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คํานํา    คู�มือประชาชน

คํานํา

พระราชบัญญัติข อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ
ที่ตองการใหประชาชนไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ 
ของรัฐอยางกวางขวาง เพือ่ใหสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสทิธใินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของภาครัฐ และมีสวนรวมในการตรวจสอบของภาครัฐใหเปนไปดวย
ความโปรงใส ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการทําใหการบริหารประเทศ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีอํานาจ
หนาที่หลักในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ซึ่งในการติดตอราชการสํานักงาน ปปง. ในแตละขั้นตอนมีแนวทางปฏิบัติที่แตกตาง
กนัไป  สาํนักงาน ปปง. จงึไดจดัทาํคูมอืฉบบันีข้ึน้เพือ่ใหประชาชนทัว่ไป สวนราชการ
และหนวยงานตางๆ เขาใจถึงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติในการติดตอราชการกับ
สํานักงาน ปปง. เพื่อใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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คู�มือประชาชน    การติดต�อสํานักงาน ปปง.

คูมือติดตอสํานักงาน ปปง.

พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 มผีลบงัคบัใช
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 ตามกฎหมายดังกลาวไดมีการจัดตั้งสํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนิ (สาํนกังาน ปปง.) ขึน้มาเพือ่เปนหนวยงานบงัคบัใชกฎหมาย
ฉบับน้ี จากการดําเนินงานท่ีผานมา สํานักงาน ปปง. มุงเนนประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยใหความสําคัญในการประสานความรวมมือกับ
องคกรตางๆ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ในสวนของภายในประเทศไดมกีารประสาน
ความรวมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
ซึ่งจะเห็นไดจากผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก โครงการสายลับ ปปง. ที่จัดตั้งข้ึน 
เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการแจง
ขอมลูขาวสารเบาะแสผูกระทาํผดิและโครงการเครอืขายภาคประชาชน เพือ่สงเสรมิ
สนับสนุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่มีวัตถุประสงคเพื่อให ภาค
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานกับสํานักงาน ปปง. รวมถึงการเผยแพร
ความรูกฎหมายฟอกเงนิแกประชาชนทัว่ไป สถาบนัการเงนิ และหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ตางๆ สําหรับการประสานความรวมมือกับองคกรภายนอกประเทศ ไดมีการลงนาม
บันทึกความเขาใจ เรื่องความรวมมือในการแลกเปล่ียนธุรกรรมทางการเงิน เพื่อ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งปจจุบันไดลงนามกับตางประเทศแลว 
จํานวน 41 ประเทศ นอกจากนี้ ยังอยูในระหวางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ วา
ดวยการปองกันปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการราย รวมท้ังการสงเจาหนาท่ีเขารวมประชุม สมัมนาอบรมระหวางประเทศ 
เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณในการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินกับตางประเทศ 
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การติดต�อสํานักงาน ปปง.    คู�มือประชาชน

เพ่ือใหสามารถเขาถงึทกุกลุมเปาหมายทัง้ภายในและภายนอกองคกร รวมถงึ
ประชาชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหเกิดทัศนคติที่ดี และการมีสวนรวม
ของประชาชนในการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมี
การประชาสัมพันธเผยแพรความรูและกําหนดชองทางในการติดตอสํานักงาน ปปง. 
เพื่อใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของแจงขอมูลหรือแจงเบาะแสมายังสํานักงาน ปปง. 
เพ่ือเปนการสรางเครือขายและความรวมมือจากประชาชนในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ปปง. จึงมีชองทาง การแจง
เบาะแสจํานวน 7 ชองทาง ดังตอไปนี้

1. ชองทางการแจงเบาะแสสาํหรบัประชาชนทัว่ไป หรอืผูทีต่องการแจงเบาะแส
เร่ืองรองเรียนมายังสาํนกังาน ปปง. สามารถติดตอทางโทรศัพททีห่มายเลขโทรศัพท 
02 219 3700 กด 0 ซึ่งจะมีเจาหนาที่รับเรื่องทุกวัน ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสามารถสงเอกสารรายละเอียดการแจงขอมูลหรือ
แจงเบาะแสมายังสํานกังาน ปปง. ไดทีห่มายเลขโทรสาร 02 219 3624, 02 219 3603

2. สําหรับประชาชนที่ตองการแจงขอมูลหรือเรื่องรองเรียน สามารถ
นําเอกสารมาสงไดดวยตนเองโดยจัดทําเปนจดหมายปดผนึก “สิ่งท่ี สํานักงาน ปปง. 
เลขที่ 422 แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330” (เชิงสะพานหัวชาง ตรงขาม
วังสระปทุม) 

3. ชองทางในการแจงเบาะแสทางโทรศัพทเปนชองทางพิเศษซึ่งจะมี
เจาหนาทีส่าํนกักาํกบัตรวจสอบและเทคโนโลยสีารสนเทศ เปนผูรบัผดิชอบในการรบัแจง
ขอมูลหรือรองเรียนแจงเบาะแส หรือเรียกวา Callcenter /IVR  โดยสามารถติดตอ
ไดทีห่มายเลขโทรศพัท 02 219 3600 กด  6029, 6030 ในวนัและเวลาราชการตัง้แต
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

