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โครงการสํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

เลขท่ี   ๕๔ / ๒๕๕๕ 

๑. ช่ือโครงการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖)” ประจําป1งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕                 
( ภายใต4โครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) 

๒. หน$วยงานท่ีรับผิดชอบ  
ส%วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร: และสํานักตรวจสอบและวิเคราะห:สํานักงานป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)  

๓. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีได4มีกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเป?นการแก4ไขปAญหาเนื่องจาก ผู4กระทํา

ความผิดกฎหมายบางประเภท ท่ีได4นําเงินหรือทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมากระทําการในรูปแบบต%าง ๆ  อันเป?นการ
ฟอกเงิน เพ่ือนําเงินหรือทรัพย:สินไปใช4เป?นประโยชน:ในการกระทําความผิดต%อไปได4อีก จึงนับว%าเป?นปAญหาเร%งด%วนท่ีมี
ผลกระทบต%อความม่ันคงของประเทศ ท้ังในด4านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงรัฐบาลได4เห็นถึงความสําคัญจึงได4กําหนดไว4ใน
แผนการบริหารราชการแผ%นดิน พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ เป?นนโยบายด4านความม่ันคงแห%งรัฐโดยจะเร%งดําเนินการแก4ไข
ปAญหายาเสพติด องค:กรอาชญากรรม การค4ามนุษย: ผู4หลบหนีเข4าเมือง แรงงานต%างด4าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม%มี
สถานะชัดเจน โดยการปรับระบบป�องกันและบังคับใช4กฎหมาย รวมท้ังกฎหมายว%าด4วยการป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงินอย%างเข4มงวด ดูแลให4ความเป?นธรรม และเฝ�าระวังไม%ให4เกิดปAญหาท่ีกระทบต%อความม่ันคงและความสงบ
สุขภายในประเทศควบคู%ไปกับการจัดการแก4ไขปAญหา สถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต4ความสมดุลระหว%างการ
รักษาความม่ันคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายด4านการบริหารบ4านเมืองท่ีดี ซ่ึงจะมีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช4ในการดําเนินการต%อผู4กระทํา
ความผิด โดยขอให4หน%วยงานท่ีเก่ียวข4องกับการบังคับใช4กฎหมายเพ่ิมความพยายามท้ังในเรื่องการสืบสวน สอบสวน 
การดําเนินคดี การลงโทษผู4กระทําความผิด และเจ4าหน4าท่ีท่ีทุจริตคอร:รัปชั่น  หรือมีส%วนเก่ียวข4องกับการค4ามนุษย: 
การจัดทําระบบฐานข4อมูลคดีเก่ียวกับการค4ามนุษย: รวมท้ังต4องมีการบูรณาการข4อมูล ข%าวสารและประสานความ
ร%วมมือระหว%างหน%วยงานบังคับใช4กฎหมายท่ีเก่ียวข4องเป?นอย%างดี 

 สํานักงาน ปปง. มีภารกิจสําคัญท่ีจะต4องป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต%อต4านการสนับสนุน
ทางการเงินแก%การก%อการร4าย การทุจริตคอร:รัปชั่น รวมท้ังอาชญากรรมต%าง ๆ ท่ีเป?นความผิดมูลฐาน  
ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ ซ่ึงเป?นหน%วยงานหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่ง ด4วยมีภารกิจที่จะต4องปฏิบัติตามกฎหมาย
ฟอกเงิน เพ่ือร%วมกันป�องกันและปราบปรามอย%างจริงจัง อีกท้ังมีส%วนช%วยผลักดันให4นโยบายของรัฐบาล บรรลุผลสําเร็จได4
ตามเป�าหมาย 
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 ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาดังกล%าว  เพ่ือให4สามารถบูรณาการการ
ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก4ไขเพ่ิมเติม  มีการแลกเปลี่ยน
ข4อมูล ข4อคิดเห็น ข4อเสนอแนะ และเสริมสร4างความเข4าใจร%วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป?นไปตาม
หลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป�าหมายตามพันธกิจ  

๔. วัตถุประสงค- 
 ๔.๑  เพ่ือให4ผู4เข4าร%วมสัมมนาได4มีความรู4ความเข4าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงินได4อย%างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒  เพ่ือเสริมสร4างความร%วมมือระหว%างหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง   
 ๔.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนข4อมูล ข4อคิดเห็น ปAญหาอุปสรรค และข4อเสนอแนะในการดําเนินงานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

๕.  กลุ$มเป�าหมาย  รวมประมาณ  ๑๒๐ คน ประกอบด0วย 
 ๕.๑ ข4าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห%งชาติ ( ตํารวจภูธรภาค ๒ ) ข4าราชการ ปปง. และหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง          
( ๓ วัน )  จํานวน  ๕๐  คน  (กิจกรรมครั้งท่ี ๑) 
 ผลการดําเนินงาน ผู4เข4าร%วมสัมมนา รวมจํานวน ๕๕ คน (เป�าหมาย ๕๐ คน) ผ%านการสัมมนา ๕๕ คน ประกอบด4วย
ข4าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห%งชาติ ( ตํารวจภูธรภาค ๒) จํานวน ๓๕ คน และข4าราชการ ปปง. จํานวน ๒๐ คน รวม ๕๕คน  
คิดเป?นร4อยละ  ๑๑๐ 
 ๕.๒ ข4าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖) ข4าราชการ ปปง. และ
หน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง (๓ วัน) จํานวน ๗๐ คน (กิจกรรมครั้งท่ี ๒) 
 ผลการดําเนินงาน ผู4เข4าร%วมสัมมนา รวมจํานวน ๖๑ คน (เป�าหมาย ๗๐ คน) ผ%านการสัมมนา ๖๑ คน ประกอบด4วย
ข4าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห%งชาติ ( ตํารวจภูธรภาค ๖) จํานวน ๔๓ คน และข4าราชการ ปปง. จํานวน ๑๘ คน รวม ๖๑ คน  
คิดเป?นร4อยละ  ๘๗.๑๔ 

