหตุ 20 ค่าตอบแทน
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่ำตอบแทนเฉพำะงำน	 4,529,619.29 2,155,186.90

ค่ำตอบแทนอื่น 7,741,657.25 121,451.80

รวม	ค่าตอบแทน 12,271,276.54 2,276,638.70

หมายเหตุ 21 ค่าใช้สอย
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม 7,144,233.02 13,272,496.60

ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 18,421,278.43 17,971,481.74

ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ	 1,654,925.48 3,062,009.16

ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร	 53,714,916.52 42,840,619.86

ค่ำธรรมเนียม	 2,400.00 3,800.00

ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำ	 16,280,800.00 6,874,856.35

ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 6,647,115.00 3,681,788.00

ค่ำเช่ำ	 13,631,030.82 11,929,686.46

ค่ำวิจัยและพัฒนำ	 236,088.00 422,682.00

ค่ำใช้จ่ำยผลักส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน	 103,626.58 785,177.80

ค่ำประชำสัมพันธ์	 3,569,153.50 7,383,792.00

ค่ำใช้สอยอื่น	 2,510,865.19 933,695.79

รวม	ค่าใช้สอย 123,916,432.54 109,162,085.76

หมายเหตุ 22 ค่าวัสดุ
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่ำวัสดุ 8,657,390.70 6,313,048.12

ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง	 760,860.09 814,884.73

ค่ำครุภัณฑ์มูลค่ำต�่ำกว่ำเกณฑ์ 623,058.49 1,329,481.36

รวม	ค่าวัสดุ 10,041,309.28 8,457,414.21

113สำ�นักง�น ปปง.



หมายเหตุ 23 ค่าสาธารณูปโภค
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่ำไฟฟ้ำ	 10,655,841.71 10,459,983.45

ค่ำน�้ำประปำ	 233,375.18 255,756.26

ค่ำโทรศัพท์	 1,310,209.61 1,100,397.92

ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม	 1,690,005.29 1,732,312.76

ค่ำบริกำรไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 1,446,305.00 1,516,959.00

รวม	ค่าสาธารณูปโภค	 15,335,736.79 15,065,409.39

หมายเหตุ 24 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
(หน่วย:บาท)

2558 2557

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำง 4,604,836.18 4,168,317.31

ครุภัณฑ์	 17,024,971.90 19,598,825.91

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 7,122,113.57 18,914,359.14

รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 28,751,921.65 42,681,502.36

หมายเหตุ 25 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย:บาท)

2558 2557

ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนเพื่อกำรด�ำเนินงำน	-

องค์กรระหว่ำงประเทศ	 1,245,142.12 1,182,690.43

รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนุนและบรจิาค 1,245,142.12 1,182,690.43

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงนิรำชกำรลบัในกำรรกัษำควำมม่ันคงของประเทศ 20,000,000.00 20,000,000.00	

รำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน-หน่วยงำนรับเงนินอก

งบประมำณจำกกรมบัญชีกลำง (14,036,017.47) (4,487,546.00)

ค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน	–	ปรับเงนิฝำกคลงั 14,036,167.47 4,339,046.00

รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น 20,000,150.00 19,851,500.00
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	 ค่ำใช้จ่ำยอื่น	จ�ำนวน	20,000,150.00	บำท	ประกอบด้วย

	 (1)	 เงินงบประมำณเบิกแทนส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี	 ตำมท่ีได้รับกำรจัดสรร 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี	 พ.ศ.	 2558	 งบรำยจ่ำยอื่น	 (เงินรำชกำรลับ)	 จำกส�ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตร	ี																			

จ�ำนวน	20,000,000.00	บำท

	 (2)	 ภำษค่ีำจ้ำงเจ้ำหน้ำทีส่นบัสนนุงำนโสตทศันปูกรณ์	ประจ�ำเดือนกนัยำยน	2558	 จ�ำนวน	