4. แจงขอมูลหรือเร่ืองรองเรียนแจงเบาะแสผานทาง Web Board ของ
สํานักงาน ปปง. ไดที่ www.amlo.go.th โดยสามารถกรอกรายละเอียดของเร่ือง
ที่จะแจงผานทางเว็ปไซตดังกลาว 

http://www.amlo.go.th
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5. ผานทาง E-mail : mail@amlo.go.th 
6. ชองทางไปรษณีย สามารถสงขอมูลหรือเรื่องรองเรียนแจงเบาะแสพรอม

เอกสารประกอบ มายังสํานักงาน ปปง. ที่ ตู ปณ. 599 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400   
7. ชองทางตูรับฟงความคิดเห็น ติดต้ังอยูบริเวณช้ัน 1 สํานักงาน ปปง.  

ประชาชนสามารถแจงเร่ืองรองเรียนหรือเบาะแสโดยนําเอกสารใสในตู รับฟง
ความคดิเห็น

http://www.amlo.go.th



คู�มือ
การรับบริการข�อมูลข�าวสาร
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รูจกั... 
ศนูยขอมลูขาวสารของสํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

“เปนองคกรหลกัในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินทีม่ปีระสทิธภิาพ
เพือ่มุงสูมาตรฐานสากล ”

“กลาหาญ มุงมั่น สุจริต ประสิทธิภาพและยุติธรรม”
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดเปดใหบริการขอมูล

ขาวสารแกประชาชนตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อให
ประชาชนสามารถรบัรู เขาถงึและตรวจสอบขอมลูขาวสารของภาครัฐไดตามสทิธขิอง
ประชาชน ซึง่กําหนดไว ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 
มาตรา 56 “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสวนทองถ่ิน 
เวนแตการเปดเผยขอมลูขาวสารหรอืขาวสารนัน้ จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ 
ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดอันพึงไดรับความคุมครองของบุคลอื่น 
หรือเปนขอมูลสวนบุคคลทั้งนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

http://www.amlo.go.th
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ซึ่งในการเปดเผยขอมูลขาวสารของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดวิธีการและ
รูปแบบตางๆ ไว ดังนี้

1. นาํขอมลูขาวสารของราชการตามทีก่ฎหมายกาํหนดลงพมิพในราชกจิจานเุบกษา 
เชน โครงสรางและการจัดองคกร สรปุอาํนาจหนาทีท่ีส่าํคญัและวธิดีาํเนนิการ เปนตน

2. นาํขอมลูขาวสารตามท่ีกฎหมายกําหนดมารวบรวมไวทีศ่นูยขอมลูขาวสาร
ของราชการ เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูไดโดยสะดวก เชน ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
นโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ เปนตน

3. ตองเปดเผยขอมลูขาวสารใหตามทีป่ระชาชนไดมคีาํขอเปนการเฉพาะราย  
นอกจากเปนขอมูลขาวสารที่เปนขอยกเวน ไมตองเปดเผย เชน ขอมูลขาวสาร
ที่อาจกอใหเกดิความเสยีหายตอสถาบนัพระมหากษตัรยิ หรอืความมัน่คงของประเทศ 
ในทางเศรษฐกิจหรือการคลัง เปนตน

4. การเปดเผยโดยหอจดหมายเหตแุหงชาต ิ ขอมลูขาวสารของราชการทีจ่ะ
เปดเผยโดยวิธนีี ้คอื ขอมลูขาวสารท่ีเปนเอกสารประวัตศิาสตร ทัง้นี ้เพือ่ใหประชาชน
ไดมีโอกาสศึกษาคนควาเปนการทั่วไป

เปดเผยเปนหลัก
ขอมลูขาวสารตามมาตรา 9 ภายใตบงัคบัมาตรา 14 และมาตรา 15 ทีต่อง

จดัเกบ็ไวทีศ่นูยขอมลูขาวสารราชการ เพือ่ใหประชาชนสามารถเขาตรวจดไูด มดีงันี้
1. ผลการพจิารณาหรอืคํานจิฉยัทีม่ผีลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังนีค้วามเหน็แยง 

และคําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัย ดังกลาว
2. นโยบายและการตีความ
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจาํปของปทีก่าํลงัดาํเนนิการ
4. คูมอืหรอืคาํสัง่เกีย่วกบัวธิปีฏบิตังิานของเจาหนาท่ีของรฐั ซึง่มผีลกระทบถึง

สทิธหินาทีข่องเอกชน

http://www.amlo.go.th
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5. สิง่พมิพทีไ่ดมกีารอางองิถงึในราชกิจจานุเบกษา
6. สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาด ตัดตอนหรือสัญญา

รวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย

มติ ครม.
8. ขอมลูขาวสารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการกําหนด 

