
รอยตํารวจเอกหญิงสุวนีย   แสวงผล

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบและวเิคราะห

โดย

การดําเนินการกับทรัพยสินตามกฎหมายฟอกเงนิ





สหประชาชาติ

• ป 2531--“ อนุสญัญาวาดวยการตอตานการลักลอบ        

คายาเสพติดและวัตถทุี่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ.

1988” (United Nations Convention Against Illicit

Traffic in Narcotics and Psychotropic Substances,

1988) หรือ Vienna Convention 1988

• ประเทศทีจ่ะเขาเปนภาคีสมาชิกจะตองมีมาตรการในการ

จัดการกับการคายาเสพยตดิ



อนุสัญญากรงุเวียนนาอนุสัญญากรงุเวียนนา

– การสนับสนนุความรวมมอืในการสืบสวน

– การลงโทษในฐานสมรูรวมคิด และโดยวิธีการริบทรัพยสิน

– การกําหนดใหสามารถสงผูรายขามแดนกนัได

– การใหความชวยเหลือรวมมือซึ่งกนัและกนัระหวางประเทศ 

– บังคับใหมีกฎหมายกําหนดใหการฟอกเงนิเปนความผิดอาญา



หลักการสากล

• การฟอกเงนิเปนความผิดอาญา

• ใหสถาบันการเงินจดัใหลกูคาแสดงตน และเกบ็บนัทึกขอมูล

• ตรวจสอบกจิการของลกูคา

• สถาบันการเงินอางหลกัการรักษาความลบัลกูคาไมได

• ใหมีการรายงานกจิกรรมที่นาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงิน

• มีวิธกีารสืบสวนพิเศษ

• การลงโทษทางอาญา รวมทั้งมีมาตรการยึดทรัพยทางแพง



ความเปนมาในประเทศไทย

• ตองการเขาเปนภาคีสมาชิก Vienna Convention 1988

• รัฐบาลเลง็เห็นความสําคัญและมีนโยบายชัดเจน โดยเห็นวา

–  จะเปนมาตรการสําคัญในการปราบปรามอาชญากรรม

ยาเสพตดิ

–  สามารถจัดการกับผูกระทําผิดและทรัพยสินไดควบคูกนัไป

–  ตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมการฟอกเงนิ





การเปลี่ยนเงินหรือทรพัยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด

ใหดูเสมือนวาเปนเงินหรือทรพัยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย

หรือพสิูจนไมไดวาไดมาโดยไมชอบหรอืโดยทุจริตเรียกไดวากระบวนการ
ทํา   “เงินสกปรก” ใหเปลี่ยนสภาพเปน

“เงินสะอาด”
สรุปสรุป  ::  การเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรพัยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมายการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรพัยสินที่ไดมาโดยผิดกฎหมาย

ใหดูเสมือนวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมายใหดูเสมือนวาไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย



สาระสําคัญของกฎหมาย ปปง.

• การฟอกเงนิ (Money Laundering) = ทําใหเงินสกปรก (ไดมาโดย

กระทําผิดกฎหมาย) เปน เงินสะอาด (ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย)

• ตั้งฐานความผดิอาญาขึ้นมาใหม - ความผิดฐานฟอกเงนิ

• การฟอกเงนิเปนความผิดสากล

• ลงโทษทั้งตวัการ ผูสนบัสนนุ , ผูชวยเหลอื , ผูพยายาม , ผูสมคบ

• ลงโทษรุนแรงแกเจาหนาที่สาธารณะ



กําหนดหนาที่ตามกฎหมายฟอกเงิน
• สถาบันการเงิน มหีนาที่

• รายงานการทําธุรกรรม 3 ประเภท 

• ที่ใชเงินสดตัง้แต 2 ลานบาทขึ้นไป
– ที่เกี่ยวกับทรัพยสนิมีมูลคาตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไป

– ที่มีเหตุอนัควรสงสัย

• จดัใหลกูคาแสดงตนกอนการทําธุรกรรม/จดบนัทึกการทํา
ธุรกรรม 

• เก็บรักษาขอมลูการแสดงตนและบันทึกขอเท็จจริง 5 ป

• ใหความรวมมอืแกสํานกังาน ปปง. ในการเขาถึงขอมลูของ
ลกูคากรณีมีเหตอุนัควรสงสัย 



สํานักงานที่ดนิสํานักงานที่ดนิ  

มีหนาที่

รายงานการทําธุรกรรมเมือ่มีการขอ  จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

เกี่ยวกับอสังหาริมทรพัยที่สถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและที่มลีักษณะ

•ชําระดวยเงินสด 2 ลานบาทขึ้นไป

•อสังหาริมทรพัยมีมลูคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียม   

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 5 ลานบาทขึ้นไป  เวนแต

–เปนการโอนในทางมรดกใหแกทายาทโดยธรรม หรือ 

–เมื่อเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 



ผูประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุนผูประกอบอาชีพที่ปรึกษาการลงทุน

มีหนาที่ตองรายงานตอสํานักงาน ปปง. ในกรณีที่มีเหตุอัน

ควรเชือ่ไดวาการทําธุรกรรมนั้นเกี่ยวของกับทรพัยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผดิหรือเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย



• คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ
คณะกรรมการ ปปง.

• คณะกรรมการธุรกรรม

• สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
หรือสํานักงาน ปปง.



คายาเสพตดิ

คาหญิงและเดก็

ความผิดมูลฐาน

ยักยอกฉอโกงโดยผูจัดการ

หลบหนีศลุกากร

ฉอโกงประชาชน

ความผิดตอหนาที่ราชการ

กรรโชกรีดเอาทรัพย

การกอการราย

การพนนั

การเลือกตั้ง

คามนษุย



มาตรการทางกฎหมาย
• พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน     
พ.ศ. 2542 มีมาตรการทางกฎหมายพิเศษ คือ 

- มาตรการทางอาญา คือ ความผิดอาญาฐาน
ฟอกเงิน รวมถึงผูสนับสนุน ชวยเหลอื พยายาม 
และสมคบกัน  เพื่อฟอกเงินดวย

- มาตรการทางแพง คือ การดําเนินการขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน



