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โดย… ชาญชัย  พงศภัสสร                
ผูอํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ
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การสืบสวนสอบสวนการสืบสวนสอบสวน
รวบรวมพยานหลกัฐานรวบรวมพยานหลกัฐาน
ตามตาม  พพ..รร..บบ..ฟอกเงินฟอกเงิน
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องคประกอบการฟอกเงินองคประกอบการฟอกเงิน

คนคน//นิตบิุคคลนิตบิุคคล

ความผิดมูลฐาน เงินเงิน  ทองทอง//ทรัพยสินทรัพยสิน
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การฟอกเงินการฟอกเงิน
Money Laundering

การเปลี่ยนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการ
กระทําความผิด ใหดูเสมือนวาเปนเงินหรือ
ทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย หรือ
พิสูจนไมไดวาไดมาโดยไมชอบหรือโดยทจุริต

กระบวนการทํา “เงินสกปรก” ใหเปลี่ยนสภาพ
เปน “เงินสะอาด”

เรยีกไดวา
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เครื่องตรวจนับธนบัตรชนิดไฟฟา 1.

เครื่องตรวจธนบัตรแสงสีมวง 2.
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สรุปสรุปสรุป

การเปลีย่นสภาพเงินหรือทรัพยสิน           
ที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย                 
ใหดูเสมือนวาไดมา                    
โดยชอบดวยกฎหมาย

การฟอกเงิน คือ



2/17/2012

ฟอกเงนิ

 การเลือกตัง้ การเลือกตัง้10

 การกอการราย การกอการราย8

 การพนนั การพนนั9

 คายาเสพติด คายาเสพติด1

ยักยอกฉอโกงโดยผูจัดการยักยอกฉอโกงโดยผูจัดการ4

ฉอโกงประชาชนฉอโกงประชาชน3

 คาหญิงและเด็ก คาหญิงและเด็ก2

 หลบหนีศุลกากร หลบหนีศุลกากร7

 กรรโชกรดีเอาทรพัย กรรโชกรดีเอาทรพัย6 ความผิดตอหนาทีร่าชการ ความผิดตอหนาทีร่าชการ5

คามนษุยคามนษุย11

ความผิดมูลฐาน

ตาม ม.3
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องคประกอบความผิดฐานฟอกเงินองคประกอบความผิดฐานฟอกเงิน

การกระทํา =โอน       
รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการ
กระทาํความผิด หรือ     
ทําดวยประการใดๆ

เจตนาพิเศษ=เพื่อซุกซอน /ปกปด
แหลงทีม่าของทรัพยสินนั้น/หรือเพื่อ
ชวยเหลือผูอื่นไมวากอน/ขณะ/หลัง

กระทําความผดิมิใหตองรับโทษ/นอยลง
ในความผดิมลูฐาน หรือเพื่อปกปด/อํา
พรางลกัษณะที่แทจริง แหลงทีต่ัง้  การ
จําหนาย จาย โอน  การไดสทิธใิด

วัตถทุีก่ระทาํตอ=ทรัพยสิน 
ที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด

 ผูใด = บุคคล นิติบุคคล

ฟอกเงิน
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หลักการและสาระสําคัญ
ของกฎหมายฟอกเงิน

หลักการและสาระสําคัญ
ของกฎหมายฟอกเงิน

คํานิยาม ( ม.3)
• การฟอกเงินเปนความผิดทางอาญา (ม.5)
• การฟอกเงินเปนความผิดสากล
• ลงโทษผูสนับสนุน, ชวยเหลือ, ผูพยายาม,
สมคบ (ม.7, 8, 9)

• ลงโทษรุนแรงแกเจาหนาที่สาธารณะ 
(ม.10, 11)

• บังคับใหเกิด “รองรอยทางกระดาษ” (ม.13-23)
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• มีคณะกรรมการ และคณะกรรมการธุรกรรม 
(ม.24 - 39)

• มี “สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”
(ม.40)

• มาตรการเขาถึงขอมูลทางขาวสารทางลับ 
(การดักฟงทางโทรศัพท) (ม.46)

• มาตรการริบทรพัยสินทางแพง (ม.48 - 59)
• มาตรการตรวจสอบการใชอํานาจทุกขั้นตอน           

(เปนธรรมและโปรงใส)