150.00	บำท	ซึง่ส�ำนกังำน	ปปง.	ได้ท�ำกำรเบิกจ่ำยเงนินอกงบประมำณประเภทเงนิฝำกคลัง	จ�ำนวน	15,000.00	บำท 

โดยมีภำษีหัก	ณ	ที่จ่ำย	จ�ำนวน	150.00	บำท	ระบบ	GFMIS	ได้ปรับลดเงินฝำกคลังแล้ว	จ�ำนวน	15,000.00	บำท	

และบนัทกึรับรำยได้ระหว่ำงหน่วยงำน	–	หน่วยงำนรบัเงนินอกงบประมำณจำกกรมบญัชีกลำง	จ�ำนวน	14,850.00	บำท 

เมื่อวันที่	30	กันยำยน	2558

หมายเหตุ 27 ทรัพย์สินอื่นจากการอายัด
	 ณ	วันที่	30	กันยำยน	2558	ส�ำนักงำน	ปปง.	มีทรัพย์สินอื่น	ประเภทเงินฝำกธนำคำรที่อำยัด

ไว้ที่สถำบันกำรเงินต่ำง	 ๆ	 จ�ำนวน	 699,096,452.84	 บำท	 ที่ได้จำกกำรอำยัดทรัพย์สินตำมมำตรำ	 48	 

แห่งพระรำชบัญญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ	นอกเหนอืจำกทรพัย์สนิ

ในส่วนทีเ่ป็นเงนิสดและทรพัย์สนิอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้จำกกำรน�ำทรพัย์สนิท่ีได้จำกกำรยดึหรอือำยดัไปขำยทอดตลำดหรอืไปบรหิำร

จัดกำรตำมท่ีได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินหมำยเหตุที่	 5	 หมำยเหตุที่	 7	 หมำยเหตุที่	 8	 และ

หมำยเหตุที่	11	โดยไม่ได้รับรู้ทรัพย์สินจ�ำนวนดังกล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

(หน่วย:บาท)

2558 2557

เงินฝำกธนำคำรที่อำยัดไว้	 699,096,452.84 531,414,543.69

รวม	ทรัพย์สินอื่นจากการอายัด 699,096,452.84 531,414,543.69

หมายเหตุ 28 การจัดประเภทรายการใหม่
	 ตัวเลขเปรียบเทียบในงบกำรเงิน	ปี	2557	มีกำรจัดประเภทใหม่	เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัด

ประเภทและกำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน	ปี	2558

(หน่วย:บาท)

ก่อนจัด	ประเภทใหม่ เพิ่ม/ลด หลงัจัด	ประเภทใหม่

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,832,952,917.75 (1,446,845,747.25) 386,107,170.50

สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 0.00 1,446,845,747.25 1,446,845,747.25

รวม 1,832,952,917.75 0.00 1,832,952,917.75

เงินรับฝำกระยะสั้น 2,476,667,499.81 (1,446,845,747.25) 1,029,821,752.56

หนี้สิ้นไม่หมุนเวียนอื่น 0.00 1,446,845,747.25 1,446,845,747.25

รวม 2,476,667,499.81 0.00 2,476,667,499.81
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ส่วนที่ 5
ปัญหา อุปสรรค

และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน



ส่วนที่ 5 : ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

1. การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
	 ประเทศไทยจะต้องเข้ำรบักำรประเมนิกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกนัปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	(Anti-Money	Laundering	and	Combating	the	
Financing	of	Terrorism:	AML/CFT)	รอบที่	3	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2559	–	2560	ซึ่งกำรประเมินจะพิจำรณำ
ทั้งประเด็นควำมสอดคล้องของกฎหมำยและกระบวนกำรด�ำเนินงำนของประเทศไทยกับมำตรฐำนสำกล	 และ
ประเด็นประสิทธิผลของกำรด�ำเนินงำน	 ซึ่งประเทศไทยจ�ำเป็นต้องแสดงข้อมูล	 และสถิติผลกำรด�ำเนินงำน 
ในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่มีควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	และสมบูรณ์ต่อคณะผู้ประเมิน