มาตรการทางอาญา
ผูกระทําผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษ 

จําคุกตั้งแต ๑ ป ถึง ๑๐ ป หรือ

ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 



องคประกอบของความผิดฐานฟอกเงิน

1. ผูใด = บุคคลใดๆ รวมถึงนติิบุคคล
2. การกระทํา = โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

3. เจตนาธรรมดา = รูสํานกึในการที่กระทําและ
ประสงคตอผล หรอืยอมเล็งเห็นผลของการ
กระทํานัน้ (ตาม ป.อาญา มาตรา 59)



4. เจตนาพิเศษ
4.1 เพื่อซุกซอน หรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้นหรือ
4.2 เพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรอืหลังการกระทํา    
ความผิดมิใหตองรับโทษหรือใหรับโทษนอยลงในความผิดมูล

ฐาน หรือ
4.3 กระทําดวยประการใดๆ เพือ่ปกปดหรืออําพรางลักษณะ    
ที่แทจริง การได แหลงทีต่ัง้การจําหนาย การโอน การไดสิทธิ
ใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิด
5. วตัถทุี่กระทําตอ = ทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทําความผิด

องคประกอบของความผิดฐานฟอกเงนิ (ตอ)



๑. ผูใด 

* บุคคล นิติบุคคล

๔. วัตถุที่กระทาํตอ 

*ทรัพยสินที่เกีย่วกับ

การกระทําความผิด

๒. การกระทํา

*โอน รบัโอน 

หรือเปลีย่นสภาพทรัพยสิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

หรือทําดวยประการใดๆ

๓. เจตนาพิเศษ

*เพื่อซุกซอนปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น

/หรือเพือ่ชวยเหลือผูอื่นไมวากอน/ขณะ

/หลังกระทําความผิดมิใหตองรับโทษ

/นอยลงในความผิดมูลฐาน หรือเพื่อปกปดอําพราง

ลักษรทีแ่ทจริง แหลงที่ตั้งการจําหนาย จาย โอน 

การไดสทิธิใด



มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 9

•  ลงโทษผูสนับสนุน

•  ชวยเหลือ 

•  ผูพยายาม

•  สมคบ 



แนวทางปฏิบัติ
• สืบสวนหาขาว บคุคลและทรัพยสิน 
• ตรวจคนและยึดทรัพยสินเพื่อตรวจสอบ

• ตรวจสอบทรัพยสิน

• สอบสวนปากคาํพยานผูเกี่ยวของ

• พิจารณาแจงขอหาคดอีาญา “ฐานฟอกเงิน”
• จับกุมและดาํเนนิคดี

• รายงานสํานกังาน ปปง.

• สงมอบทรัพยสินใหสํานกังาน ปปง. ดําเนนิการ
• ขอความรวมมือใหสํานกังาน ปปง. ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน

ของบคุคลผูเกี่ยวของ



คําแนะนําสําหรับพนักงานสอบสวนคดีฟอกเงิน

• พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ควรกําหนดแนวทางการ
สอบสวนและตั้งแนวคําถามสําหรับสอบสวนปากคําพยาน

บุคคลไวกอนลงมือสอบสวนปากคําบุคคลที่เกี่ยวของ 
ขอแนะนํามีดังตอไปนี้

1. ขอทราบชื่อ สกุล ทีอ่ยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอได
2. ขอทราบอาชีพปจจุบัน เริ่มทํามาตั้งแตปใด สถานที่
ทํางานอยูที่ใด

3. ทานไดรับเงินเดือนจากการทํางานขางตนเดือนละเทาใด 
รับเงินผานบัญชีธนาคารใด อยางใด



4. พนักงานเจาหนาที่ไดเตอืนใหทานทราบแลววา การใหการ
อันเปนเท็จหรือการกระทําใดๆ เพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิด
กอน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด หรือเพื่อมิใหตองรับ
โทษ หรือไดรับโทษนอยลงเปนความผิดตามกฎหมาย ทาน
ทราบและเขาใจหรือไม

5. ทานเกี่ยวของกับบานที่ถูกเจาหนาที่เขาทําการตรวจคน   

อยางไร (เจาของ ผูอาศัย มาเยี่ยม ฯลฯ)

6. พนักงานเจาหนาที่แสดงหมายคนศาลใหดู อานใหฟง ทาน  

ลงชื่อรับทราบในหมายคนหรือไม



7. ผลการตรวจคนเปนอยางไร พนักงานเจาหนาทีน่ํา

ทรัพยสินมาตรวจสอบกี่รายการ (รายละเอียดตามบันทกึการ

ตรวจคน และยินยอมใหยดึทรพัยสินเพื่อตรวจสอบ)

8. เจาหนาที่ทําการตรวจคนพบทรัพยสินหรอืสิ่งของ

แตละรายการที่ไหน อยางไร

9. พนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินตอ

หนาทานหรอืผูเกี่ยวของหรอืไม ผลเปนอยางไร

10. มีทรัพยสินรายการใดที่ทานเปนเจาของทรัพยสนิ 

หรือผูรับประโยชนในทรพัยสินใดบาง



11. ทานเปนเจาของที่แทจริงหรือผูรับโอนหรอืไดมา

อยางไร เมือ่ใด ทรัพยสินที่กลาวเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดมลูฐานใด

12. ทานสามารถแสดงแหลงที่มา หรือหลักฐานการ

ไดมาซึ่งทรัพยสินที่กลาวขางตนไดหรือไม อยางไร

13.ขอทราบรายละเอียดทรพัยสินที่พนักงานเจาหนาที่

ทําการตรวจคนและยึดมาดาํเนินการในครั้งนี้

14. ทรัพยสินแตละรายการเกี่ยวของกับทานหรือบคุคล

อื่นอยางไร (แยกถามเรียงชิ้นครบทกุชิ้น ดังนี)้



15. ทรัพยสินรายการที่ 1 เปนทรัพยสินประเภท
อะไร ขอทราบชนิด ขนาด จํานวน ราคา วันที่ซื้อมา

16. ทรัพยสินรายการที่ 2 เปนทรัพยสินประเภท
อะไร ขอทราบชนิด ยี่หอ หมายเลข วันที่ซื้อมา ราคา