หลักการและสาระสําคัญ
ของกฎหมายฟอกเงิน

หลักการและสาระสําคัญ
ของกฎหมายฟอกเงิน
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ทําไมจึงฟอกเงินทําไมจึงฟอกเงิน  
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เหตุผลของการฟอกเงิน 
Reasons to Launder Money
เหตุผลของการฟอกเงิน 
Reasons to Launder Money

• เพื่อปกปดแหลงที่มาของเงิน 
(Conceal Income)

• เพื่อซกุซอนทรัพยสิน (Hide Assets)
• เพื่อปกปดความเปนเจาของที่แทจริง 

(Conceal Ownership)
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เหตุผลของการฟอกเงิน 
Reasons to Launder Money
เหตุผลของการฟอกเงิน 
Reasons to Launder Money

• ปกปดแหลงที่มาที่ผิดกฎหมาย 
(Conceal Illegal Source)

• เพื่อทาํใหดูเสมือนวาเปนเงินหรอื
ทรัพยสินที่ถูกตองตามกฎหมาย 
(Make It Appear Legal)
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การสืบสวนการสืบสวนการสืบสวน

การแสวงหาขอเท็จจริงและหลกัฐาน 
ซึง่พนักงานฝายปกครอง หรือตาํรวจ
ไดปฏิบตัิไปตามอํานาจและหนาที่

เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน
และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด
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การสืบสวนการสืบสวนการสืบสวน

การสืบสวนเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญ
เพราะเปนผลโดยตรงตอกระบวนการยุติธรรม
หากการสืบสวนไมมีประสิทธิภาพ
จะทําใหการไปสูความยุติธรรม

เปนไปไดยาก
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การเริ่มคดีฟอกเงิน                  
และการดําเนินการเกี่ยวกับทรพัยสิน

การเริ่มคดีฟอกเงิน                   
และการดําเนินการเกี่ยวกับทรพัยสิน

• การสืบสวน/หาขาว/ฐานขอมูลกอน หลังการกระทําความผิด
• การจับกุมผูกระทําผิดตามความผิดมูลฐาน - ฟอกเงิน 
• การสอบสวนผูตองหา/ พยาน เกี่ยวกับอาชีพ ฐานะ รายจาย  
การเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล/นิติบุคคล การไดทรัพยสนิมา

• การตรวจคนตัว/ บาน/ ที่ทํางาน/ ยานพาหนะ โกดัง ฯลฯ
• การตรวจสอบทรัพยสนิผูตองหา คูสมรส บริวาร ญาติ เพื่อน
• การพจิารณาหลักฐานการดําเนินคดีอาญา แพง
• การสรุปสํานวนการสอบสวนคดีอาญา เสนอยึดทรัพยทางแพง
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โกดัง ตูนิรภัย รถยนต

บานพกับานพกั
ที่ทาํงานที่ทาํงาน

สถานที่อื่นๆสถานที่อื่นๆ

การตรวจคนการตรวจคน
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การแสวงหาพยานหลักฐานการแสวงหาพยานหลักฐาน

• แหลงขาวตางๆ
• ประวัติบุคคลตองสงสัย
• พฤติการณในการกระทําความผิด
• การสืบสวนพฤติการณ
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การแสวงหาพยานหลักฐานการแสวงหาพยานหลักฐาน

• การสืบสวนทางการเงิน/บัญชี
• การสืบสวนทางดานทรัพยสิน            

(ยานพาหนะ,ที่ดิน,หลกัทรัพย)
• การติดตอสื่อสาร
• การทําธุรกรรมตางๆ
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การสืบสวน-ยึดทรัพยการสืบสวนการสืบสวน--ยึดทรัพยยึดทรัพย

บานพักบานพักบานพัก

โรงแรมโรงแรมโรงแรม

ขอมูลสืบสวน/รายงานที่มีขอมูลสืบสวนขอมูลสืบสวน//รายงานที่มีรายงานที่มี

ที่ทาํงานที่ทาํงานที่ทาํงาน

สถานที่อื่นๆสถานที่อื่นๆสถานที่อื่นๆ
โกดังโกดัง,,ตูนริภัยตูนริภัย

คนตัวบุคคลคนตัวบุคคลคนตัวบุคคลยึดทรพัย/จับกุมยึดทรพัยยึดทรพัย//จับกุมจับกุม

คนยานพาหนะคนยานพาหนะคนยานพาหนะ
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