ปกปดเปนขอยกเวน
ขอมลูขาวสารท่ีไมเปดเผย (ตามมาตรา 14) ขอมูลขาวสารท่ีอาจกอใหเกดิ

ความเสยีหายตอสถาบนัพระมหากษตัรยิ ขอมูลขาวสารทีอ่าจมคีาํสัง่มใิหเปดเผย 
(มาตรา 15)

1. ขอมลูขาวสารทีก่ารเปดเผยจะกอใหเกดิความเสียหายตอความมั่นคงของ
ประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศ หรือความม่ันคงในทางเศรษฐกิจหรือ 
การคลังของประเทศ

2. ขอมลูขาวสารท่ีเปดเผยจะทําใหการบังคบัใชกฎหมายเส่ือมประสิทธภิาพ
หรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงคได

3. ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐ
4. ขอมูลข าวสารท่ีเป ดเผยแลวอาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือ 

ความปลอดภัยของบุคคลใดบุคคลหน่ึง

http://www.amlo.go.th
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5. ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับรายงานแพทย หรือขอมูลขาวสารสวนบุคคล
6. ขอมูลขาวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุมครอง มิใหเปดเผยหรือขอมูล

ขาวสารที่มีผูใหมา โดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
7. ขอมูลขาวสารที่มีการกําหนดในพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติม

ศนูยขอมลูขาวสารฯ ไดรวบรวมและแยกประเภทขอมลู / เอกสารตามมาตรา 9 
จากหนวยงานในสงักดั เพือ่ใหไดขอมลูครบถวนและเปนปจจุบนั และมเีจาหนาทีป่ระจาํ
ศูนย ใหบริการและคําแนะนําแกผูขอรับบริการ ทั้งนี้ ทานสามารถสืบคนขอมูล
ไดจากดัชนีขอมูลที่จัดเก็บไวที่ศูนยขอมูลขาวสาร หรือเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร
ราชการ ดังน้ี

วธิทีี ่1 เลอืกดัชนขีอมลู ซึง่ไดจดัทาํดชันขีอมลูเพ่ือการสืบคนตามดัชนปีระเภท
ขอมูลขาวสาร

วิธีที่ 2 คนหาผาน Website : www.amlo.go.th

คาธรรมเนียมการขอสําเนาท่ีคณะกรรมการขอมลูขาวสารไดใหความเห็นชอบ
แลว มีอัตราดังตอไปนี้

 ขนาดกระดาษ เอ 4   หนาละไมเกิน 1 บาท
 ขนาดกระดาษ เอฟ 14   หนาละไมเกิน 1.50 บาท
 ขนาดกระดาษ บี 4   หนาละไมเกิน 2 บาท
 ขนาดกระดาษ เอ 3   หนาละไมเกิน 3 บาท
 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 2  หนาละไมเกิน 8 บาท

http://www.amlo.go.th
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 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 1 หนาละไมเกิน 15 บาท
 ขนาดกระดาษพิมพเขียว เอ 0 หนาละไมเกิน 30 บาท

คาธรรมเนียมการใหคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารที่
คณะกรรมการขอมูลขาวสารไดใหความเห็นชอบแลว 

  อัตราคํารับรองละ       5 บาท

ขั้นตอนการใหบริการขอมูลขาวสาร
ณ ศูนยขอมูลขาวสารสํานักงาน ปปง.

สถานที่ติดตอ
อาคารสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ชั้น 1 เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร. 0-2219-3600 ตอ 4015  โทรสาร. 0-2219-3624  
วันเวลาทําการ จันทร-ศุกร เวลา 08.30 -16.30 น.

http://www.amlo.go.th
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การใหบริการเผยแพรขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

สวนพัสดุ งานอาคารสถานท่ี และยานพาหนะ มีหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ดแูลอาคารสถานท่ีสาํนักงาน ปปง. และใหบริการยานพาหนะแกเจาหนาท่ีสาํนกังาน 
ปปง.  

สวนพัสดุ ใหบริการประชาชนเกี่ยวกับ
1. ติดตอขอทราบขอมูลขาวสารการประกวดราคา/สอบราคา
2. ติดตอขอรับเอกสารประกวดราคา/สอบราคา
3. ขอทราบผลการประมูล ผลการจัดซื้อ จัดจาง 

ในการติดตอขอรับบริการจากสวนพัสดุในเรื่องดังตอไปนี้ ผูมาติดตอจะ
ตองเตรียมเอกสารที่กี่ยวของมาแสดง ดังนี้

1. การรับเอกสารสอบราคา  / ประกวดราคา
ผูมาติดตอขอรับเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคาตองเตรียม  

หลักฐานเอกสารในการติดตอขอรับเอกสาร เพื่อสวนราชการจะไดลงทะเบียนใน
ระบบ e-GP   ดังนี้

1  กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรอง

สําเนา
- สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษี 
- รายละเอียดที่อยูของผูรับเอกสาร
- ที่อยู/หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร

2  กรณีเปนนิติบุคคล
- หนังสือรับรอง
- เลขประจําตัวผูเสียภาษี
- สําเนาบัตรผูรับเอกสาร
- ที่อยู/หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