๖. ผลผลิต (Output) และเป�าหมายผลผลิต 
 ๖.๑  ผู4เข4าร%วมสัมมนา มีความรู4ความเข4าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และสามารถให4ความร%วมมือในการแก4ไขปAญหาการฟอกเงินได4อย%างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒   ได4ข4อมูลการแลกเปลี่ยนข4อคิดเห็น  ปAญหาอุปสรรค และข4อเสนอแนะ ในการดําเนินงานตาม
กฎหมายฟอกเงิน 

๗. ผลลัพธ- (Outcome) 
 สํานักงาน ปปง. สามารถปฏิบัติงานได4บรรลุตามเป�าหมาย 
๘. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ๘.๑ ข4าร%วมสัมมนา สามารถให4ความร%วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถ
ให4ความร%วมมือในการแก4ไขปAญหาการฟอกเงินร%วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนไม%น4อยกว%าร4อยละ ๘๐  
ผลการดําเนินงาน ร4อยละ ๑๐๐ 

 ๘.๒ ท%าน มีความรู4 ความเข4าใจเก่ียวกับการดําเนินการร%วมกับสาํนักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนเพียงใด 

ผลการดาํเนินงาน ร4อยละ ๑๐๐  
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๙. ความสอดคล0องกับนโยบาย/เป�าหมาย/ตัวช้ีวัดของสํานักงาน ปปง. 

๙.๑ แผนยุทธศาสตร: ๕ ป1 (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนปฏิบัติการ ๔ ป1 (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๘)  ของ 
สํานักงาน ปปง.  

      ยุทธศาสตร-ท่ี ๒ : ส%งเสริม ประสานความร%วมมือในการป�องกันการฟอกเงิน บูรณาการด4านการ
ข%าวและการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานกับหน%วยงานบังคับใช4กฎหมาย 

  ยุทธศาสตร-ท่ี ๓ : เผยแพร%ความรู4และเสริมสร4างความเข4าใจเก่ียวกับการป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและสร4างเครือข%ายความร%วมมือกับหน%วยงานภาครัฐฯ 

๙.๒ แผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๕  ของสํานักตรวจสอบและวิเคราะห: และของส%วน
พัฒนาบุคลากร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร: 
๑๐. ผู0เข0าร$วมโครงการ/กลุ$มเป�าหมาย ประกอบด0วย : 
 

รายละเอียด 
แผนการ

ดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

(ตํารวจภูธรภาค ๒) 

ผลการดําเนินงาน 

(ตํารวจภูธรภาค ๖) 

รวม คิดเปLน

เปอร-เซ็นต- 

๑. ผู4เข4าร%วมโครงการ/       

กลุ%มเป�าหมาย  

๑๕๖ ๖๙ ๗๒ ๑๔๑ ๙๐.๓๘ 

- เลขาธิการ ปปง. /ประธาน/  

วิทยากร 

๒ ๑ ๑ ๒  

-วิทยากรภายนอก/ประธาน ๑ ๐ ๑ ๑  

-วิทยากรภายนอก/ผู4เข4าร%วมสัมมนา ๑ ๑ ๐ ๑  

-วิทยากรภายนอก ๕ ๒ ๓ ๕  

-วิทยากรภายใน ๖ ๔ ๒ ๖  

- วิทยากรภายใน/ผู4เข4าร%วมโครงการ ๕ ๓ ๑ ๔  

- เจ4าหน4าท่ีโครงการ/วิทยากร ๖ ๔ ๒ ๖  

- เจ4าหน4าท่ีโครงการ ๕ ๓ ๒ ๕  

- ข4าราชการสังกัดสํานักงานตํารวจ

แห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒,๖) 

และหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง 

๗๐ 

 

๓๔ ๔๓ ๗๗  

- ข4าราชการ ปปง.  ๕๐  ๑๗  ๑๗ ๔๒  

รวมผู0เข0าร$วมโครงการ ๑๒๐ ๕๕ ๖๑ ๑๑๖ ๙๖.๖๗ 

๒.  ค%าใช4จ%ายในการดําเนินงาน ๖๑๕,๐๐๐ ๒๑๑,๘๖๗ ๒๔๐,๒๖๓ ๔๕๒,๑๓๐ ๗๓.๕๒ 

๓.  ค%าใช4จ%ายเฉลี่ยต%อคน ประมาณ ๓,๙๔๒.๓๑ ๓,๐๗๐.๕๔ ๓,๓๓๖.๙๙ ๓.๒๐๖.๖๐ ๘๑.๓๔ 
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๑๑. วิธีการสัมมนาและวิทยากร  ประกอบด0วย 
๑๑.๑ วิธีการสัมมนา (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 

๑๑.๑.๑ แบ%งกลุ%มฝVกปฏิบัติการทํางานเป?นทีม โดย ทีมวิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
๑๑.๑.๒ กิจกรรมเสริมสร4างความสัมพันธ: โดย ผอ.ส%วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 
๑๑.๑.๓ บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตาม

กฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.   
๑๑.๑.๔ บรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงฉบับใหม% (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.   
๑๑.๑.๕ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณการการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงาน
อัยการสูงสุด และ (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) ดําเนินการอภิปราย โดย ร.ต.อ.หญิงสุวนีย:  แสวงผล  ผู4อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบและวิเคราะห: 

๑๑.๑.๖ สัมมนากลุ%มย%อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
และสํานักงานอัยการสูงสุด  