ม.16
 ใหผูประกอบอาชีพดังตอไปนี้                 
มีหนาที่ตองรายงานการทําธุรกรรม          
ตอสํานักงาน ปปง. ในกรณีเปน             
ธุรกรรมที่ใชเงินสดมีจํานวนเกินกวา         
ที่กาํหนดในกฎกระทรวงหรือ                 
เปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

ม.16  ผูประกอบอาชีพ 

(1) การดําเนินการ การใหคําแนะนํา หรือ  
การเปนที่ปรกึษาในการทําธุรกรรมที่ 
เกี่ยวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยาย 
เงินทุนตาม กม.วาดวยหลักทรัพยและ  
ตลาดหลักทรพัยที่ไมใชสถาบัน
การเงิน  ตาม ม.13
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

(2) คาอัญมณี เพชรพลอย ทองคํา             
หรือเครื่องประดับที่ประดับดวย             
อญัมณี  เพชรพลอย ทองคํา

((33) ) คาคา  หรือหรือ  ใหเชาซื้อรถยนตใหเชาซื้อรถยนต

ม.16  ผูประกอบอาชีพ 
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

(5) คาของเกาตาม กม.วาดวยการ              
ควบคมุการขายทอดตลาดและ
คาของเกา

(4) เกี่ยวกบันายหนา หรือตวัแทน         
ซือ้ขายอสังหาริมทรัพย 

ม.16  ผูประกอบอาชีพ 
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

(6) เกี่ยวกบัสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ
สําหรับผูประกอบธุรกิจทีไ่มใชสถาบัน            
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

(7) เกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส  ที่ไมใช         
สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวง
การคลัง

ม.16  ผูประกอบอาชีพ 
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พรบ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

พรบพรบ..ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
((ฉบับที่ฉบับที่  33))  พพ..ศศ..25522552

(9) เกี่ยวกบัการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ตาม กม.วาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(8) เกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไมใชสถาบัน           
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง

ม.16  ผูประกอบอาชีพ  
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รางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวง

ใหผูประกอบอาชีพตาม 
ม.16(1) (2) (3)(4)(5) และ (8)
 ใหรายงานเมื่อมีการทําธุรกรรมที่              
ใชเงินสดตั้งแต          ลานบาท  
หรือกวานั้นขึน้ไป

2
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ใหผูประกอบอาชีพตาม ม.16(6)
ใหรายงานเมื่อมีการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตั้งแต         แสนบาท          
หรือกวานั้นขึน้ไป

รางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวง

5
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ใหผูประกอบอาชีพตาม ม.16(7)และ(9)
ใหรายงานเมื่อมีการทําธุรกรรม
ที่ใชเงินสดตั้งแต แสนบาท                
หรือกวานั้นขึน้ไป

รางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวงรางกฎกระทรวง

1
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(1) เปนธุระจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนีย่วกักขัง จัดใหอยู
อาศยั หรือรับไว

ซึ่งบุคคลใด โดยขมขู ใชกําลังบงัคับ ลักพาตัว ฉอฉล 
หลอกลวง ใชอาํนาจ โดยมชิอบ โดยใหเงินหรือ
ผลประโยชนอยางอืน่แกผูปกครองหรือผูดูแล เพือ่ให
ผูปกครองหรือผูดูแลใหความยินยอมแกผูกระทํา
ความผิดในการแสวงหาประโยชนจากบุคคลที่ตนดูแล

ความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษย
ผูใดเพื่อแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
กระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้    
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(2)  เปนธรุะจัดหา ซื้อ ขาย จําหนาย พามาจากหรอื  
สงไปยังทีใ่ด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย 
หรือรับไว

 ซึ่งเด็ก

(ตามมาตรา 6 พ.ร.บ. คามนุษยฯ)

ความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษย
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“การแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ” หมายความวา  
ความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษย

 การแสวงหาประโยชนจากการคาประเวณี
 การผลิตหรือเผยแพรวัตถุหรือสือ่ลามก
 การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอืน่ 

- การเอาคนลงเปนทาส
- การนําคนมาขอทาน 
- การบังคับใชแรงงานหรือบริการ 
- การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการคา
- หรือการอื่นใดที่คลายคลึงกันอนัเปนการขูดรีด     