(ผูประกอบการ)

http://www.amlo.go.th
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2. การเตรียมเอกสารสําหรับผูขาย / ผูรับจาง
เมื่อเปนผูขายหรือผูรับจาง กับสวนราชการแลว ผูขายหรือผูรับจางตอง

จดัเตรียมเอกสารดังตอไปน้ี เพือ่ขออนุมตักิบัสวนราชการและกรมบัญชกีลางเพ่ือ
เปนผูขายหรือผูรับจางกับสวนราชการ

 

1  กรณีบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชน
- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย/ภาษา

อังกฤษ 
- สําเนาเลขประจําตัวผูเสียภาษี
- ที่อยู
- หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร
- สําเนาเลขบัญชีธนาคาร

2  กรณีเปนนิติบุคคล
- ชื่อบริษัท/หาง ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ
- สําเนาหนังสือรับรอง
- สําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี
- ที่อยู
- หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร   
- สําเนาเลขบัญชีธนาคาร

3. การทําสัญญาซ้ือ/จาง
เมื่อเปนผูขายหรือผูรับจางกับสวนราชการแลว สวนราชการจะแจงใหมา

ทําสัญญาหรือลงนามใบส่ังซื้อแลวแตกรณี ซึ่งผูขายหรือผูรับจางตองจัดเตรียม
เอกสารของผูขายหรือผูรับจางใหเรียบรอย ดังนี้

ใบส่ังซื้อ/ใบสั่งจาง
กรณีวงเงินไมเกิน 100,000.- บาท หรือสงของไดภายใน 5 วัน หรือวิธี

พิเศษ ผูขายหรือผูรับจางตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําสัญญา
ดังน้ี

1 ใบเสนอราคา 
2 เลขที่บัญชีธนาคาร

http://www.amlo.go.th
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สัญญา
การทาํสญัญาจะกระทาํในกรณกีารจดัซือ้จดัจางวงเงนิเกนิ 100,000.- บาท

ผูขายหรือผูรับจางตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการจัดทําสัญญาดังนี้
1. ชื่อผูลงนามในสัญญา
2. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีผูลงนามในสัญญาไมมีชื่อปรากฏในหนังสือ

รับรอง)
3. หลักประกันสัญญา จํานวนเงิน 5 % ของวงเงินในการจัดซ้ือจัดจาง
4. เลขที่บัญชีธนาคารท่ีจะใหโอนเงินเมื่อผูขาย / ผูรับจางดําเนินการสง

มอบงานเรียบรอยแลว
5. หนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคล  

สถานที่ติดตอ สํานักงาน ปปง.
 สวนพัสดุ งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ
 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330
 โทรศัพท 0-2219-3600 ตอ 5002
 โทรสาร 0-2219-3662
 E-mail : sudarat@amlo.go.th

http://www.amlo.go.th
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วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการขายทอดตลาด

สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน
สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน เปนหนวยงานภายในของสํานักงาน ปปง.ซึ่งมี

ภารกิจหนาที่วางระบบบัญชี การจัดเก็บดูแลและรักษาทรัพยสินการสงมอบทรัพยสินให
กับกระทรวงการคลัง 

การประเมินราคาทรัพยสิน การวางระบบบริหารจัดการทรัพยสินใหผูมีสวนได
สวนเสยีรบัไปดแูลและใชประโยชนรวมถงึสาํรวจทรพัยสนิเพือ่การบรหิารจดัการใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อใหเกิดประโยชน
ตามกฎหมาย

สวนขายทอดตลาดทรัพยสิน นั้น เปนหนึ่งในสวนงาน
ของสาํนกับรหิารจดัการทรพัยสนิในสาํนกังาน ปปง. ซึง่มภีารกิจ
และหนาที่เก่ียวกับการวางระบบการขายทอดตลาดทรัพยสิน
ฝายเลขานุการคณะกรรมการขายทอดตลาดตรวจสอบและรับมอบทรัพยสินเพ่ือขาย
ประเมินราคาและกําหนดราคาเริ่มตน ขออนุมัติและออกประกาศขายทอดตลาด โอน
ทะเบียนและสงมอบทรัพยสิน

ขั้นตอนและวิธีการประมูลทรัพยสิน
1. ลงทะเบยีนเขาสูราคาโดยยืน่บตัรประจาํตวัประชาชน / 

บตัรประจาํตวัขาราชการ / ใบขบัขีร่ถยนตหรอืรถจกัรยานยนตหรอื
บัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให อยางใดอยางหนึ่ง

2. กรณีที่ผูสูราคาประสงคจะเขาสูราคาในนามของบุคคล
อื่นใหแสดง ใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคา ถาไมแสดงใหถือวาเขาสูราคาในนามตนเอง  

3. ระบจุาํนวนทรพัยสนิทีส่นใจเขาสูราคา พรอมวางหลักประกันที่จะเปนเงินสด
หรือแคชเชียรเช็ค ของธนาคารในเขตกรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล

http://www.amlo.go.th
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4. รับบัตรหมายเลขผูประมูล
5. ขารวมประมูล โดยใชวิธีปากเปลาตอหนา