17. ทรัพยสินรายการที่ 3 เปนทรัพยสินประเภท
อะไร ขอทราบชนิด ลักษณะวันที่ไดมา ราคา

18. ทานเปนผูซึ่งเกี่ยวของหรอืเคยเกี่ยวของ
สัมพันธกับ (นาย/นาง) ซึง่ถูกพนักงานเจาหนาที่
จับกมุฐาน....ตั้งแตเมื่อใด (สาม/ีภรรยา/บุตร/ธิดา/
เพื่อน/หุนสวนทางการคา ฯลฯ)



19. ตามที่ทานแจงวาประกอบอาชีพ... ขางตน นัน้ ขอทราบ

วาทานมีรายได หรือเงินเดอืน หรือสิทธิประโยชนในการประกอบ

อาชีพขางตนบาง วันละเทาใด เดือนละเทาใด ปละเทาใด

20. ทานมีภาระคาใชจายในแตละเดอืนๆ ละเทาใด เชนคา

ไฟ คาประปา คาโทรศัพท คาเชาซื้อ/คาผอนชําระบาน ที่ดินหรือ

อื่นๆ รวมมีคาใชจายอืน่ใดอกี รวมคาใชจายเดอืนละเทาใด

21. นับตั้งแต มกราคม ป 2542 ถึงปจจุบันทานเคยทําการ

โอนใหกับหรือเคยรับโอน เงินทรัพยสินใดจากคูสมรส บุตร หรือ

ญาติ เพื่อน หรือบุคคลใดๆ บาง หรือเคยนําเงนิสดหรือทรัพยสินใด

ไปเปลี่ยนสภาพเปนทรัพยสินอื่นบางหรือไม เมื่อใด ขอทราบ

รายละเอียด จํานวน ราคา ขณะนี้ทรัพยสินอยูไหน



22. ปจจุบันทานมีเงินฝากในธนาคารกี่บัญชี บัญชี

ประเภทใด ธนาคารไหนบาง

23. ทานเชาตูนริภัยจากธนาคารใด สาขาไหน หมายเลข

ตูนริภัย กุญแจอยูที่ไหน

24. ทานมทีรัพยสินอื่นใด เชน บาน ที่ดนิ หุนหรอื

หลักทรัพย อัญมณีอยูที่ใด ขอทราบรายละเอียด

25. ขอทราบชื่อ อายุ อาชีพของคูสมรส บุตรและญาตพิี่

นองรวมบดิา/มารดา โดยละเอียด (สอบถามใหปรากฏวา แต

ละคน อายุ ทํางานทีไ่หน มรีายไดเดือนละเทาใด พักอาศัยอยูที่

ใด)



26.ทานเคยสัมพันธหรือเกี่ยวของสัมพันธกับ

บุคคลที่เปนผูกระทําความผิดยาเสพติดหรือฟอก

เงินมากอนหรือไม ขอทราบชื่อ สกุล

27.ทานเคยตองหาหรือถูกดาํเนนิคดใีนความผิด

ฐานมียาเสพติดไวในครอบครองหรือไม ที่ไหน 

เมื่อใด และผลคดเีปนอยางใด

28. ทานประสงคที่จะยืนยนัหรือโตเถียง

กรรมสิทธิ์ในเงินหรือทรัพยสินที่ถูกดําเนนิการครั้ง

นี้หรือไม



29. เมื่อทานไมเถียงกรรมสิทธิ์ในเงินหรอืทรพัยสิน

ขางตน ทานยินยอมใหพนกังานเจาหนาทีส่งเรื่องให

พนักงานอยัการพิจารณาเพื่อยื่นคํารองขอใหศาลมีคาํสั่งให

ทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดนิหรอืไม

30. ขอทราบหมายเลขบัตรประจําตัวผูเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลของทาน และขอทราบวาทาน

เคยยื่นแบบเสียภาษีประเภทใด ที่ไหน ครั้งสดุทายเมื่อใด

หมายเหตุ หากมีประเด็นอื่นที่เปนประโยชน ใหดําเนินการ

สอบถามไวดวย



คําแนะนําการหาขอมูลเครอืขายยาเสพติด

1. ประวัติยอ
- ชื่อ สกุล อายุ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน (สําเนา

บัตร สําเนาทะเบียนบาน (ถามี))

- ที่อยูปจจุบัน โทรศัพทที่ติดตอได (บาน ทํางาน มือถือ) 
รายจายประจําเดือนๆ ละเทาใด
- ที่ทํางาน โทรศัพท รายไดป/เดือน/วันละ

- สถานภาพการสมรส (เมื่อใด ที่ไหน ชื่อ สกุล (สกุลเดิมคู

สมรส (ถามี) บุตร ธิดา อาชีพ อายุ ที่อยู)



2. การเขาไปเกีย่วของกับการลกัลอบยาเสพติด

- เขาไปเกีย่วของกับการลกัลอบยาเสพติดประเภท/ตั้งแต
เมื่อใด/ใครแนะนํา/ชักชวน/พื้นทีจ่ําหนายฯ

- การลกัลอบจําหนายยาเสพติด ขายใหใคร (ขอชื่อ สกุล) 
ที่ใด ปริมาณ/ราคาขายวันละเทาใด

- มีบุคคลอื่นใดที่ชวยเหลือ หรืออยูในกลุมเครอืขาย
เดียวกัน (ขอชื่อ สกุล อายุ ที่อยู)

- มีเงินและทรพัยสินที่ไดจากการลกัลอบยาเสพติด
จํานวนเทาใด อยูที่ไหน (ขอรายละเอียด)