บุคคล ไมวาบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไมกต็าม           

( นยิาม ตาม ม.4 แหง พ.ร.บ.คามนุษย)
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ความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษยความผดิฐานคามนุษย
“การบงัคับใชแรงงานหรือบรกิาร”
หมายความวา การขมขนืใจใหทํางานหรอืบรกิาร 

 โดยทําใหกลวัวาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย
เสรีภาพ ชือ่เสียง หรอืทรพัยสินของบุคคลนัน้เอง
หรือของผูอื่น

 โดยขูเขญ็ดวยประการใดๆ
 โดยใชกําลังประทุษราย  หรือ
 โดยทําใหบุคคลนัน้อยูในภาวะที่ไมสามารถ
ขัดขืนได

(นิยาม ตาม ม.4 แหง พ.ร.บ.คามนุษย)
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พยานหลักฐานในชั้นสืบสวนพยานหลักฐานในชั้นสืบสวน

• รายงานขาวสาร
• หลกัฐานทางทะเบียน
• หลกัฐานทางการเงิน
• รายงานการสืบสวน/สะกดรอย



2/17/2012

1. การกําหนดกลุมเปาหมายทีจ่ะทําการสืบสวน
1.1 ตรวจสอบจากหลักฐานขอมูลตาง ๆ    
1.2 ตั้งเปาหมายการสืบสวน 
1.3 ประสานงานกับหนวยงานขางเคียงที่มี  
ขอมูลขาวสารกลุมเปาหมายเดียวกัน  หรือ
ความเชื่อมโยงของเปาหมายในขายงาน
เดียวกัน

แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน
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2. ทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน
2.1 ตรวจสอบขอมูลของบุคคลในกลุมทุกคน  
ถึงสถานะความเปนจริงที่มีอยูในปจจุบนั  
2.2 ตรวจสอบและรายงานการจับกุมในคดีที่มี
ความเกี่ยงพันกับบุคคลที่เปนเปาหมายการ
สืบสวน
2.3 ประมวลสรุปพฤติการณ  เสนอ
ผูบังคับบัญชา รับทราบไวชั้นหนึ่งกอน

แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน
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แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน

3. กอนทําการสืบสวนปฏิบัติการ
3.1 ทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชา ถึงการ 
ขาวสารเดิมตลอดถึงขาวสารใหม และการ
ตรวจสอบตาง ๆ ที่ไดดําเนินไป  เพื่อให 
ผูบังคับบัญชารับทราบ

3.2 รวบรวมขอมูลที่มีอยูทั้งหมด ทําเปน
แผนภูมิขายงานเบื้องตน แนบเสนอ ผบ. พรอม
รายงานขางตน
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แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน

4. ระหวางการสืบสวนปฏิบัติการ
4.1 ใชเครื่องมอืและวิธีการสืบสวนทกุอยางที่มอียูให
เกิดประโยชนมากที่สุด  

- จัดหาสายลับติดตามพฤติการณของเปาหมาย
- ติดตามดูพฤติการณทั่ว ๆ ไป ของบุคคลในกลุม

เทาที่ทําไดพรอมภาพถายและรายงานการปฏิบตัิการ          

- ตรวจสอบพฤติการณทางดานการโอนเงนิ การ
ทําธุรกรรมทางการเงินฯลฯ ทีส่ัมพนัธกบัขาวสารที่
ไดรับ

•
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แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน

4. ระหวางการสืบสวนปฏิบัติการ

4.2 ตรวจสอบขอมูลการใชโทรศัพท  
แสดงความสัมพันธของเปาหมายพรอมรายงาน
การ    ตรวจสอบการใชโทรศัพท

4.3 ติดตาม พฤติการณของบุคคลที่ตั้งเปน
เปาหมายการสืบสวน เนนใหความสัมพันธ
ระหวางกัน
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แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน

4. ระหวางการสืบสวนปฏิบัติการ

4.4 รวบรวม พยานหลกัฐานตาง ๆ ที่ไดมาทกุ
ชวงเวลาทกุขัน้ตอน จัดเก็บใหเปนระบบ
4.5 ทีส่ําคัญอยางยิ่งในระหวางการสืบสวน จนท. 
ผูทําการสืบสวน ตองไมลืมทีจ่ะจัดทํารายงานการ
สืบสวนไวทกุครั้ง ทีม่กีารดําเนนิการ
4.6 ภาพถาย ก็เปนอกีสิ่งหนึง่ที่จะตองมีประกอบ     
การรายงานทกุครั้ง (ใหพยายามถายภาพไวทุกครั้ง)
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แนวทางการสืบสวนแนวทางการสืบสวน