๑๑.๑.๗ สรุปสัมมนากลุ%มย%อย ๔ กลุ%ม เรื่อง“แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน”                              
 ๑๑.๒  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. และหน%วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข4อง 
 ๑๑.๒.๑ วิทยากรแบ%งกลุ%มฝVกปฏิบัติการทํางานเป?นทีม ได4แก% 
  ๑. นางนวลจันทร:  โพธิช์%วย  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๒. นางสาวกมลเนตร  ภควากร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
  ๓. นางอรอุมา  คงเพ็ชร: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
  ๔. นายกิติศักด์ิ  สีสด  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๑๑.๒.๒ วิทยากรบรรยาย ได4แก%  
  ๑. พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:   เลขาธิการ ปปง.  วิทยากร (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๑๑.๒.๓ วิทยากรอภิปราย ได4แก% 
 ๑. นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน: วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๒. นายปกาศิต  เหลืองทอง วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๓. พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค4า  วิทยากรจาก ตํารวจภูธรภาค ๒  จว.ชลบุรี (ตํารวจภธูรภาค ๒) 
 ๔. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๕. นายชาญชัย  พงศ:ภัสสร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๖. พ.ต.ท.ธีรพงษ:  ดุลยวิจารณ:  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๗. ร.ต.อ.หญิง สวุนีย:  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๘. นายนภดล  บุญศร  วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 ๙.  พล.ต.ต.เกษียร   วรศิริ รองผู4บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 ๑๑.๒.๔ วิทยากรสัมมนากลุ%มย%อย (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๑. นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน: วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๒. นายปกาศิต  เหลืองทอง วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖ ) 
 ๓. นายนภดล  บุญศร  วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 ๔. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย:  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๕. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๖. นายชาญชัย  พงศ:ภัสสร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
 ๗. พ.ต.ท.ธีรพงษ:  ดุลยวิจารณ:  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
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 ๘. นายสุวิจักขณ:  ธรรมชัยพจน: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๙. นายภัทระ  หลักทอง วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๑๐. นายประวิทย:  สันธนะวทิย: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๑๑. นายนภดล  อุเทน วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 

๑๒. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี 
 กิจกรรมครั้งท่ี ๑  บูรณาการร%วมกับตํารวจภูธรภาค ๒  ระหว%างวันท่ี  ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ระยะเวลา ๓ วัน 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร: ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี          
 กิจกรรมครั้งท่ี ๒  บูรณาการร%วมกับตํารวจภูธรภาค ๖  ระหว%างวันท่ี ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา  ๓ วัน  
ณ โรงแรมทรัพย:ไพรวัลย: แกรนด: โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 
๑๓. งบประมาณ 

จากงบประมาณรายจ%ายประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลผลิต : การป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จากโครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: งบดําเนินงานรายการค%าตอบแทนใช4
สอยและวัสดุ ในวงเงิน  ๖๑๕,๐๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหม่ืนห4าพันบาทถ4วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ผลการดําเนินงาน  รายจ%ายท่ีใช4จ%ายจริง รวมท้ังสิ้น ๕๐๐,๙๑๐ บาท คิดเป?นร4อยละ ๘๑.๔๕ คงเหลือเงิน
จํานวน ๑๑๔,๐๙๐ บาท  

๑๔. ผลท่ีคาดว$าจะได0รับ 
 ผู4เข4าร%วมสัมมนา มีความรู4ความเข4าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และเสริมสร4างความ
เข4าใจร%วมกันระหว%างหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง 
๑๕. สรุปผลการสัมมนา  
 ๑๕.๑ สรุปผลการสัมมนา (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
 ๑๕.๑.๑ บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.  (เอกสารประกอบการบรรยายอยู%ในภาคผนวก หน4า ๖๗) 

๑๕.๑.๒ บรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงฉบับใหม% (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.  (เอกสารประกอบการบรรยายอยู%ใน
ภาคผนวก หน4า ๗๘) 