- เปนผูผลิตยาเสพติดเอง หรอืรับซือ้จากบุคคลใด 

(ชื่อ สกุล ที่อยู โทรศัพท) วิธีการ ขั้นตอนติดตอซื้อ 

- วิธีการรับมอบยาเสพติดที่ไหน เมื่อใด อยางไร     

วิธีใด จํานวน ปรมิาณ ความถี่ ราคาตอเม็ด/มัด ฯลฯ 

- ชําระคาซื้อยาเสพติดดวยวิธีใด (จายเงินสด ผาน

ธนาคาร ฯลฯ) ขอหลกัฐาน



3.บคุคลผูจําหนายยาเสพติดมีรายละเอียดที่ควรทราบ คอื 

- ชื่อสกุล อายุ หมายเลขบัตรประจําประชาชน 

โทรศัพท โทรสาร ที่อยู พื้นทีจ่ําหนายยาเสพติด 

- วิธีการติดตอซื้อขายยาเสพติด สงมอบ/รบั ความถี่ 

ปริมาณตอครัง้ วัน/สัปดาห หรือเดือน ชําระเงินดวยวิธี

ใด ครั้งละเทาใด

- ประวัติการถกูจับกุมดําเนินคดี รวมถึงคูสมรส ญาติพี่

นอง ที่ไหน เมื่อใด ผลคดี



- ขณะนี้มีเงินหรือทรัพยสนิที่ไดจากการ
กระทําผิดอยูที่ไหนบาง ขอรายละเอียด

- ขอทราบเครือขายของบุคคลทีก่ลาวขางตน 
พรอมแผนภูมิความเชื่อมโยง เกี่ยวของ
สัมพันธ

- มีเครือขายอื่นที่ตองการแจงเบาะใหกับทาง
ราชการหรือไม ขอรายละเอียด



4. สืบสวน/สอบสวน/รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ

- รายงานการสืบสวน สะกดรอยพฤตกิารณการลักลอบยาเสพติด 
(ระหวางวันเวลาใด พื้นที่ วิธีการฯ)

-ตรวจสอบขอมูลเบี่ยงตนเกี่ยวกับเปาหมาย เชนทะเบียนบานทั้งคู
สมรส บุตรธิดา และธุรกิจ ฯลฯ

- ตรวจสอบทรัพยสินเบือ้งตนของเปาหมายและบุคคลที่เกี่ยวของ 
เชน บาน ที่ดิน รถยนต ฯลฯ

- ตรวจสอบประวัตเิปาหมายและบุคคลที่เกี่ยวของ เชน การ
ตองโทษ การถูกจับกุม หมายจับ คําพิพากษาศาล บัญชีรายชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวของสัมพันธเขาเยี่ยมผูตองขัง นักโทษที่เรือนจาํ 



- การสอบสวนพยานบุคคลใหปรากฏรายละเอียด
เกี่ยวกับการลักลอบยาเสพติดถึงหวงระยะวันเวลา พื้นที่ 
จํานวน ปริมาณ และวิธีการทําผิด เครือขายการจําหนาย
ยาเสพติดจาก

(1) ประจักษพยาน คือ ผูเสพ ผูคา ที่ใหความรวมมือโดย
บันทึกภาพ และเสียงไว และใหพยานลงลายมือชื่อ และ
ประทับลายนิ้วแมมือขวาไวดวย ควรทําไว 4 ชุด

(2) พยานแวดลอมกรณียืนยันการกระทําผิด เชน กํานัน 
ผูใหญบาน เจาหนาที่ตํารวจ ฯลฯ



มาตรการทางแพง คือ การดําเนินการขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

โดยกําหนดไวในหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ .2542 
นอกจากจะลงโทษทางอาญาแลวยังกําหนดมาตรการ

ริบทรัพยในทางแพง ซึ่งมีลักษณะแตกตางกับการริบ
ทรัพยทางอาญา เชน เริ่มตนคดีไดจากตัวทรัพยสิน 
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองมีตัวผูตองหา แลวไม
ผูกพันกับคดีอาญา (ถามี) เปนตน 



มาตรการทางแพง

๑. นํามาตรการทางแพงมาใชกับทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 

๒. เงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด จะตกเปนของแผนดิน



มาตรการทางแพง มีมาตรการที่เห็นไดชดัเจน คือ

1. เปนมาตรการพิเศษทีม่ีลักษณะเฉพาะที่รฐักําหนดใหใชในการดําเนินการทาง

แพงในการดําเนินการตอทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําผิด โดยมีเหตุผลมาจาก

หลักการคุมครองประโยชนของสังคม ประโยชนสาธารณะและหลักการติดตาม

และเรียกคืนทรพัยสินทีไ่ดมาจากการกระทําความผิด

2. คดีรองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน มิใชคดีแพงเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเปน

มาตรการทางแพง ไมใชโทษทางอาญา ใชบังคับยอนหลังไดไมขัดตอ

รัฐธรรมนูญ ซึง่ศาลรัฐธรรมนญูไดมีคําวินิจฉัยไว

3. มีการกระทําความผิดมูลฐานเกิดขึ้นไมวาจะจับกุมตัวผูกระทําความผิดได

หรือไม หรือผูกระทําความผิดจะถูกลงโทษหรือไมกต็าม

4. มีทรัพยสินที่เกดิขึ้นจากการกระทําความผิด หรือไดมาจากการจําหนายจาย โอน

ทรัพยสนิดังกลาว หรือดอกผลของทรัพยสินดงักลาว



5. การผลักภาระการพิสูจนไปใหผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสนิ

6. มีบทสนันิษฐานของกฎหมาย คือ หากผูอางวาเปนเจาของทรัพยสิน หรือรับโอน

ทรัพยสนิเปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรอืเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน

หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสนันิษฐานไวกอนวา บรรดาทรพัยสิน

ดังกลาวเปนทรพัยสินเกี่ยวกับการกระทาํ หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแต

กรณี อันเปนหลักกฎหมายในการผลักภาระการพิสูจน (Shift of Burden of Proof)

7. หากปรากฎวามีทรัพยสนิที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพิ่มขึน้สามารถดําเนนิการ

ยื่นคํารองขอใหศาลมคีําสั่งใหทรัพยสนินั้นตกเปนของแผนดินไดอีก

8. ผูรอง (อัยการ) ไมจําเปนตองนําสืบพยานหลักฐานใหประจักษแจงดั่งแสงตะวันวา

ผูคัดคานเปนผูกระทําความผิด เพราะการริบทรัพยสนิทางแพงเปนการดําเนินการ

ตอทรัพยสินเปนคนละสวนกับการดําเนินการทางอาญา



ขอแตกตางที่สําคัญของ 
พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม

ผูกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

กับ พ.ร.บ.ปองกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542



พ.ร.บ. มาตราการฯ พ.ศ. 2534

1. การฟอกเงินไมเปนความผิด
2. เปนเรื่องเฉพาะยาเสพติดเทานั้น 

ไมรวมถึงการกระทําความผิดอื่นๆ 
3. ตองมีตัวผูตองหากอนจึงจะ

สามารถดําเนนิการตรวจสอบยึด-

อายัดและริบทรัพยสินตอไปได

พ.ร.บ.ปองกนัฯ การฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2543

1. การฟอกเงินเปนความผิด
2. นอกจากเรื่องยาเสพติดแลวยัง

รวมถึงความผิดอื่นๆ อีก 10 เรื่อง 
รวมทั้งสิ้น 11 เรื่อง

3. ไมจําเปนตองมีตัวผูตองหา



พ.ร.บ. มาตราการฯ พ.ศ. 2534

4. การดําเนินการริบทรัพยสินเริ่ม
จากตัวคน (ผูตองหา) ไปหาตัว
ทรัพยสิน

5. การริบทรัพยสินผูกติดกับคดี
ยาเสพติดหลักถาคดียาเสพติดยก
ฟอง (รวมทั้งมีคําสั่งถึงที่สุดไม
ฟอง) ทรัพยสินนั้นจะหลุดทันที 