5. วิเคราะหเปาหมายระหวางสืบสวน
5.1 เมื่อดําเนินการสืบสวนตอเปาหมายที่
กําหนดไวมาไดระยะเวลาพอสมควร ใหทําการ
พิจารณาวิเคราะหเปาหมายอีกครั้งเพื่อ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการสืบสวน

5.2 พิจารณาพยานหลักฐาน  ที่ไดมา
ระหวางการสืบสวนวาไดความตามที่ได
ตั้งเปาหมายไวแตเดิมแลวหรือไม
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พยานวัตถุพยานวัตถุ

• ธนบัตร
• กระเปาสัมภาระ
• ยาเสพติด
• ยานพาหนะ
• เทปบันทึกเสียง
• ภาพถาย
• โทรศัพทมือถอื
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พยานเอกสารพยานเอกสาร
• สมุดบญัชีธนาคาร
• ทะเบียนบาน/สมรส/หยา
• การจดทะเบียนบรษิัท/หจก.
• สมุดทะเบียนรถยนต/จยย.
• โฉนดที่ดิน/เอกสารเกี่ยวกับทีด่ิน
• ใบหุน/ตราสารหนี้/พันธบัตร
• สัญญาตางๆ
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พยานเอกสารพยานเอกสาร

เอกสารทางการเงินที่ควรยึด
• บัญชีเงินฝากในธนาคาร
• เอกสารการโอนเงิน
• เอกสารการรับจายเงินของผูถูกจับ
• ใบหุน, พันธบัตร, เช็ค
• สัญญา
• เอกสารทางทะเบียน, และสัญญาตาง ๆ 
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พยานบุคคลพยานบุคคล
• คูสมรส/ญาติพี่นอง
• บริวาร
• กํานัน/ผูใหญบาน
• เจาหนาที่ธนาคาร
• เจาหนาที่ตํารวจ/สืบสวนจับกุม/สอบสวน
• เจาหนาที่ฝายปกครอง/ศุลกากร
• เจาหนาที่ทีด่ิน/ขนสง/เกษตร
• เจาหนาที่สรรพากร
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วิธีการสืบสวนพิเศษวิธีการสืบสวนพิเศษ

การเขาถึงขอมูลทาง
คอมพิวเตอร

การเขาถึงบัญชี

การเขาถึงขอมูล                    
ทางการสื่อสาร
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ผังแสดง
เครือขาย
เปาหมาย
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การใชการใช
เทคโนโลยีดาวเทียมเทคโนโลยีดาวเทียม
ตรวจสอบทีต่ั้งตรวจสอบทีต่ั้ง
เปาหมายเปาหมาย
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การสอบสวนการสอบสวน

การรวบรวมพยานหลกัฐานและ
การดําเนินการทั้งหลายตามพระราชบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายซึ่งพนักงานสอบสวน
ไดทําไปเกี่ยวกบัความผิดที่กลาวหา

 เพื่อทีจ่ะทราบขอเท็จจรงิ
หรือพิสูจนความผิดและเพื่อจะเอา
ตัวผูกระทําความผิดมาฟองลงโทษ
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ลักษณะการสอบสวนในคดีฟอกเงินลักษณะการสอบสวนในคดีฟอกเงิน

• เปนการสอบสวนในความผิดมูลฐาน
• เปนการสอบสวนเกีย่วกบัทรัพยสิน
• ที่มีการโอน รับโอน หรอืเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยสิน

• เปนการสอบสวนในทางแพง
• แตกตางจากการสอบสวนในคดีอาญา
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ลักษณะการสอบสวนในคดีฟอกเงินลักษณะการสอบสวนในคดีฟอกเงิน

• ประวัติบุคคล
• ทรัพยสิน
• รายได
• ประวัติการศึกษา
• มรดก
• การเสียภาษี
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การรบัฟงพยานหลักฐาน
ในการดําเนินการเกี่ยวกบัทรพัยสิน
การรบัฟงพยานหลักฐาน
ในการดําเนินการเกี่ยวกบัทรพัยสิน

ศาลแพง

Preponderance of the evidence
ปรากฏหลักฐานเชื่อไดวา

ศาลอาญา

ปราศจากขอสงสัย
Beyond reasonable doubt

ตํารวจ/ปกครอง/ปปง.