คณะกรรมการขายทอดตลาดและตอหนาผูเขาสูราคา
ที่มีอยู จนกวาจะไมมีผูสูราคาอีก

6. คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความ
ตกลงขายดวยการเคาะไม

7. ชําระเงินตามมูลคาทรัพยสินที่ประมูลไดพรอมรับ
ทรัพยสินเมื่อชําระเงินครบถวน

8. กรณีท่ีผูเขาสูราคาน้ันประมูลทรัพยสินไมได ใหรับ
หลักประกันคืน 

การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นเขาสูราคา
การเขาสูราคา ผูสูราคาทกุคนจะตองนาํบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวั

ขาราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต หรือรถจักรยานยนต หรือบัตรแสดงตนท่ีทาง
ราชการออกให อยางใดอยางหน่ึงมาแสดงในวันขายทอดตลาดดวย และในกรณีทีผู่สูราคา
ประสงคจะเขาสูราคาในนามบุคคลอ่ืน ใหแสดงใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคา ถาไมแสดง
ใหถือวาเขาสูราคาในนามตนเอง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการของกระบวนงาน การสงมอบ
ทรัพยสินที่ทําการขายทอดตลาด

1. สาํนักงาน ปปง. ทาํการขายทอดตลาดทรัพยสนิเสรจ็แลว
2. ผูซือ้ทรพัยสนิไดชาํระเงนิราคาทรพัยสนิครบถวน (ระยะเวลาไมเกนิ 20 นาท)ี
3. เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงินใหกับผูซื้อทรัพยสินได (ระยะเวลาไมเกิน 

20 นาที)
4. เจาหนาที่ออกเอกสารเพื่อสงมอบทรัพยสิน จํานวน 3 ฉบับ ใหกับ ผูซื้อ

ทรัพยสินได พนักงานรักษาความปลอดภัยและเจาหนาท่ีสํานักงาน ปปง. เก็บไว 

http://www.amlo.go.th
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คนละ 1 ฉบับ(ระยะเวลาไมเกิน 10 นาที)
5. เจาหนาที่สงมอบทรัพยสินที่ขายทอดตลาดใหกับผูซื้อทรัพยสินได (ระยะ

เวลาไมเกิน 10 นาที)    
สรุป : กระบวนการสงมอบทรัพยสิน ที่ทําการขายทอดตลาดมี 5 ขั้นตอน 1 

จุดบริการ รวมระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง   

สวนขายทอดตลาดทรัพยสิน
สาํนักบรหิารจัดการทรัพยสนิ ชัน้ 2 สาํนกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
เลขท่ี 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-2193600 ตอ 2026  โทรสาร 02-2193627-8
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การแจงเบาะแส
กับสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(สํานักงาน ปปง.)

“ทานเปนสวนหน่ึงในการดูแลบานเมือง หากพบเห็นหรือสงสัยวาผูใดกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือการฟอกเงิน และไดทรัพยสินจากการกระทําความผิดนั้นๆ 

ทานสามารถแจงเบาะแสมายังสํานักงาน ปปง.ได”
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การฟอกเงินคืออะไร
การฟอกเงิน (Money Laundering) คือ การเปล่ียน แปรสภาพเงิน หรือ

ทรัพยสิน ที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบดวยกฎหมายใหเสมือนหนึ่งวาเปน
เงินที่ไดมาโดยชอบ หรืออาจกลาวอีกนับหนึ่งวาการฟอกเงินเปนกระบวนการซ่ึง
กระทําโดยบุคคลตอทรัพยสิน เพื่อปกปดแหลงที่มาของรายไดที่ผิดกฎหมาย และ
ทาํใหรายไดนัน้มทีีม่าโดยชอบดวยกฎหมาย และยังหมายความรวมไปถึงการเปล่ียน
เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสุจริต ใหกลายสภาพเปน
เงินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย

“การทําใหเงินสกปรก ดูเสมือนวาเปนเงินที่สะอาด”

ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินมี 11 มูลฐาน ดังนี้
(1) ความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิ
(2) ความผิดเกี่ยวกับเพศ
(3) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน หรือความผิดตามกฎหมายวาดวย

การกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน
(4) ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกง ซึ่งกระทําโดยผูบริหารสถาบัน

การเงิน 
(5) ความผิดเกี่ยวกับการทุจริตตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 
(6) ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก หรอืรดีเอาทรพัยทีก่ระทาํโดยอางอาํนาจอัง้ยี่

หรือซองโจร
(7) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร
(8) ความผิดเกี่ยวกับการกอการราย 
(9) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะความผิด

เกีย่วกบัการเปนผูจดัใหมกีารเลนการพนนัโดยไมไดรบัอนญุาต และมีจาํนวนผูเขาเลน
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หรอืเขาพนนัในการเลนแตละคร้ังเกนิกวาหนึง่รอยคน หรอืมวีงเงนิในการกระทําความผดิ
รวมกันมีมูลคาเกินกวาสิบลานบาทขึ้นไป