6. ขั้นตอนการดําเนินการนั้นจะมี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ทรัพยสินเปนผูรับผิดชอบกอนสง
เรื่องใหอัยการรองขอตอศาลเพื่อ
ดําเนินการตอไป

พ.ร.บ.ปองกนัฯ การฟอกเงนิ   
พ.ศ. 2543

4. เริ่มจากตัวทรพัยสินไปหาตัวคน
5. ไมผู กติดกับคดีอาญาหลัก ทั้ ง   

11 มูลฐาน
6. มีคณะกรรมการป องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และ
คณะกรรมก ารธุ ร ก ร รม เป น
ผูรับผิดชอบ



พ.ร.บ. มาตราการฯ พ.ศ. 2534

7. ไมมีการยับยั้งธุรกรรมแตอยางใด
8. ทรัพยสินตกเปนของกองทุน

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ .ร .บ .ปองกันฯ การฟอกเงิน 
พ.ศ. 2543

7. มีการยับยั้งทางธุรกรรม
8. ทรพัยสินตกเปนของแผนดิน



พ.ร.บ. มาตราการฯ พ.ศ. 2534

9. เมื่อทรัพยสินตกเปนของกองทุนฯ
แลวกฎหมายนี้ไมเปดโอกาสให

เจาของทรัพยสินที่แทจริงมารอง

ขอคืนอีก

10. การติดตามทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่อง
กั บก า รก ร ะทํ า ค ว ามผิ ดต าม

กฎหมายนี้ จะติดตามไดภายใน 
10 ป (ม.22(3))

พ .ร .บ .ปองกันฯ การฟอกเงิน 
พ.ศ. 2543

9. เมื่อทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
แล วกฎหมายนี้ เป ด โอกาสให

เจาของที่แทจริงมารองขอคืนได

อีกภายใน 1 ป นับแตคําสั่งศาล
ถึงที่สุด

10. การติดตามทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิดตามกฎหมาย

นี้ สามารถติดตามไดตลอดไปไม
มีกําหนดเวลา



การดําเนินการกับทรัพยสินจะเริ่มเมื่อใด

1. เมื่อปรากฏผลการสืบสวนบุคคลที่ เปนผู ทํา             
ธุรกรรมที่เกี่ยวของ หรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําผิดมูลฐาน  
หรือเปนผูทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

2. เมื่อหนวยงานที่ เ กี่ยวของรายงาน หรือผลการ
สืบสวนของหนวยงานที่เกี่ยวของ

3. เมื่อมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือมีการ
จับกุมในความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน

4. เมื่อมีการเขาทําการตรวจคนเคหะสถานที่ทํางาน 
หรือคนตัวบุคคล ยานพาหนะ โดยพบเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด ตามนัยมาตรา 3 มาตรา  5



คณะกรรมการธรุกรรม/

สํานักงาน ปปง.

อัยการ แผนดิน

ตรวจสอบ

ทรัพยสนิ

พิจารณายื่นคํารอง   

ตอศาล
สั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

แสดงขั้นตอนการดําเนนิการกับทรัพยสิน

ศาล



ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ

1. ตรวจสอบและวิเคราะหขอมูลเบือ้งตน 
 ศึกษาวิเคราะหในขอเท็จจริงและขอกฎหมายวา เปนความผิดมูลฐาน

ที่จะดําเนินการตอไปตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดหรือไม โดยตรวจสอบจากขอมูลที่ไดรับรายงาน 

หากขอมูลไมมีรายละเอียดเพียงพอจะตองแสวงหาขอมูลเพิ่มเติม เพื่อ

ประกอบการพิจารณา 



พิจารณาวามีการกระทําความผิดมูลฐานจริง และการกระทําดังกลาวเปน
เหตุใหไดไปซึ่งเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหจัดทํา
รายงานวิคราะหสรุปเหตุผลจากขอมูลที่ไดรับมาเพื่อเสนอความเห็นตอ

เลขาธิการ ปปง. พิจารณาสั่งการใหนําเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อ
พิจารณาใหทําการตรวจสอบทรัพยสินหรือ ธุรกรรม  
หากพยานหลักฐานหรือขอมูลที่ไดรวบรวมมาไมเพียงพอที่จะดําเนินการ

กับทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ไดใหเสนอความเห็นใหยุติเรื่องไวชั่วคราวและเก็บไวเปน
ฐานขอมูลเพื่อสืบสวนตอไป

2. รายงานผลการตรวจสอบเบื้องตน



3. มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ (คําสั่งม.)

คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามี

มติ ใหตรวจสอบทรัพยสินของ

บุคคลใด จะมี “คําสั่ ง  ม .” เพื่ อ
มอบหมายพนักงานเจาหนาที่ทําการ

ตรวจสอบทรัพยสิน



4. ตรวจสอบทรัพยสนิและรวบรวมพยานหลักฐาน 
• ตรวจสอบ ท.ร. 14

• ตรวจสอบทรัพยสินมีทรัพยสินอะไรบาง  รายละเอียดเปนอยางไร 
ไดมาอยางไรและเมื่อใด ซึ่งหนวยงานหลักที่ตองขอทราบขอเท็จจริง 
เชน สถาบันการเงินทุกแหง สํานักงานที่ดิน สํานักงานขนสง 
สํานักงานทะเบียนพาณิชย กรมสรรพากร ฯลฯ

• ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับพฤติการณในการกระทําความผิด 
โดยจะสอบถามขอมูลไปยังกองบัญชาการตํารวจปราบปราม

ยาเสพติด กองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และสํานักงาน ป.ป.ส.