มีเหตุอันควรสงสัยและมี
พยานหลักฐานอันสมควร



2/17/2012

ความผดิฐานฟอกเงินความผดิฐานฟอกเงินความผดิฐานฟอกเงิน
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มาตรา ๕  ผูใด
(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรพัยสนิที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดเพื่อซกุซอน หรอืปกปดแหลงที่มาของ
ทรัพยสนินั้น หรือเพือ่ชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรือ
หลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษ หรือรบัโทษ
นอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

(๒) กระทําดวยประการใด ๆ เพื่อปกปดหรืออําพราง
ลักษณะที่แทจริง การไดมา แหลงที่ตั้ง การจําหนาย 
การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรพัยสนิที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด

ความผิดฐานฟอกเงินความผิดฐานฟอกเงินความผิดฐานฟอกเงิน

ผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงนิผูนั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงนิ
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เปนผูเกี่ยวของหรือ
เคยเกีย่วของสัมพันธ
เปนผูเกี่ยวของหรือ
เคยเกีย่วของสัมพันธ

มีเหตุอนัควรเชื่อไดวาอาจมี
การโอน จําหนาย ยักยายปกปด
หรือซอนเรนทรัพยสินใด

มีเหตุอนัควรเชื่อไดวาอาจมี
การโอน จําหนาย ยักยายปกปด
หรือซอนเรนทรัพยสินใด

เปนทรัพยสินที่เกีย่วกับ
การกระทําความผดิ

เปนทรัพยสินที่เกีย่วกับ
การกระทําความผดิ

ตรวจสอบรายงานและ
ขอมูลการทาํธุรกรรม
ตรวจสอบรายงานและ
ขอมูลการทาํธุรกรรม

การดาํเนินการการดาํเนินการ
เกี่ยวกับทรพัยสินเกี่ยวกับทรพัยสิน  มม.48.48
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ขอสันนิษฐานตามกฎหมาย (ม.๕๑ ว.๒)ขอสันนิษฐานตามกฎหมาย (ม.๕๑ ว.๒)

• เกี่ยวของสัมพันธ หรือ เคยเกีย่วของสัมพันธ      
• กับผูกระทําความผิดมูลฐาน, ความผิดฐาน
ฟอกเงิน

..บุคคลในครอบครัว                        

..ญาติพี่นอง

..ลูกจางนายจาง
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เงิน/ทรัพยสิน  หลักฐานที่
แสดงถึงสิทธิตางๆ

บัญชีเงินฝาก/พันธบัตร/
เอกสารการโอน/รบัโอน/

ฝาก/ถอนเงิน

เอกสารอืน่ๆ เชน โฉนด/
ทะเบียนรถ/สัญญาตางๆ/บิล
โทรศพัท/สมุดจดฯ หมายเลข

โทรศพัท, โฟนลิ้ง

ทรัพยที่มีไว ใช ไดมา       
โดยการกระทําความผิด 

บันทึกการยึด

การตรวจคน
: ควรคนหา
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มาตรการทางทรัพยสินมาตรการทางทรัพยสินมาตรการทางทรัพยสิน

การยับยั้งธุรกรรม

การยึด หรืออายัดทรัพยสนิ

การริบทรพัยสินตก
เปนของแผนดิน
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คูสมรส ญาติ บริวารคูสมรสคูสมรส  ญาติญาติ  บริวารบริวาร

ทรัพยสินทรัพยสินทรัพยสิน
อสังหาริมทรัพย
สังหาริมทรัพย

เงินเงินเงิน
เงินสดที่ตรวจพบ

การสอบสวนผูตองหาการสอบสวนผูตองหา
เกี่ยวกับทรัพยสินเกี่ยวกับทรัพยสิน
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ตัวอยางทรัพยสินตัวอยางทรัพยสิน
ที่ถูกยดึที่ถูกยดึ//อายดัอายดั
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ณณ    สถานทีท่รัพยสินตั้งอยูสถานทีท่รัพยสินตั้งอยู

บรรยากาศการขายทอดตลาดบรรยากาศการขายทอดตลาด

ณณ    สํานักงานสํานักงาน  ปปงปปง..



สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โทร. (02) 219-3600

422 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั
กรุงเทพมหานคร 10330

Website: www.amlo.go.th
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ชาญชัย  พงศภัสสร
Tel. 08-9920-7037
Fax  0-2219-3665