	 ปัญหาอุปสรรค
	 กำรด�ำเนินงำนภำยใต้ระบบ	 AML/CFT	 ครอบคลุมภำรกิจของหน่วยงำนต่ำงๆ	 ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	
ได้แก่	ส�ำนกังำน	ปปง.	หน่วยก�ำกบัดแูลสถำบนักำรเงิน	หน่วยบังคบัใช้กฎหมำย	และผู้มหีน้ำทีร่ำยงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	เนือ่งจำกกำรประเมนิในรอบนี	้คณะผู้ประเมนิไม่เพียงแต่พิจำรณำ
ควำมสอดคล้องของกฎหมำยและระเบียบ	 และกระบวนกำรด�ำเนินงำนปัญหำอุปสรรคตำมมำตรฐำนสำกล										
แต่ยังเน้นให้ควำมส�ำคัญกับกำรประเมินประสิทธิผลของระบบ	 AML/CFT	 ของประเทศไทย	 โดยพิจำรณำ
ประสิทธิผลจำกผลลัพธ์ระยะสั้น	 (Immediate	 Outcomes)	 11	 ด้ำน	 เช่น	 กำรด�ำเนินกำรตำมควำมเส่ียง 
ด้ำนกำรฟอกเงนิและกำรสนับสนุนทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยอย่ำงเหมำะสมกบับรบิทของไทย	ทัง้กำรบงัคบัใช้กฎหมำย 
กำรริบทรัพย์ผู้กระท�ำผิด	 กำรก�ำกับดูแล	 กำรใช้ประโยชน์จำกกำรวิเครำะห์ข่ำวกรองทำงกำรเงินเพ่ือน�ำไป 
สูก่ำรด�ำเนนิคด	ีและกำรป้องกนัองค์กรไม่แสวงหำก�ำไรไม่ให้ถกูใช้เป็นช่องทำงในกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำย 
โดยค�ำนึงถึงกำรตัดวงจรอำชญำกรรมไม่ให้อำชญำกรเข้ำถึงเงินทุนหรือใช้เงินที่ได้จำกกำรกระท�ำควำมผิด												
เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือน�ำไปก่ออำชญำกรรมอย่ำงต่อเนื่องได้อีกต่อไป	ซึ่งขณะนี้	กำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
และมำตรกำรทีเ่กีย่วข้อง	กำรให้ข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบกำรจดัท�ำรำยงำนประเมนิตนเองของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	
ยังคงมีควำมล่ำช้ำ	และไม่ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