๑๕.๑.๓ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย 
๑. นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน: วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด 
๒. นายปกาศิต  เหลืองทอง วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด 
๓. พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค4า วิทยากรจาก ตํารวจภูธรภาค ๒  จว.ชลบุรี 
๔. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย: วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
๕. นายชาญชัย  พงศ:ภัสสร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
๖. พ.ต.ท. ธีรพงษ:  ดุลยวิจารณ:  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.  
๗. ผู4ดําเนินการอภิปราย โดย ร.ต.อ.หญิง สุวนีย:  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
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พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค0า  วิทยากรจาก ตํารวจภูธรภาค ๒  จว.ชลบุรี  อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้ง
รูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปAจจุ บันถึ งแม4 ว% า เราจะมี  พ.ร .บ.ป� องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกมาแล4 ว แต% ว% าปAญหา                                
การค4ามนุษย:ยังไม%ลดลง ซ่ึงสังเกตจากรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกาว%าประเทศไหนสามารถท่ีจะปราบปราม
การค4ามนุษย:ได4 แต%ของประเทศไทยอยู%ในประเภทท่ีถูกจับตามอง ถ4าเรายังไม%แก4ไขภายใน ๘ เดือนก็จะจัดให4อยู%        
ในประเภทเกรด ๓ ซ่ึงจะมีผลต%อการค4าการส%งออก และจะเสียหายต%อเศรษฐกิจ ในรูปแบบการค4ามนุษย:ท่ีเกิดข้ึนต4อง
มีแผนประทุษกรรมคนร4ายก%อนซ่ึงจะมีอยู% ๓ ข้ันตอนและคนร4ายก็จะมีอยู% ๓ กลุ%มก็คือกลุ%มท่ีทําหน4าท่ีจัดหารับส%ง 
และหาประโยชน:กลุ%มท่ีจัดหาถ4าเกิดเป?นแรงงานต%างด4าว ก็อยู%แถวประเทศเพ่ือนบ4านซ่ึงจะมีการหลอกลวงแรงงาน
ต%างด4าวและก็มีกระบวนการขนส%งเพ่ือท่ีจะเคลื่อนย4ายแรงงานต%างด4าว เพ่ือท่ีจะเข4ามาสู%เมืองพัทยาท่ีเป?นเมือง
ท%องเท่ียวและก็มีกลุ%มอาชญากรต%างๆ เข4ามาแฝงตัวในพ้ืนท่ีของเรามีมาก ซ่ึงเป?นพ้ืนท่ีๆแสวงหาประโยชน:และใน
รูปแบบของการแสวงหาประโยชน:ตาม พ.ร.บ.ค4ามนุษย:มี ๘ รูปแบบ ซ่ึงในพ้ืนท่ีเมืองพัทยาเราก็มีการดําเนินการอยู% 
๗ รูปแบบยกเว4นรูปแบบเดียวก็คือการบังคับตัดอวัยวะซ่ึงในเมืองไทยก็มีอย%างเช%น เรื่องของโรงพยาบาล                 
วชิระปราการในจังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงตามหลักฐานก็มีการร4องเรียนว%ามีการขโมยไปซ่ึงรูปแบบ ๗ รูปแบบท่ีเรา
เคยปฏิบัติหน4าท่ีและดําเนินกับผู4กระทําความผิด 
 ๑. ค4าประเวณีในสถานบันเทิงต%างๆ ก็จะมีเด็กลาวท่ีถูกส%งเข4ามา ซ่ึงได4ไปตรวจเราก็จับกุมได4เฉพาะผู4จัดการ
และก็คนดูแลแต%ปรากฎว%าในสถานบริการมีการเชื่อมอินเตอร:เน็ต ซ่ึงคนท่ีเป?นเจ4าของจริงๆเขาก็ดูแลธุรกิจของเขา
ผ%านระบบอินเตอร:เน็ต ซ่ึงก็เป?นการแสวงหาประโยชน:ในการค4าประเวณี 
 ๒. การแสวงหาประโยชน:ทางเพศในรูปแบบอ่ืนเช%น ในรูปแบบออนไลน:ซ่ึงคนท่ีเข4าไปเป?นสมาชิกเพ่ือท่ีจะดู
สิ่งลามกต%างๆ ในทูมันนี่และก็สามารถท่ีจะดาวโหลดรูปลามกหรือว%าสามารถท่ีจะแชร:พูดคุยในกลุ%มเดียวกันได4และก็มี
การจัดปาร:ต้ีสวิงก้ิงด4วย ซ่ึงเม่ือเร็วๆนี้เราก็ได4ประสานงานกับตํารวจสหรัฐอเมริกาและตํารวจเยอรมัน ในการจับกุม
คนร4ายท่ีเอาลูกของตัวเองอายุ ๓ - ๕ ขวบ ไปถ%ายหนังลามกโดยคนร4ายต4องการให4เด็กเต4นหรือแสดงท%าทางต%างๆ 
และส%งไปขายท่ีเว็บไซน:ท่ีประเทศเยอรมัน ได4มีการจับกุมแต%เราก็ไม%ได4ยึดเงินท่ีเป?นรายได4ของเว็บไซต:นั้น และเรื่อง
การบังคับใช4แรงงานประมง  พบว%าท่ีช%องแสมสารซ่ึงมีแรงงานประมงอยู%มาก แต%เวลาจับกุมจริงๆ กลายเป?นว%าคนท่ี
ถูกจับกุมมีแค%นายหน4าและไตZกZงเรือ แต%เจ4าของเรือท่ีแท4จริงก็ไม%เคยได4ถูกจับตรงนี้ก็เป?นตัวอย%างว%าคนท่ีเป?นผู4กระทํา
ความผิดจริงๆไม%ได4ถูกจับ แต%ก็มีเรื่องขอทานซ่ึงเราก็มีการดําเนินคดีกับแม%และลูกรายหนึ่งซ่ึงไม%ได4เป?นการค4ามนุษย: 
แต%ก็เป?นตัวอย%างกับคนท่ีจะดําเนินคดีกับคนท่ีเอาเด็กมาขอทาน ซ่ึงได4ส%งสํานวนไปแต%ทางอัยการก็ไม%เคยได4รับสํานวน
เรื่องขอทานเลย เพราะฉะนั้นถึงแม4ว%าจะส%งศาลเยาวชนก็ต4องทําสํานวนเต็มรูปแบบหลักจากท่ีมีการฟ�องผู4ต4องหา
อาจจะมีตัวอย%างมาให4พนักงานสอบสวนทางภาค ๒ ส%วนเรื่องการค4ามนุษย:ท่ีเราทําการสืบสวนค%อนข4างยากมาก 
เพราะเด็กท่ีเราสอบปากคําไม%เคยท่ีจะช%วยเหลืออะไรกับตัวเจ4าหน4าท่ีตํารวจเลย ซ่ึงเขายืนยันว%าเขาเป?นลูกของผู4ค4า
มนุษย:แต%พอเข4าช%วยเหลือเด็กก็มองว%าเราเป?นศัตรูซ่ึงก็เลยไม%ค%อยประสบความสําเร็จในเรื่องของการค4ามนุษย:ขอทาน 
แต%เราก็ไม%ได4ย%อท4อในเรื่องของการออกมาตรการในการท่ีจะดําเนินการกับขอทานต%อไป  