(10) เกีย่วกบัการเลอืกตัง้ตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตัง้ ตามพระราชบญัญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและการไดมาซึ่ง
สมาชิกวฒุสิภา พ.ศ. 2550 ใหระบวุาความผิดใหชดัเจนวาเปนไปตามการกระทําตาม
มาตรา 53(1) คือ ผูสมัครรับเลือกตั้งหรือผูใดจัดทําให เสนอให สัญญาวาจะให หรือ
จัดเตรียมเพื่อจะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแก
ผูใด และการกระทาํตามมาตรา 53(3) คอื ผูสมคัรรบัเลอืกต้ังหรอืผูใด เสนอใหสญัญา
วาจะใหทรัพยสนิ หรอืประโยชนอืน่ใดไมวาจะโดยตรงหรือโดยออม แกชมุชน สมาคม 
มูลนิธิ วัด สถาบันการศึกษา สถานสงเคราะห หรือสถานอ่ืนใด เปนความผิด
มูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(11) ความผิดเก่ียวกับการคามนุษย ตามพระราชบัญญตัปิองกันและปราบปราม
การคามนุษย พ.ศ. 2551

คําแนะนําในการแจงเบาะแสแกสํานักงาน ปปง.
1. ขอมูลที่แจงควรประกอบดวยชื่อ สกุล บุคคล หรือนิติบุคคล ผูตองสงสัย 

ภูมิลําเนา บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ขอมูลพฤติการณนาสงสัย เชน เคยเปนผูกระทําความผิดมูลฐานมากอน 

มีฐานะรํ่ารวยผิดปกติ หรือคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีประวัติการกระทําความผิด
มูลฐาน หรือมีพฤติการณในการปดบังซอนเรนทรัพยสินของตนอาจทําโดยการให
ผูอื่นมีชื่อเปนผูถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองแทน จางใหผู อื่นเปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร แทนผูจาง

3. ขอมูลอื่นๆ ที่เปนประโยชน เชน ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของผูตองสงสัย
4. ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูแจงเบาะแส เชน ชื่อ สกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท

ติดตอ ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการประสานขอมูลเพิ่มเติม
5. ขอมูลที่ไดรับแจงเบาะแสเปนขอมูลลับของทางราชการ
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ขั้นตอนในการแจง
1. ผูแจงขอมลูแจงเบาะแสผานชองทางโทรศพัท จดหมาย  ตู ปณ. Website  

และ E-mail 
2. สํานักงาน ปปง. รับเรื่อง ตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
3. ขอมูลที่ไดรับสามารถดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินได
4. มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขยายผล เพื่อดําเนินการกับ

ทรัพยสิน ตามอํานาจหนาที่ ตอไป

ทําไม ตองปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพราะ ผูกระทําความผิดจะนําเงินทีไ่ดจากการกระทําความผิดไปฟอกเงินโดย

การเปลี่ยนสภาพ ปดบัง ซอนเรน จากนั้นจะนําไปใชในอาชญากรรมที่ใหญขึ้นจนมี
ผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง

ทําไม ตองแจงเบาะแสกับสํานักงาน ปปง.
เพราะ ลําพังเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีจํานวนนอย ไมสามารถสอดสองดูแลการ 

กระทําความผิดตางๆ ไดทั่วถึง หากประชาชนรวมกับเจาหนาท่ีของรัฐ เพียงชวย
เปนหูเปนตา รูแลวแจงมายังสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมี
ประสิทธิภาพเทากับประชาชนรู เจาหนาที่รูก็สามารถจัดการไดโดยเร็ว กอใหเกิด
ความสงบสุขตอสังคมโดยรวม เพราะเปนการปองกันและปราบปรามอาชญากรไป
ในตัว เทากับประชาชนมีสวนรวมในการปราบปรามอาชญากรรมดวย
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website E-mail

แผนผังขั้นตอน

ชองทางติดตอ
 สํานักงาน ปปง. 422 ถนนพญาไท

แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 ตู ปณ. 559 ปณจ. สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3622
 Website : www.amlo.go.th
 E-mail  : mail@amlo.go.th

“ฟอกเงินผิดกฎหมาย ทําลายเศรษฐกิจ
พบการกระทําผิดแจงเบาะแสให ปปง.”
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คูมือการสมัครสายลับ ปปง.