• สอบปากคําผูเกี่ยวของ เชน ผูถูกตรวจสอบ ผูเกี่ยวของใกลชิด
กับผูถูกตรวจสอบ ผูเปนเจาของรวมหรือผูอาจอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินรวมผูซื้อหรือขายทรัพยสิน เจาหนี้หรือลูกหนี้ของผูถูก
ตรวจสอบ รวมทั้งเจาหนาที่ผูทําการสืบสวนสอบสวน

• การติดตามรองรอยทางบัญชี เปนการรวบรวมพยานหลักฐานวิธีการ
หนึ่ง ซึ่งนอกจากจะพิสูจนการไดมาของทรัพยสินนั้น ๆ แลว ยัง
นํ า ไ ปสู ก า ร ค นห าทรั พ ย สิ น เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด อี ก  ขณะ เ ดี ย ว กั น

พยานหลักฐานที่ไดมายังสามารถนําไปใชสนับสนุนในการดําเนินคดี

อาญาไดดวย  เมื่อไดรายการทางบัญชีมาแลวมิใชวาจะตองติดตามทุก
รายการ เพราะบางรายการติดตามไปแลวก็มิไดหลักฐานเพิ่มเติม 
นอกจากที่ปรากฏในรายการทางบัญชีอยูแลว เชน รายการถอนเงิน 
ดังนั้น พนักงานเจาหนาที่จะตองคัดเลือกรายการที่ตองการติดตาม 





สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลกัฐาน
• ประกอบไปดวยขั้นตอนการปฏิบัติ ดังตอไปนี้

1. การขอทราบขอเท็จจริง ขอมูลตางๆ และเอกสารหลักฐานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก

- สํานักงานตํารวจแหงชาติ เชน ขอประวัติการกระทําผิด จากกอง
ทะเบียนประวัติอาชญากร กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ขอสําเนาสํานวน
การสอบสวนจากตํารวจทองที่

- กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชน สําเนาสํานวนการสอบสวนคดีพิเศษ
- สํานักงาน ป.ป.ช. เชน สําเนารายงานการไตสวนขอเท็จจริง
- สํานักงาน ป.ป.ท. เชน สําเนารายงานการไตสวนขอเท็จจริง
- สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) เชน สําเนารายงานการตรวจสอบ
- สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต .) เชน สําเนารายงาน

การสอบสวน



- สํานกังาน ป.ป.ส. เชน ขอขอมลูประวัติเกี่ยวกับยาเสพติด สําเนาสํานวนการ
ตรวจสอบทรัพยสิน ขอมูลการเดินทางเขา-ออกราชอาณาจักร

- สํานกังานอัยการสูงสุด เชน ขอสําเนาคําฟอง สําเนาสํานวนการสอบสวน 
- สํานกังานศาลยุติธรรม เชน คําเบิกความพยานโจทกและจําเลย เอกสารหมาย จ. 

และ ล. คําพพิากษา คําสั่ง หนังสือรับรองคดีถึงที่สุด สัญญาประกันตัวผูตองหา
หรือจําเลยพรอมเอกสารประกอบ เชน บัญชีทรัพย

- กรมราชทัณฑ เชน ขอประวัติการเขาเยี่ยมผูตองขัง 
- กรมสรรพากร เชน ขอขอมูลการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี  
- กรมการขนสงทางบก เชน ขอขอมูลการจดทะเบียนรถ การครอบครอง การเสีย

ภาษี การไดมา 
- กรมการปกครอง เชน ขอขอมลูทะเบียนราษฎร ทะเบียนอาวุธปน



- กรมทีด่ิน เชน ขอทราบการถือครองกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน

- กรมการประกนัภัย เชน กรมธรรมประกันชีวิตหรือประกันภัย

- กรมศลุกากร เชน การนําสินคาเขาหรือสงออก

- กรมจดัหางาน 

- กรมสงเสริมสหกรณ เชน ขอมูลเกี่ยวกับสหกรณออมทรัพย

- กรมตรวจบัญชีสหกรณ เชน บัญชีงบดุลของสหกรณ 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา เชน หนังสือรับรองนิติบุคคล งบดุล งบกําไร-ขาดทุน 
ทะเบียนพาณิชย

- ธนาคารพาณิชยสถาบันการเงินตาง ๆ คําขอเปดบัญชี พรอมเอกสารประกอบ 
รายการเคลือ่นไหวทางบัญชี ใบนําฝาก แคชเชียรเช็ค บัตรเครดิต ตูนิรภัย กองทุน
ตาง ๆ สลากออมสิน

- สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย เชน หุน

- ธนาคารแหงประเทศไทย เชน พันธบัตร



- กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เชน ขอมูลการคา

มนุษย

- สํานักขาวกรอง เชน การกอการราย

- ทหาร เชน ขอขอมูลทางชายแดนประเทศเพื่อนบาน

- การบินไทย เชน ตั๋วโดยสาร บัตรสมาชิก

- บรษิทั ทีโอที จํากัด (มหาชน) เชน ขอมูลผูใชโทรศัพท อินเตอรเนต

- โรงแรม เชน ขอมูลการเขาพักอาศัย การชําระเงิน

- บรษิทัหางรานเอกชนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรพัยสิน



2. การสอบปากคํา ผูถูกตรวจสอบทรัพยสิน หรือผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธ 
ในประเด็นเกี่ยวกับ

2.1 ความผิดมูลฐาน สอบปากคําผูสืบสวน ผูจับกุม พนักงานสอบสวน พรอมขอ
สําเนาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ

2.2 ทรัพยสิน สอบปากคําพยานบุคคลที่เกี่ยวของ เชน 

- ญาติ พี่นอง เพื่อน 

- ลูกจาง คนงาน บรวิาร และเพื่อนบาน

- กํานัน ผูใหญบาน ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ

- ผูขายหรือซื้อทรัพยสิน ผูมีชื่อในทรัพยสิน

- เจาหนาที่สถาบันการเงินตางๆ 

- ผูใหบริการตางๆ เชน ศูนยรถยนต โทรศัพท

สอบปากคําในประเด็นเกี่ยวกับ

• ประวัติสวนตัว ที่อยูภูมิลําเนา อายุ อาชีพ การศึกษา ฐานะ ประสบการณ การเสียภาษี 

• ประวัติการกระทําผิดมลูฐาน ทํามานานแคไหน กี่ครั้ง ไดเงินไปเทาไร ความเกี่ยวของ
สัมพันธกับผูกระทําความผิดคนอื่น และพฤติการณการใชยาเสพติด