ส%วนอีกเรื่องถ4าเราไปพัทยาจะเห็นว%ามีเด็กมาขายของท่ีถนนวอล:คก้ีงสตรีท ซ่ึงเราได4ตรวจสอบแล4วว%าเป?น
เด็กต%างด4าวชาวกัมพูชาจะมาขายหมากฝรั่งหรือหลอดพลาสติกเลื่อนแสง ซ่ึงก็เป?นรูปแบบของการบังคับใช4แรงงาน 
และเก่ียวข4องกับการขูดรีดซ่ึงรูปแบบของเขาจะเอาเด็กมาขายของให4กับชาวต%างชาติ ซ่ึงจํานวนเด็กกลุ%มนี้ก็จะมีคน
คอยคุมอยู% และถ4าเด็กขายได4น4อยก็จะมีการทําร4ายร%างกาย ซ่ึงบาดแผลของเด็กก็มีแผลคล4ายกับถูกจี้ด4วยบุหรี่และ
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แผลถูกทําร4ายร%างกาย แต%ตอนหลังเขามีรูปแบบใหม%ซ่ึงเขาจะไม%ทําร4ายร%างกายท่ีปรากฏภายนอกให4บุคคลเห็น             
แต%เขามีการทรมานได4การเอาศรีษะไปกดน้ําบ4าง ซ่ึงก็เป?นปากคําของเด็กรายหนึ่งท่ีให4ปากคําเรามาหลังจากท่ีจับกุม
เขาได4 คือชาวบ4านเห็นบาดแผลท่ีเกิดข้ึนจากเด็กเขาก็เลยแจ4งมาให4เราไปช%วยแต%คนร4ายก็พัฒนาเหมือนกัน จริงๆแล4ว
การขายหมากฝรั่งหรือหลอดพลาสติกเลือนแสงก็เป?นการขอทานชนิดหนึ่ง ซ่ึงเป?นการพัฒนารูปแบบข้ึนมาโดยใช4สิ้น
ค4าเป?นแรงกระตุ4นให4ชาวต%างชาติสงสาร อีกเรื่องท่ีเราเห็นตามหมูย%างเกาหลีหรือหมูกระทะซ่ึงมีเด็กจะถือตะกร4าผลไม4
ถ4ามีโอกาสสะกดลอยตามก็จะเห็นว%าเด็กเหล%านี้ ถูกพ%อแม%ส%งมาเพ่ือมาทํางานใช4หนี้ซ่ึงก็จะเป?นการค4ามนุษย:อีก
รูปแบบหนึ่ง ถ4าใครได4ไปอบรม พ.ร.บ. ซ่ึงค4ามนุษย:ก็จะมีปAญหาอยู%เรื่องหนึ่งท่ีเราไม%ค%อยเข4าใจเรื่องของแรงงานแม4แต%
เป?นแรงงานเด็กก็จะเป?นการบังคับ ยกเว4นในเรื่องของการสมัครใจแต%การเอาเปรียบซ่ึงก็เป?นรูปแบบของการแสวงหา
ประโยชน: 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เราจะทําอย%างไรท่ีจะช%วยกันซ่ึงในตอนนี้เราก็ยังไม%ค%อยได4รับรายงานจากตํารวจว%ามีความผิดเรื่องการค4า
มนุษย: ซ่ึงในปAจจุบันเรื่องการใช4แรงงานเป?นเรื่องท่ีมีปAญหา ในส%วนของตํารวจได4ต้ังคณะทํางานข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึง
พ.ต.อ.กรีธาฯเข4าไปเป?นคณะทํางานอยู%โดยท%านพล.ต.ท.ชัลชวาลฯ ผู4ช%วย ผบ.ตร.ซ่ึงจะทําเรื่องแรงงานประมงก็เลยได4
จัดทําคู%มือซ่ึงในหนังสือก็จะบอกหมดเลย ว%าในกรณีในการบังคับใช4แรงงานประมงจะต4องทําอะไรบ4าง จะมีข้ันตอน
บอกซ่ึงในการใช4คู%มือจะใช4จังหวัดชลบุรีเป?นจังหวัดต4นแบบในการใช4คู4มือถ%ายทอด ถ4ามีกรณีแรงงานประมงเกิดข้ึนให4
ใช4หนังสือคู%มือตัวนี้ ปAญหาอุปสรรคอยู%ตรงไหน จะเอาจังหวัดชลบุรี ภาคกลาง และภาคตะวันออกรวม ๑๓ จังหวัด 
ถ4าส%วนนี้ผ%านไปท%านก็ต4องไปดูว%าเป?นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินหรือเปล%า ถ4าใช%เช%น มีความผิดการค4า
มนุษย: พ.ร.บ. ค4ามนุษย:มาตรตรา ๑๔ บอกไว4ว%าความผิดตาม พ.ร.บ. การค4ามนุษย:ให4ถือเป?นความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงมีอยู%เรื่องหนึ่ง มีคนอ4างว%าเป?นคนสนิทของท%านพล.ต.ต.สนั่น ขจรประศาสตร: และก็มีตํารวจไป
จับร4านคาราโอเกะและนําตัวผู4หญิงลาวมา และส%งไปไว4ท่ีบ4านเกร็ดตระการก็มีทนายมาช%วยเด็กผู4หญิงลาวไป ในขณะ
นี้หาตัวเด็กไม%เจอสอบปากคําก็ยังไม%ได4สอบและเอานามบัตรของ ดร. ท%านนี้ท่ีเป?นคนสนิทของท%านพล.ต.สนั่นฯ มา
แอบอ4างและตํารวจ ปคม.ก็เลยต้ังข4อหาตาม พ.ร.บ.ค4ามนุษย:ซ่ึงขัดขวางการสืบสวนสอบสวนตรงนี้ก็เป?นเรื่อง
ความผิดมูลฐาน ในส%วนของตรงนี้เรามีเรื่องท่ีจะสนับสนุนกันได4เป?นบางเรื่อง 
 