1. หลักการและเหตุผล
ในปจจบุนั การประกอบอาชญากรรม มรีปูแบบตางๆ ตลอดจนมีความสลับซบัซอน

และแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการฟอกเงิน และยังมีการนําเงินหรือทรัพยสินที่ได
จากการกระทําความผิดดังกลาว ไปใชในการกระทําความผิดตอไปอีก ทําใหยากแก
การปราบปราม ดังนั้นการทํางานในลักษณะบูรณาการ โดยมีประชาชนมีสวนรวม
ในการใหขอมูล/เบาะแส เปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. วัตถุประสงค
- เพื่อสงเสริมความรวมมือของประชาชนเกี่ยวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (มาตรา 25 (4))
- เพื่อแจงเตือน (Warning) ผูบังคับบัญชา ประชาชน และบุคคลที่เก่ียวของ 

ถงึรูปแบบและวิธกีารของอาชญากรรม เพ่ือวางมาตรการในการปองกันการฟอกเงิน
ในรูปแบบตางๆ

- เพ่ือรวบรวมขอมลู/เบาะแส ตดิตาม ปราบปรามผูกระทาํความผดิกฎหมาย
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

3. เปาหมาย
- เพื่อประสานความรวมมือระหวางสํานักงาน ปปง.กับภาคประชาชน ใน

การรวมกันปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

4. คุณสมบัติผูสมัครเปนสายลับสํานักงาน ปปง.
1) ในการสมัครเปนสายลับ ปปง. บุคคลทุกคนสามารถสมัครเปนสายลับ 

ปปง.ได โดยไมจาํกดัเพศ วยั การศกึษา และตองเปนผูสือ่สารเขาใจ และใหรายละเอียด
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ขอมูลหรือเบาะแสตางๆ และตอบคําถามได 
2) สายลับตองไมเปนบุคคล นิติบุคคล เจาหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงิน

5. ขั้นตอนวิธีการสมัครสายลับ ปปง.
1) ผูสนใจกรุณาแจงชื่อ นามสกุล ที่อยูใหสํานักงาน ปปง. เพื่อสงใบสมัคร

สายลับ ปปง. ทางไปรษณีย 
2) กรอกใบสมัคร พรอมลงชื่อ พิมพลายนิ้วมือ แนบสําเนาบัตรประชาชน 

ทะเบียนบาน สงไปใหสํานักงาน ปปง. เพื่อลงฐานขอมูลสายลับ ปปง.
3) สํานักงาน ปปง.จะจัดสงหมายเลขรหัสสายลับ (กรุณาเก็บเปนความลับ) 

ใหสายลับทางไปรษณีย
4) การสมัครเปนสายลับ ปปง.ไมตองเสียคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น

6. การแจงขอมูล/เบาะแส
ในการแจงขอมูล/เบาะแส แกสํานักงาน ปปง. ควรใหรายละเอียดในเชิงลึก 

เพือ่เปนแนวทางในการสืบสวน ขยายผล หรอืรวบรวมพยานหลักฐาน โดยใหรายละเอียด 
“ใคร (WHO), ทําอะไร(WHAT), ที่ไหน (WHERE), เมื่อไหร (WHEN), ทําไม (WHY), 
อยางไร (HOW)” โดยการแจงขอมูล/เบาะแส ดังนี้

1) เรื่องอะไร : กรณีที่แจงเบาะแสเปนเรื่องอะไร เชน การคายาเสพติด การ
คามนุษย เปนตน

2) ผูกระทําความผิดเปนใคร : ผูกระทําความผิดหรือผูตองสงสัยวากระทํา
ความผิดเปนใคร รวมท้ังเครือขายหรือบุคคลท่ีเก่ียวของมีใครบาง โดยแจง ชื่อจริง 
นามสกุลจริง หมายเลขประชาชน 13 หลัก หมายเลขหนังสือเดินทาง หรืออื่นๆ เพื่อ
พิสูจนทราบตัวบุคคลวา เปนบุคคลคนที่กระทําความผิดหรือตองสงสัย สวนบุคคลที่
เกี่ยวของหรือเครือขาย ก็ใหรายละเอียดเชนเดียวกัน

3) พฤตกิารณเปนอยางไร : บคุคลทีก่ระทาํความผดิหรอืสงสยัมพีฤตกิารณ
อยางไร (ใหรายละเอยีดใหมากทีส่ดุ) เชน รํา่รวยผดิปกต ิผดิปกตอิยางไร กรณคีายาเสพตดิ 
รบัยาเสพติดจากท่ีไหน ไปสงทีไ่หน บคุคลท่ีเกีย่วของมีใครบาง และรายละเอียดอ่ืนๆ เปนตน
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4) ทรพัยสนิมอีะไรบาง : บคุคลทีก่ระทาํความผดิหรอืสงสยัมทีรพัยสนิอะไรบาง 
เชน สงัหารมิทรพัย อสงัหารมิทรพัย เชน บาน ทีด่นิ รถยนต สมดุบญัชีเงนิฝาก ตูนริภยั เปนตน

5) พยานหลกัฐาน : (พยานบคุคล ,พยานเอกสาร ,พยานวตัถุ) ในการพสิจูนทราบ 
ความผิดของบุคคลที่กระทําความผิดหรือตองสงสัย

ในการแจงขอมูล/เบาะแส ใหแจงขอมูลใหรายละเอียดเทาที่ทําได อยางนอย
ขอมูลที่แจงจะตองมีชื่อ/นามสกุล จริงของบุคคลที่กระทําความผิดหรือสงสัย