• ประวัติครอบครัว พี่นองญาติ ความเกี่ยวของสัมพันธ ที่อยู อายุ อาชีพ การศึกษา ฐานะ 



• ประวัติการทํางาน การประกอบอาชีพ งานประจํา งานพิเศษ งานอดิเรก  ที่ไหน เมื่อไร 

กับใคร อยางไร

• รายได เงินเดือน เงินพิเศษ เงินชดเชย เงนิโบนัส ผลกําไร ผลประกอบการ

• รายจายสวนตัว เชน คาอาหาร คารถ คาเสื้อผา คาน้ํามัน คาผอนสินคา เครื่องใชไฟฟา 

รถยนต คาเที่ยวคาพักผอน 

•  รายจายรายวัน เชน คาขนมลูก อาหาร เครื่องดื่ม 
• รายจายในครอบครัว เชน เงินใหพอแม คูสมรส ลูก หลาน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท 

คาอาหาร คาผอนบาน คาเชาบาน
• รายจายในการประกอบอาชีพ เชน คาตนทุนวัตถุดิบ คาแรงงาน คารถ คาน้ํามัน คา

บํารุงรักษา

•  คาใชจายในการตอสูคดี คาทนายความ การประกันตัวและหลักทรัพย
• ทรัพยสิน เชน บาน ที่ดิน คอนโด รถยนต ทองรูปพรรณ เงินฝาก มรดก รายละเอียด 

การไดมา

•  หนี้สิน เชน หนี้กูยืม จํานอง บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อตาง ๆ หรือมีความสามารถในการ
ชําระหนี้สินมากขึ้น



•  การไดมาซึ่งทรัพยสิน สอบผูนั้นและผูที่เกี่ยวของโดยละเอียด เชน

- อสังหาริมทรัพย บาน ที่ดิน คอนโดมีเนียม ไดมาอยางไร เมื่อใด จากใคร ที่ไหน เทาไร 
ชําระเงินกันอยางไร หลักฐาน

- ตรวจสอบราคาประเมิน ราคาจริง ราคาที่ขางเคียง ทีต่ั้ง

- สังหาริมทรัพย รถยนต/จักรยานยนต ไดมาโดยเมื่อไร วิธีใด จากใคร ที่ไหน เทาไร 
ชําระเงินกันอยางไร

- รวบรวมหลักฐาน เชน สมุดคูมือ ภาษีปายวงกลม พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย

จากรถยนต กรมธรรมประกันภัย การเขาไฟแนนซ ลิสซิ่ง การทําสัญญาเชาซื้อ สัญญาซื้อขาย 

และสัญญากูยืมเงิน (กรณีการเชาซื้อนั้นตอง เปนการอายัดสิทธิเรียกรองที่ผูเชาซื้อมีตอผูใหเชา

ซื้อเมื่อสัญญาเชาซื้อเลิกกัน)

- เงินฝากธนาคาร รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี คําขอเปดบัญชี ตัวอยาง

ลายมือชื่อ ใบนําฝาก ใบถอนเงิน

- การทําธุรกรรมดานอื่นโดยผานทางธนาคาร เชน การซื้อแคชเชียรเช็ค                       
ทั้งนี้ เพื่อพิสูจนการไดมาซึ่งทรัพยสิน



• การติดตามคนหาทรัพยสินเพิ่มเติม และการใชเปนพยานหลักฐานทัง้คดีแพงและ
คดีอาญา เชน
- บัตรเอทีเอ็ม ดูพฤติกรรมการเบิกถอนเงินสด
บัตรเครดิต ดูรองรอยการใชเงิน , ตูนริภัย
- สลากออมสนิ , พันธบัตรรัฐบาล
- หลักทรัพยหุน , กองทุนรวม , ตราสารหนี้
- ประกันชีวิต เงินเวนคืนกรมธรรม เงินคาสินไหมทดแทน
- เงนิสด , อญัมณี , ทองคําแทง , ทองรูปพรรณ
- อาวุธปน

- บัตรประกันสังคม

• การเสียภาษี เสียภาษีหรือไม อยางไร เทาไร ทัง้ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล 
ภาษีมูลคาเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ 



3. การเขาถึงขอมูลโดยวิธีพิเศษ การดักฟงโทรศัพท หรืออุปกรณสื่อสาร
อื่น และการเขาถึงขอมูลขาวสารทางระบบคอมพิวเตอร

4. การติดตามรองรอยทางบัญชี ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
4.1 คนหารองรอย จากรายการทางบัญชี ซึ่งจะหาไดจากการตรวจ
คนสมุดเงินฝาก หรือขอจากธนาคาร
4.2 คัดเลือกรายการที่ตองการติดตาม เชน รูปแบบการฝากและ
ถอนเงิน จํานวนเงิน ชวงเวลา
4.3 การขอสลิปฝากและถอนเงิน

4.4 การขยายผล



สรุปผลการตรวจสอบ

 จัดทํารายงานสรุปขอเท็จจริง ขอกฎหมาย และพยานหลักฐานวา
1. บุคคลนั้นเปนผูกระทําความผิดหรือมีพฤติการณเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐาน หรือเปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

2. การไดไปซึง่ทรัพยสิน ที่เกีย่วกับการกระทาํความผิด
3. มีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปดหรือซอนเรนซึ่ง
ทรัพยสินดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อเสนอตามลําดับชั้นจนเขาที่ประชุมคณะกรรมการ

ธุรกรรม พรอมความเห็นใหยึดและอายัดทรัพยสินไวชั่วคราว พนักงานเจาหนาที่
ตองไปชี้แจงขอเท็จจริงประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม ถาเปน
กรณีเรงดวน เลขาธิการ ปปง. จะมีคําสั่งยึดและอายัดทรัพยสินไวชั่วคราวกอน 
และเสนอคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อทราบตอไป



5. ยึดหรืออายัดทรพัยสนิไวชัว่คราว
คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแลว 
และมีมติ ให ยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
รวมทั้งสิทธิเรียกรอง ผลประโยชนของ
เงินและทรัพยสินและดอกผลไวชั่วคราว 
มีกําหนดไมเกิน 90 วันนับแตวันที่ไดรับ
มอบทรัพยสิน หรือวันที่มีคําสั่งเปนตน
ไป



ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน เรียกวา “คําสั่ง ย.”