นายชาญชัย  พงศ-ภัสสร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.  อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คดีเก่ียวทรัพย:สินเป?นคดีเพ%งไม%เก่ียวกับคดีอาญา ใช4มาตรการเพ%งท่ีไม%ใช4โทษทางอาญาบังคับใช4ย4อนหลังได4 
วิธีการของเราเป?นรุ%นพิเศษนิดหนึ่งคือ พรบ.ท่ีใช4มีหลาย พรบ.อย%าง พรบ.ป1 ๔๓ มี ๖ ข4อหา เช%น คดีนายสุภาพสีแดง
หรือ ภาพ ๗๐ ไร% ตอนเข4าจับกุมมี ๒ ข4อหาหลัก คือ สมคบและก็ดูยังมีการเก่ียวข4องหลายหน%วยแล4ว มีการ
ตรวจสอบด4านการเงินแจ4งข4อหลักการฟอกเงิน และปรากฏว%าศาลชั้นต4นดําเนินการฟอกเงินกับภรรยาและพ่ีชายยึด
ทรัพย:กว%า ๓๐๐ กว%าล4าน มีทองคําเป?นจํานวนมากแต%ตอนนี้มีมูลค%ากว%า ๔๐๐ ล4าน ปรากฏหลังจากนั้น ๒ ป1 ศาล
อุทธรณ:ยกถ4าฎีกายกในข4อหาสมคบ ปปส. ก็ต4องคืนเงินให4สุภาพสีแดง ถึงจะคืนในศาลอาญาแต% ปปส. ได4มีมูลฐาน
เกิดข้ึนแล4วคดีค4ามนุษย:เกิดจะต4องส%งทรัพย:พร4อมดอกเบ้ียให4มารับทรัพย:คืนแต%วันท่ีสุภาพรับจะต4องส%งต%อให4 ปปง. 
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แต%เรื่องสินบนรางวัล ปปง. ยกเลิกสินบนรางวัลเม่ือป1 ๕๐ ซ่ึงในคดีนี้มีเงินสินบนรางวัลอยู%ถ4าศาลฎีกายกเลิก ส%งให4 
ปปง. ศาลฎีกาลดลงสุภาพสีแดงก็ผิดตาม พรบ.และการฟอกเงิน และอีกคดีคู%กันคืออยู%ภาคเหนือ  เหว%ย เซ๊ียะกัง เป?น
นักค4ายาเสพติดรายสําคัญของหว4าแดง มีพ่ีน4อง ๓ คน คือ เหว%ย เซ๊ียะหยิง, เหว%ย เซ๊ียะกัง, เหว%ย เซ๊ียะหลง ซ่ึงเหว%ย 
เซ๊ียะกัง เข4ามาค4ายาเสพติดในประเทศไทยต้ังแต%ป1 ๒๕๒๒ ในสมัยนั้นมีการทําเฮโรอีนออกไปยุโรป อเมริกาก็จะนํา
เงินกลับมาไปซ้ืออาวุธ ในตอนนั้นท้ังอเมริกาและยุโรปได4ส%งทีมสืบสวนเข4ามาสืบเรื่องของเหว%ยเซียะกัง  และได4ทํา
การจับกุมศาลมีผลการตัดสินจับคุกตลอดชีวิตเม่ือข้ึนศาลอุธรณ:ได4มีการประกันตัวเหว%ยเซ๊ียะกังในป1 ๒๕๓๒ จําเลย
จึงหนีกลับบ4านไป จนป1 ๒๕๓๗ ศาลอุธรณ:ตัดสินจําเลยท่ีหนีไป และยึดเงินประกันยืนคําตัดสินตามศาลชั้นต4นคดีจบ
ในป1 ๒๕๓๗  กฏหมาย ปปง. ออกป1 ๒๕๔๒ แต%พฤติการณ:ของเหว%ยเซ๊ียะกังยังไม%หยุดต้ังแต%ป1 ๒๕๒๒ จนถึงปAจจุบัน
ก็ยังทําเฮโรอีนและยาบ4าอยู%ซ่ึงพฤติการณ:อย%างนี้ เข4าความผิดฟอกเงินมูลฐานค4ายาเสพติดจึงดําเนินการกับทรัพย:สิน
ท่ีอยู%ในประเทศไทย ผู4ถือครองทรัพย:สินของเหว%ยเซียะกัง คือ ลูก ภรรยาคนท่ี ๒,๓ บุคคลท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ:เป?น
ทรัพย:สินท่ีมีเหตุอันควรท่ีเก่ียวข4องกับยาเสพติด ท่ียังดําเนินการอยู%จึงใช4มาตรการฟอกเงินเข4าทําการขอหมายศาล
เข4าตรวจค4นพร4อมกันท้ังในกรุงเทพฯ และต%างจังหวัด ซ่ึงเขาได4ทําการเข4าไปซ้ือเพชรในเวิร:ดเทรด และเราได4ไปยึด
ทรัพย:ท่ีเชียงใหม%ซ่ึงถือเป?นคดีท่ีใหญ%ท่ีสุดในขณะนั้น ได4ทําการยึดทรัพย:ท้ังหมดประมาณ ๔๕๒ ล4าน ซ่ึงคดีอยู%ในชั้น
ศาลอุธรณ:เห็นว%าได4ทําการคืนเงินให4เหว%ยเซียะกังประมาณสี่หม่ืนบาท แต%จะเห็นว%าในสมัยก%อนท่ียังไม%มีกฏหมาย
ฉบับนี้ออกมาจะดําเนินการอะไรไม%ได4เลย  แต%ขณะนี้สามารถดําเนินการข4อหาอาญาฟอกเงินกับบุคคลท่ีเก่ียวข4อง
เพราะว%าทรัพย:ท่ีได4มาเข4ามาตรา๕ เปลี่ยนโอน รับโอน แปลงสภาพ ซุกซ4อน ซ4อนเร4น ตอนนี้ยังสู4กันในศาลฎีกา ซ่ึง
เรียนให4ท%านทราบว%ากฎหมายท่ีออกมาตอบโจทย:อุดช%องว%างของกฎหมาย ตัดช%องทางอาชญากรรมโดยการยึดทรัพย:
ตกเป?นของแผ%นดิน ซ่ึงจะต%างจาก พ.ร.บ. ๓๔ ซ่ึงเม่ือทําการยึดทรัยพ:จะตกเป?นของกองทุนป�องกันและปราบปรามยา
เสพติด ส%วนของ ปปง. ทรัพย:สินตกเป?นของแผ%นดินเป?นอสังหาริมทรัพย:ก็จถ4าเป?นเงินทองก็จะตกเป?นของแผ%นดิน
โดยท่ีพนักงานราชการจะยกตัวอย%างเช%น เรายึดรถเบนซ:มาแล4วหรือ BMW เราขายทอดตลาดได4เท%าไร เราก็จะแจ4ง
เวลาการให4คําร4องต%อศาลจะเป?นเงินสดแทนว%ารถเบนซ:คันเก%าขายได4ก่ีร4านก่ีแสนแล4ว อัยการก็จะแจ4งให4ยื่นคําร4องต%อ
ศาลอันนี้เป?นหลัก ๆ ให4เห็นภาพว%ากฎหมายฉบบนี้มีมาอย%างไร ต%อนี้ไปมี ภ.ร.บ มาเป?นมูลฐานของเราจิงแล4วก็ยังจะ
ดําเนินการอยู%ว%ายังน4อยอยู%อยากเปรียบเทียบเช%นคดี ระรึนอง ในกฎหมายข4ามรุ%นมีการขุดให4เห็นภาพแต%ถ4าเป?นแค%
แรงงานลักลอบเข4ามาเค4ามีความเต็มใจสมัครใจมาเป?นแรงงานแต%ถ4าท่ีด4านนอกถ4าเป?นสาวลาวอายุตํ่ากว%า ๑๘ ป1โดน