และในการแจงขอมูล/เบาะแส ผูแจงควรใหหมายเลขโทรศัพทหรือที่อยูที่
สามารถติดตอได เพื่อที่เจาหนาที่สํานักงาน ปปง.จะขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

7. สิทธิของสายลับ ปปง.
1) สายลับ ปปง. มีสิทธิไดรับคําแนะนํา เกี่ยวกับการดําเนินการของสายลับ 

ตลอดจนรับทราบขอมูลเกี่ยวกับขาวสารการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมตางๆ
ของสํานักงาน ปปง.ตามที่รองขอ

2) บคุคลท่ีสมัครเปนสายลบั ปปง. ไมมเีงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน หรอืเงนิ
อืน่ใดจากสํานักงาน ปปง. รวมท้ังเงินสนิบนรางวัล (ยกเลิกเงินสนิบนรางวัล เมือ่ป 2550) 

อยางไรกต็าม สาํนกังาน ปปง. ไดแกไขกฎหมายใหมกีารจดัตัง้ “กองทนุการปองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ” เพ่ือใชสนบัสนุนในการดาํเนนิการของสาํนกังาน ปปง. 
ทัง้นี ้ตามระเบยีบคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ วาดวยกองทนุ
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกลาว ไดกําหนดใหสามารถนําเงินจาก
กองทุนมาใชจายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน รวมท้ัง
การแจงเบาะแส โดยสามารถจายเปนคาตอบแทนแกบคุคลภายนอกผูแจงเบาะแสที่
ทาํใหทราบถึงตัวทรัพยสนิ แหลงทีม่า หรือสถานท่ีตัง้ของทรัพยสนิท่ีเก่ียวกับการกระทํา  
ความผิด โดยเบาะแสนั้นตองมีขอมูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรที่สามารถใชเปน
ประโยชนในการตรวจสอบทรัพยสนิ และนําไปสูการยดึหรอือายดัทรพัยสนินัน้ตกเปน
ของกองทุน 
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8. จรรยาบรรณและหนาที่ของสายลับ ปปง.
1) ตองมคีวามมุงมัน่ และความกลาทีจ่ะแจงเบาะแส ในการนาํจบัหรอืนาํสบื

ทรัพยสนิทีเ่ก่ียวกับการกระทําความผิดใหกบัสาํนกังาน ปปง. เจาหนาท่ีของสํานกังาน 
ปปง. หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐทราบ

2) ตองมีคุณธรรม ไมกล่ันแกลงหรือใสรายผูอื่นใหไดรับความเสียหายจาก
การแจงเบาะแสหรือขอมูลที่ปราศจากความจริง

3) ตองไมเกรงกลัวอิทธิพลใดๆ ในการแจงเบาะแสหรือขอมูล
4) ตองไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยการอาง

ประโยชนจากการเปนสายลับ ปปง.
5) ตองไมทาํใหสาํนกังาน ปปง. หรือเจาหนาทีข่องสํานกังาน ปปง. เสือ่มเสีย 

เกียรติยศ ศักดิ์ศรี หรือชื่อเสียงในการเปนหนวยงานที่ไดรับความเช่ือถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6) มีหนาที่ในการรวมมือกับสํานักงาน ปปง. ในการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน

7) มหีนาทีใ่นการแจงเบาะแสหรอืขอมลู ทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผดิมลูฐาน 
หรือความผิดฟอกฐานเงิน หรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน ที่ตนเองไดพบหรือทราบใหสํานักงาน ปปง. ทราบ

8) มีหนาที่ในการเฝาติดตามพฤติการณ ความเคล่ือนไหว ของบุคคลหรือ
ทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผดิทีไ่ดแจงเบาะแสหรอืขอมลูไปแลวใหสาํนกังาน 
ปปง.ทราบ เมื่อมีขอเท็จจริงใหมหรือเปลี่ยนไปจากที่ไดแจงไปแลว

9) มหีนาทีด่าํเนนิการใหเปนไปตามระเบยีบ หรอืแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปน
สายลับ ปปง.ตามที่สํานักงาน ปปง. กําหนด

9. การพนจากการเปนสายลับ ปปง.
1) ในการเปนสายลับ ปปง. จะตองซื่อสัตย สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการทุกประการ รวมทั้งจรรยาบรรณและหนาที่ของ
สายลับ ปปง. ในการกระทําผดิกฎหมายหรือแสวงประโยชนจากการเปนสายลับ ปปง.
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โดยมิชอบ จะตองรบัผดิเปนสวนตวั และถกูดําเนนิคดตีามกฎหมาย รวมทัง้ถกูยกเลกิ
หรือเพิกถอนการเปนสายลับ ปปง.

2) ขาดคุณสมบัติของสายลับ ปปง.

10. ที่อยู สถานที่ติดตอในการสมัครสายลับ ปปง.
- สาํนักงาน ปปง. เลขที ่422 อาคาร ปปง. ถ.พญาไท เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
- ตู ปณ.559 ปณจ.สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
- โทรศัพท 02-2193600 ตอ 6012
- โทรสาร 02-2193640
- เว็บไซต www.amlo.go.th
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