	 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนที่เกี่ยวกับด้ำน	AML/CFT	ภำยใต้กรอบภำรกิจหน้ำที่ของ
หน่วยงำนภำยในเวลำทีก่�ำหนด	และให้ควำมร่วมมอืในกำรบรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนด้ำน	AML/CFT	ร่วมกบัส�ำนกังำน	ปปง.
	 2)	 ควรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินมำตรฐำนสำกล 
ด้ำนกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 รอบท่ี	 3																					
ในปี	พ.ศ.	2559	-	2560	อย่ำงเพียงพอ
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2. เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ปัญหาอุปสรรค
	 ด้วยระบบสำรสนเทศและโครงสร้ำงพื้นฐำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส�ำนักงำน	 ปปง.	 มีกำรใช้งำนมำเป็น
ระยะเวลำนำนกว่ำ	 15	 ปี	 ท�ำให้ระบบสำรสนเทศไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และในปัจจุบัน														
ได้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ให้มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น													
เพือ่ตอบสนองภำรกจิของส�ำนกังำน	ปปง.	ทีม่เีพิม่มำกข้ึน	ตำมพระรำชบญัญัตป้ิองกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556	ซึ่งมีควำมผิดมูลฐำนเพิ่มมำกขึ้นเป็น	25	มูลฐำน	อีกทั้งยังมีภำรกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ตลอดจนกำรท�ำธุรกรรมผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีจ�ำนวนเพ่ิมมำกขึ้นกว่ำ	 1,650,000	 รำยงำนต่อเดือน	 และมีแนวโน้มกำรรำยงำนธุรกรรมผ่ำน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นทุกเดือน	 จึงท�ำให้จ�ำนวนระบบงำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศของส�ำนักงำน	ปปง.							
มจี�ำนวนเพิม่มำกขึน้ทกุปี	แต่กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศดังกล่ำวยงัขำดควำมเชือ่มโยงข้อมลูในลักษณะ
กำรบรูณำกำรและขำดมำตรฐำนในกำรเชือ่มโยงข้อมลูต่ำง	ๆ 	เข้ำด้วยกนั	ท�ำให้กำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูในระบบ
ต่ำง	ๆ	ที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกันท�ำได้ยำกและซับซ้อน	เกิดกำรสูญเสียงบประมำณในกำรพัฒนำระบบที่ซ�้ำซ้อนกัน
เป็นจ�ำนวนมำก	 เกิดควำมขัดแย้งกันของข้อมูลชนิดเดียวกันจำกระบบท่ีต่ำงกัน	 ไม่สำมำรถส่งต่อหรือใช้ข้อมูล		
ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่ต่ำงกันได้	 ส่งผลให้ประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศของส�ำนักงำน	 ปปง.																			
โดยรวมท�ำงำนได้ช้ำลง

	 ข้อเสนอแนะ
	 1)	 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 และส�ำนักงบประมำณควรสนับสนุนงบประมำณ															
ในกำรพฒันำและปรบัปรงุระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือรองรับกำรปฏบิติังำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
แก่กำรก่อกำรร้ำย	และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีควำมรวดเร็วทันสมัย
	 2)	 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 อำทิเช่น	 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร	 ส�ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)	หรือ	สรอ.	และส�ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	(องค์กำรมหำชน)
หรอื	สพธอ.	รวมทัง้คณะอนกุรรมกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศกระบวนกำรยตุธิรรมของคณะกรรมกำร
พฒันำกำรบรหิำรงำนยตุธิรรมแห่งชำต	ิควรสนบัสนนุแนวนโยบำย	มำตรฐำน	และกำรแลกเปลีย่นเชือ่มโยงข้อมูล
ระหว่ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินของหน่วยงำน 
ทั้งภำยในประเทศ	และหน่วยงำนต่ำงประเทศ	รองรับกำรขยำยผลกำรให้บริกำร	 (Services)	และบริกำรข้อมูล	
(Data)	ได้อย่ำงต่อเนือ่ง	เพือ่ให้มกีำรใช้ประโยชน์จำกข้อมลูร่วมกนั	รวมทัง้	ลดกระบวนกำร	(Optimize	Process)	
และเอกสำรทีเ่กีย่วข้องท�ำให้กำรปฏบิตังิำนมคีวำมรวดเร็ว	สำมำรถน�ำข้อมลูจำกระบบมำใช้ในกำรปฏบิติัภำรกิจ								
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	โดยค�ำนึงถึงกำรแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลที่มีควำมรัดกุม	ถูกต้องและมีมำตรฐำน
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3. โครงสร้างและอัตราก�าลัง
	 ปัญหาอุปสรรค
	 ด้วยส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	 ปปง.)	 ได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556	ซึ่งเป็นกำรแก้ไขเพิ่มเติมควำมผิดมูลฐำนจำกเดิม	9	มูลฐำน	
เพิ่มเป็น	 25	 มูลฐำน	 และพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย				
พ.ศ.	2556	ซึ่งในปีงบประมำณ	พ.ศ.	2558	ส�ำนักงำน	ปปง.	ได้เสนอขอแก้กฎหมำยใหม่	จ�ำนวน	3	ฉบับ	ได้แก่	
(1)	พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2558				
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	9	กันยำยน	2558	(2)	ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่...)	
พ.ศ.	...	และ	(3)	ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่...)	พ.ศ...	กำรแก้ไขกฎหมำยดังกล่ำว
ส่งผลให้ส�ำนักงำน	ปปง.	มีภำระงำนเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2558	ส�ำนักงำน	ปปง.	
มีอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำรจ�ำนวน	369	อัตรำ	และพนักงำนรำชกำร	จ�ำนวน	30	อัตรำ	ประกอบกับส�ำนักงำน	ปปง.	
อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำรขออัตรำก�ำลังเพ่ิม	 เพื่อให้เพียงพอต่อภำระงำนท่ีเพ่ิมขึ้นดังกล่ำว	 จ�ำนวน	 224	 อัตรำ											
อันจะท�ำให้พืน้ทีป่ฏบิตังิำน	ณ	อำคำรส�ำนกังำน	ปปง.	และอำคำรเช่ำไม่เพียงพอ	จึงมคีวำมจ�ำเป็นต้องจัดหำพ้ืนที่
แห่งใหม่	เพื่อให้เพียงพอต่อจ�ำนวนบุคลำกรของส�ำนักงำน	ปปง.