เลยถึงจะสมัครใจก็ไม%ได4นําสาวท่ีอายุน4อยกว%า ๑๘ มาค4าขายบริการทางเพศถ4าตรวจค4นก็จับแจ4งเป?นการค4ามนุษย:
จะต4องดูเรื่องข4อกฎหมายค4างไว4ท่ีเขียนข้ึนว%าอะไรอย%างไรส%วนเรื่องการบังคับการเป?นขอทานแต%ภาค ๒ เตรียมทําคดี
ร%วมกับพวกเรากําลังวางแผนเก่ียวกับการค4ามนุษย:กําลังวางแผนและสืบสวนแจ4งข4อหาในส%วน ปปง. เองถ4าทําคดี
เรื่องของฟอกเงินจะมีองค:ประกอบว%าเจ4าหน4าท่ีตํารวจหรือพนักงานสอบสวนได4ดําเนินการสอบสวนสืบสวนมาท่ีจะ
เป?นองค:ประกอบเก่ียวกับการฟอกเงินเป?นพ้ืนฐานหลักดําเนินการแจ4งไปทีหลังหรือพนักงานของ ปปง. เองรับเรื่องไป
ไปตรวจสอบการเงินหรือทําการเก่ียวแจ4งสัมพันธ:ก็จะไปแจ4งข4อหาเป?นผู4กล%าวผู4ร4องทุกข:ในเรื่องของการฟอกเงินให4กับ
พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการอย%างกรณีทางใต4ท่ีเจออยู%อย%างเยอะมากเรื่องของแรงงานถูกพาไปทําประมงส%วนใน
เรื่องของภายใต4มีหลายเรื่องลุมเล4าเรื่องของยาเสพติดท่ีเก่ียวกันเอามาสืบสวนจะก็ต4องแนะนําเรื่องของตรงนี้ให4ใช4 
พ.ร.บ. พอจับกุมหรือใครจับกุมให4ไปส%งท่ี พ.ร.บ. แค%ปรับก็ให4คืนไป ๑ ใน ปปง. เรื่องกองทัพเก่ียวกับภาคใต4ให4ส%ง
สัญญาณส%วนท่ีเลยไปแล4วก็ให4เลยไปต%อไปจะต4องส%งสัญญาณหรือถ4าเห็นเก่ียวกับเรื่องสําคัญจะใช4 พ.ร.บ. ดําเนินการ
ฟอกกันได4เป?นความผิดมูลฐานเรื่องให4ใช4 พ.ร.บ. ท่ีสามารถใช4การได4ถ4าไม%เข4า พ.ร.บ. ท่ีมีมูลฐานอยู%จะไปไม%ถึงเช%น
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อย%างน4อยปAญหาท่ีเราเจอต4องพิจารณาเรื่องแชร:รถโรตารี่เป?นเรื่องฉ4อโกงประชาชนต4องให4 DSI ส%วน  ปปง. ให4
ดําเนินการเรื่องทรัพย:สินมีอยู%นิดหนึ่ง ปปง.จะต4องคุ4มครองสิทธิ์ให4ผู4เสียหายถ4าเม่ือไหร%เรารวบรวมทรัพย:สินได4จะส%ง
ให4คณะอัยการและจะยืนทรัพย:สินให4ตกเป?นของแผ%นดินส%วน ปปง. จะต4องรีบดําเนินการพิสูจน:ทรัพยฺ:ก%อน            
เพ่ือคุ4มครองผู4เสียหายในลักษณะนี้จะมีผู4เสียหายมากถูกผู4ร4ายทําเรื่องลูกโซ%ต%างเพ่ือท่ีจะทําร4ายๆ จะเป?นพวกแชร:ตู4 
แชร:โรตารี่ ส%วนพวกนี้จะเป?นพวกชอบโกงแต%พนักงานแต%ละคนจะต4องแจ4งเรื่องท่ีฉ4อโกงประชาชนให4ได4แค%ฉ4อโกง
ธรรมดาก็ไปกล%าวหากันเองส%วน ปปง.ดําเนินการให4ได4อันนี้เป?นกลุ%มเบ้ืองต4นอีกอันจะพูดถึงการประสานงานเรื่องของ
การบูรณาการ 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง  อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในส%วนของกฎหมายฟอกเงินก็จะมีด4วยกันอยู% ๒ ส%วนก็คือในส%วนของการดําเนินการกับทรัพย:สินและ ใน
ส%วนของการดําเนินคดีทางอาญา ซ่ึงการดําเนินคดีอาญาข4อหาฟอกเงินจะเป?นหน4าท่ีของเจ4าหน4าท่ีตํารวจเพราะว%า
ท%านเป?นเจ4าพนักงานตาม ป.วิอาญา แต%ทางเจ4าหน4าท่ีของ ปปง. ไม%ได4เป?นๆแต%พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ฉะนั้นเม่ือท%านมีการดําเนินคดีตามความผิดมูลฐานไม%ว%าจะเป?น การค4ามนุษย: ยาเสพติด ฉ4อโกงประชาชนให4ท%านดูว%า
เขามีทรัพย:สินท่ีได4ไปจากากรกระทําความผิดตรงนั้นหรือเปล%า ถ4ามีเขาอาจจะนําไปใส%ไว4ในชื่อของคนอ่ืนหรือปกปcด
ในชื่อของตนเอง ท%านก็จะต4องแจ4งคดีฟอกเงินและท%านต4องทําสํานําคดีอาญาฟอกเงิน ส%วนเรื่องของทรัพย:สินท%านไม%
ต4องดําเนินการเพราะท%านไม%ใช%พนักงานเจ4าหน4าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน ซ่ึงหลังจากท่ีท%านเข4าตรวจค4นท%านอาจจะ
พบทรัพย:สิน เรื่องอย%างนี้เราก็ต4องมาพูดคุยกันว%าจะใช4กฎหมายอะไรในการดําเนินการ ส%วนในการดําเนินการทาง
แพ%ง ปปง.ก็จะเป?นคนทําเอง ซ่ึงตรงนี้ก็จะมีความพิเศษว%าทําใมถึงต4องไปเน4นสืบสวนเพราะในการดําเนินการกับ
ทรัพย:สิน เริ่มจากตัวทรัพย:สินอาจจะยังไม%ได4มีการดําเนินคดีอาญาก็ได4 เพราะว%าข4อมูลของท%านพิสูจน:ให4ศาลเห็นแล4ว
ศาลก็จะยกท%านก็ลองมองดูว%าถ4าจะใช4กฎหมายฟอกเงินในส%วนแพ%งซ่ึงเริ่มจากตัวทรัพย:สินและก็มีข4อสันนิฐานของ
กฎหมายมากมาย ซ่ึงเราก็ต4องมาคุยกันและอยากให4ท%านเปลี่ยนมุมมองของการทําคดีอาญา ท%านลองใช4กฎหมาย
ฟอกเงินซ่ึงไม%เหมือนกับกฎหมายอาญาท่ีท%านชํานาญซ่ึงน%าจะดี เพราะว%าผู4กระทําความผิดเขาก็มีวิธีการมากมายท่ีจะ
หลบซ%อนทรัพย:สิน แต%ถ4าเราตัดวงจรในการกระทําความผิดไม%ให4เขามีเงินหรือทรัพย:สินไปซ้ือแรงงานก็น%าจะเป?นเรื่อง
ดีถ4าเราจะใช4 ๒ ส%วนคู%กัน 
 