 แจงคาํสั่งไปยังผูที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียใน
ทรพัยสินนั้น   รวมทั้งผูเกี่ยวของ เชน สถาบันการเงิน สํานักงานที่ดิน 

สํานักงานขนสง และสถานีตํารวจ เปนตน
 ประเมินราคาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไว และสงมอบทรพัยสิน

ใหกับกองบรหิารจัดการทรัพยสิน สํานักงาน ปปง. รับไปเก็บรักษา 



6. การขอเพิกถอนการยดึและอายดัทรัพยสนิ

• ผูถูกยึดหรืออายัดทรัพยสินมีสิทธิจะขอเพิกถอนการยึดหรือ

อายัดทรัพยสินโดยยื่นเปนคํารองพรอมแสดงหลักฐานวา

ทรัพยสินนั้นไดมาโดยสุจริตไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยสุจริต เสียคาตอบแทน
หรือตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี

• พนักงานเจาหนาที่จะตรวจสอบคําขอและหลักฐานที่ถูกตองครบถวน 
แลวนําเสนอคําขอพรอมหลักฐานและความเห็นตอเลขาธิการ ปปง. 
เพื่อใหเลขาธิการ ปปง.พิจารณามีความเห็นตอคณะกรรมการธุรกรรม

พิจารณา 



• หากคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแลวเห็นวา

คํารองขอเพิกถอนรับฟงไมขึ้น ก็จะมีมติไมให
เ พิ ก ถ อนก า ร ยึ ดหรื อ อ า ยั ด  หาก เห็ น ว า

พยานหลักฐานรับฟงไดก็จะมีมติใหเพิกถอนการ

ยึดหรืออายัดทรัพยสิน ซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะ
จัดทําคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
เ รี ย กว า  “คํ า สั่ ง  พ”ให เ ลข าธิ ก า ร  ปปง .

ลงนาม แลวแจงใหผูเกี่ยวของทราบ ผูยื่นคําขอ
เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินมีสิทธิที่จะ

เขาชี้แจงหรือนําบุคคลที่เกี่ยวของหรือที่ปรึกษา

เขารวมชี้แจงได



7. สรุปผลการตรวจสอบทรัพยสิน 
เมื่อการตรวจสอบทรัพยสินเสร็จสิ้นแลว ตองจัดทําบันทึก สรุปรายงานการตรวจสอบ
ทรัพยสิน เสนอตามลําดับชั้นตอเลขาธิการ ปปง. เพื่อเขาที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  
รายงานการตรวจสอบทรัพยสินประกอบดวย

เรื่องเดิมของการตรวจสอบทรัพยสิน คําสั่ง ม. คําสั่ง ย การแจงสิทธิใหผูถูก
ตรวจสอบทราบขอเท็จจริง 
พยานหลักฐาน พยานบุคคล พยานเอกสารและขอกฎหมาย ในประเด็นเกี่ยวกับ
ความผิดมูลฐาน ผูกระทําความผิดหรือมีพฤติการณเกี่ยวของกับการกระทําความผิด
มากอน ผูซึ่งเกี่ยวของหรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิด
มีทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดอยางไร

มีการชี้แจงโตแยงคัดคานและพยานหลักฐานของผูถูกตรวจสอบ และคําชี้แจงของผูที่
เกี่ยวของหรือเจาของทรัพยสิน

การวิเคราะหทรัพยสิน ขอสันนิษฐาน ขอหักลางขอกลาวอาง สรุปความเห็นของ
พนักงานเจาหนาที่

การคุมครองสิทธิของผูเสียหาย กรณีฉอโกงประชาชน



 พนักงานเจาหนาที่ตองมีความเห็นวา จากการรวบรวมพยานตางๆ ปรากฎ
หลักฐานเปนที่เชื่อไดวาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิด เห็นควรสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองขอให
ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน หรือใหเพิกถอนการยึด
หรืออายัดทรัพยสินบางรายการเนื่องจากไมปรากฎหลักฐานเปนที่ เ ชื่อไดวา
ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด

คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณามีมติใหเลขาธิการ ปปง. สงเรื่องใหอัยการ
พิจารณายื่นคํารองดังกลาวแลว เลขาธิการ ปปง. จะมีหนังสือนําสงเรื่องพรอม
รายงานการตรวจสอบทรัพยสินใหพนักงานอัยการพรอมกับความเห็นขอใหยึดหรือ
อายัดทรัพยสินชั้นศาลไวชั่วคราว



เลขาธิการ ปปง. อัยการ

คณะกรรมการ ปปง.

สงเรื่องใหพิจารณายืน่คํารองตอศาล

แจงใหแกไขในขอที่ไมสมบูรณ

สงเรื่องเพิ่มเติมตามที่ขอใหแกไข

ไมมีเหตุพอที่จะยื่นขอตอศาล

สงใหวินิจฉัยชี้ขาด

ชี้ขาดไมใหยื่นคํารอง ชี้ข
าด
ให
ยื่น
คํา
รอ
ง

แสดงขั้นตอนระหวางสํานักงาน ปปง. กับพนักงานอัยการ



 ผลการบังคับใชกฎหมาย

 สรุปผลการดําเนินการกับทรัพยสิน ตั้งแตตุลาคม 2543 – มีนาคม 2553

312 ลานบาท9ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนศีุลกากร

4,102 ลานบาท698รวม

33 ลานบาท3ความผิดเกี่ยวกับการกรรโชก

264 ลานบาท19ความผิดตอตําแหนงหนาที่ทางราชการ

559 ลานบาท10ความผิดเกี่ยวกับการยักยอกหรือฉอโกงฯ

118 ลานบาท24ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชน

120 ลานบาท19ความผิดเกี่ยวกับเพศ

2,693 ลานบาท614ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

มูลคาประมาณจํานวนคดีมูลฐานความผิด