	 ข้อเสนอแนะ
	 เห็นควรให้หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเร่งผลกัดนักำรขออตัรำก�ำลงัเพ่ิม	และพิจำรณำสนบัสนนุงบประมำณในกำร
จัดหำพื้นที่ท�ำงำนเพื่อรองรับจ�ำนวนบุคลำกรที่ก�ำลังจะเพ่ิมข้ึน	 ให้เหมำะสมกับภำรกิจและปริมำณงำนของ
ส�ำนักงำน	ปปง.	ตำมกฎหมำยใหม่ข้ำงต้น
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ประมวลภาพกิจกรรม



	 พันต�ำรวจเอก	 สีหนำท	 ประยูรรัตน์	 เลขำธิกำร	 ปปง.พร้อมคู่สมรสร่วมงำนสโมสรสันนิบำตเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่วัเน่ืองในโอกำสมหำมงคลเฉลมิพระชนมพรรษำ	5	ธนัวำคม	2557	 โดยมร้ีอยต�ำรวจเอกหญงิ		
สวุนย์ี	แสวงผล	รองเลขำธกิำร	ปปง.	ฝ่ำยปฏบิตักิำร	และพนัต�ำรวจโทหญงิ	เอมอร	ไชยบวัแดง	รองเลขำธกิำร	ปปง.	ฝ่ำยบรหิำร	
ร่วมงำนดังกล่ำว	เมื่อวันที่	7	ธันวำคม	2557	ณ	บริเวณสนำมหญ้ำหน้ำตึกไทยคู่ฟ้ำ	ท�ำเนียบรัฐบำล	กรุงเทพมหำนคร

	 พนัต�ำรวจเอก	สหีนำท	ประยรูรัตน์	เลขำธิกำร	ปปง. 
ร่วมป่ันจกัรยำนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิ์	
พระบรมรำชินีนำถ	 ในกิจกรรม	 "Bike	 for	 Mom															
ปั่นเพื่อแม่"	 ร่วมกับคณะรัฐมนตรี	 ผู ้บริหำรกระทรวง
ยตุธิรรม	และประชำชนทกุหมูเ่หล่ำ	เมือ่วนัที	่16	สงิหำคม	
2558	ณ	ลำนพระรำชวังดุสิต	กรุงเทพมหำนคร
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	 พันต�ำรวจเอก	สีหนำท	ประยูรรัตน์	เลขำธิกำร	ปปง.	ร้อยต�ำรวจเอกหญิง	สุวนีย์	แสวงผล	รองเลขำธิกำร	ปปง.	 
ฝ่ำยปฏิบัติกำร	 พันต�ำรวจโทหญิง	 เอมอร	 ไชยบัวแดง	 รองเลขำธิกำร	 ปปง.	 ฝ่ำยบริหำร	 และคณะผู้บริหำรส�ำนักงำน 
ปปง.ร่วมประชมุเพ่ือขบัเคลือ่นนโยบำยทีส่�ำคัญเร่งด่วนของรัฐมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม	โดยมพีลเอก	ไพบลูย์	คุ้มฉำยำ	
รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรม	เป็นประธำนกำรประชุม	เมือ่วนัท่ี	27	ตลุำคม	2557	ณ	ห้องแซฟไฟร์	อำคำรอิมแพค็ฟอรัม่	
เมืองทองธำนี

	 พลเอก	 ไพบูลย์	 คุ้มฉำยำ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุม	 FATF/APG				
Joint	Experts’	Meeting	on	Money	Laundering	and	Terrorist	Financing	Typologies	 เพื่อให้แต่ละประเทศ 
น�ำไปพัฒนำเป็นนโยบำยและมำตรกำรป้องกันปรำบปรำมกำรฟอกเงินต่อไป	 โดยมีพันต�ำรวจเอก	 สีหนำท	ประยูรรัตน์	
เลขำธิกำร	ปปง.	เป็นผู้กล่ำวรำยงำน	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกำยน	2557	ณ	โรงแรม	เดอะ	แลนด์มำร์ค	กรุงเทพมหำนคร
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	 ร้อยต�ำรวจเอกหญิง	 สุวนีย์	 แสวงผล	 รองเลขำธิกำร	 ปปง.	 ฝ่ำยปฏิบัติกำร	 เป็นประธำนในกำรประชุมหำรือ 
ในกำรแก้ปัญหำแชร์ลูกโซ่ข้ำมชำติ	 ระหว่ำงทีมสืบสวนส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	 และทีมเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจผู้ประสำน 
งำนกลำงสถำนเอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐประชำชนจีนประจ�ำประเทศไทย	 พร้อมคณะเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจปรำบปรำม
อำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิของประเทศจนี	เพ่ือหำรอืและวำงแนวทำงในกำรด�ำเนนิกำรกบักลุม่บคุคลต่ำงด้ำวท่ีมพีฤตกิำรณ์
ต้องสงสัยรวมตัวกันเป็นเครือข่ำยจัดตั้งบริษัท	ลักษณะธุรกิจแชร์ลูกโซ่	เพื่อหลอกลวงประชำชน	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกำยน	
2557	ณ	ห้องประชุม	501	ส�ำนักงำน	ปปง.

	 พันต�ำรวจเอก	สหีนำท	ประยูรรัตน์	เลขำธกิำร	ปปง. 
แถลงข่ำวผลกำรยดึและอำยดัทรพัย์สนิของแก๊งลกัทรพัย์
ของสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง	 จ�ำนวน	 178	 รำยกำร	 มูลค่ำทรัพย์สินกว่ำ	
100	ล้ำนบำท	เมือ่วนัที	่9	มกรำคม	2558	ณ	ห้องแถลงข่ำว 
ชั้น	1	ส�ำนักงำน	ปปง.
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	 พันต�ำรวจเอก	สีหนำท	ประยูรรัตน์	เลขำธิกำร	ปปง.	ร้อยต�ำรวจเอกหญิง	สุวนีย์	แสวงผล	รองเลขำธิกำร	ปปง.											
ฝ่ำยปฏบิตักิำร	ลงพืน้ทีอ่ำยดัทรัพย์สินของนำยเกรกิเกยีรต	ิชำลจัีนทร์	กบัพวก	กรณกีำรอนมุตัสินิเช่ือให้กบับรษิทั	Starluck	
Footware	(B.V.I.)	Ltd.	ที่ดิน	และบัญชีเงินฝำก	รวมทั้งสิ้น	30	รำยกำร	เป็นเงินจ�ำนวนประมำณ	207,000,000	บำท	 
(สองร้อยเจ็ดล้ำนบำท)	เมื่อวันที่	19	มีนำคม	2558	ณ	กรุงเทพมหำนคร

	 นำยชำญชยั	พงศ์ภัสสร	ผูอ้�ำนวยกำรกองคด	ี3				
ร่วมกับพลต�ำรวจเอก	เอก	อังสนำนนท์	รองผู้บัญชำกำร	
ต�ำรวจแห่งชำติ	 หัวหน้ำชุดคลี่คลำยคดีเครือข่ำยค้ำมนุษย์
โรฮนีจำ	 แถลงควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินกำรกับเครือข่ำย
ค้ำมนุษย์โรฮีนจำ	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภำคม	 2558	 
ณ	ศนูย์ปฏิบตักิำรต�ำรวจภธูรภำค	9	ส่วนหน้ำ	สถำนตี�ำรวจ
ภูธรหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ
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»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³´ŒÒ¹¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°

พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง 

รองเลขาธิการ ปปง. ฝายบริหาร และ นางสาวเรวดี ติลกวิริยกุล 

ผูอำนวยการสวนการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม

รับรางวัลประกาศเกียรติคุณองคกร ที่มีความเปนเลิศ ในการบริหารจัดการ 

ดานการเงินและการคลัง ครั้งที่ 2 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ดานการบัญชีภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระดับดีเดน 

จากพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 

ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

»ÃÐ¡ÒÈà¡ÕÂÃµÔ¤Ø³´ŒÒ¹¡ÒÃºÑÞªÕÀÒ¤ÃÑ°

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹»‡Í§¡Ñ¹áÅÐ»ÃÒº»ÃÒÁ¡ÒÃ¿Í¡à§Ô¹

การไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานบัญชีภาครัฐถือเปนของขวัญ

และกำลังใจตอผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

เปนความภาคภูมิใจของผูบริหารและเจาหนาที่ทุกคนสงผลใหเกิดความมุงมั่น

ในการปฏิบัติงานเพื่อผลักดันภารกิจของสำนักงาน ปปง. 

ใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกรและขอขอบคุณผูบริหาร เจาหนาที่ของกรมบัญชีกลางที่กำหนดรางวัลนี้ขึ้น 

และขอขอบคุณอีกครั้งที่ชวยใหคำปรึกษาแนะนำอบรมใหความรูกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีอยางตอเนื่องมาโดยตลอดปจจัยแหงความสำเร็จที่ทำใหสำนักงาน ปปง. ไดรับรางวัล คือ 

ความรวมมือรวมใจของบุคลากร ในการปฏิบัติงานและบูรณาการภารกิจรวมกัน 

ประกอบกับสำนักงาน ปปง. เปนองคกรขนาดเล็ก จึงทำใหการติดตอสื่อสารภายในองคกรสามารถดำเนินการ

ไดอยางรวดเร็ว การทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารสามารถรับทราบปญหา อุปสรรค 

และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีสำหรับการบริหารจัดการองคกรในอนาคต 

องคกรตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหสามารถเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในทุก ๆ ดาน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเปนตองมีการปรับตัวและใชเครื่องมือทางดานการบริหารจัดการมาชวยใน

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูบริหารจำเปนตองมีการทำงานเปนทีม ลดขั้นตอนการทำงาน

และมีการกระจายอำนาจเพื่อใหเกิดความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการตอไป

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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และใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีสำหรับการบริหารจัดการองคกรในอนาคต 

องคกรตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็วเพื่อใหสามารถเผชิญตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในทุก ๆ ดาน ดังนั้น สำนักงาน ปปง. จึงจำเปนตองมีการปรับตัวและใชเครื่องมือทางดานการบริหารจัดการมาชวยใน

การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูบริหารจำเปนตองมีการทำงานเปนทีม ลดขั้นตอนการทำงาน

และมีการกระจายอำนาจเพื่อใหเกิดความเปนเลิศในดานการบริหารจัดการตอไป

พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน

เลขท่ี 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2219-3600 โทรสาร 0-2219-3624
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