พ.ต.ท. ธีรพงษ-  ดุลยวิจารณ- วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปรายอภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้ง
รูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในเบ้ืองต4นถ4าหากกฎหมายดี ข4อมูลดีและเครื่องมือดี โดยเฉพาะเรื่องงานสืบสวนสอบสวนท%านเป?นพนักงาน
สืบสวนสอบสวนอยู%แล4วท%านคงมองภาพออกจะได4ประโยชน:อย%างไรในการมาสัมมนานอกหรือจากคดีอาญา ถ4าหาก
ข4อมูลท่ีมากเราก็จะทํางานงายข้ึนเพราะฉะนั้นต4องหาให4ได4มากๆ ซ่ึงกฎหมาย ปปง.จะมีเรื่องของการบังคับให4สถาบัน
การเงินหรือหน%วยงานท่ีเก่ียวข4องต4องรายงานธุรกรรมมาให4 ปปง. ทราบฉะนั้นฐานข4อมูลตรงนี้หน%วยงานอ่ืนจะไม%มีจะ
มีท่ี ปปง.ท่ีเดียวอย%างเช%น ธุรกรรมปกติรายงาน ๒ ล4านบาทข้ึนไป ธุรกรรมทรัพย:สิน ๕ ล4านบาทข้ึนไปส%วนธุรกรรม
สงสัย ๑ บาทหรือ ๒ บาทก็ต4องรายงานข้ึนอยู%กับมุมมองของสถาบันการเงิน แต%ปAจจุบันมีการแก4ไขกฎหมาย ๑ แสน
ถึง ๗ แสนถ4าหารมีการโอนผ%านอิเล็กทรอนิกส:ต4องมีการรายงานมาท่ี ปปง. เพราะฉะนั้นข4อมูลตรงนี้ก็จะมีประโยชน:
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ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเป?นอย%างยิ่ง นอกจากข4อมูลเรื่องเก่ียวกับการเงินก็ยังมีเรื่องอ่ืนๆ เรื่องสายลับ เรื่อง
ร4องเรียนและก็รายงานตามระเบียบเราก็สามารถนํามาเชื่อมโยงกันได4 กับการทําธุรกรรมท่ีรายงานเข4ามาในส%วนของ
รายงานการทําธุรกรรม เราจะพบการรายงานธุรกรรมท่ีเกิดจากบุคคลทํากับทรัพย:สินก%อน หรือบุคคลกับบุคคลโยง
กันไปซ่ึง ๒ คนนี้อาจจะไม%มีประวัติถูกจับกุมเลยร%องรอยพยานหลักฐานในการทําธุรกรรมผ%านสถาบันการเงินสามารถ
รับเป?นพยานหลักฐานได4ดี มีความน%าเชื่อถือมากกว%าพยานบุคคล การดําเนินการกับทรัพย:สินส%วนอ่ืนๆรับเรื่องต%อ
คดีอาญาแต%ท้ังนี้ก็ไม%ได4หมายความว%าเราจะรายงานการทําธุรกรรมด4วยตัวเองไม%ได4 หลายคดีท่ีเราเปcดจากรายงาน
การทําธุรกรรมเขามา ข4อมูลเหล%านี้สามารถสนับสนุนการทํางานทางภาคและหน%วยงานบังคับใช4กฎหมายต%างๆได4ดี 
คนท่ีทําธุรกรรมเก่ียวกับเงินหรือทรัพย:สินอาจจะไม%มีประวัติการกระทําความผิดเลยก็ได4 คือหน4าท่ีเขามีหน4าท่ีทํา
ธุรกรรมอย%างเดียว ซ่ึงตํารวจเวลาจะตามคดีหรือตามพยานหลักฐานจะรู4ตัวผู4กระทําความผิดอยู%แค%ไหนก็จะตามอยู%
แค%นั้น สมมุติมีอยู% ๕ คนถ4าเกิดว%านอกเหนือจาก ๕ คนและก็ไม%ได4เขาไปเก่ียวข4องไม%มีคนซักทอดถึงก็จะไม%มีการพูด
ถึงตํารวจก็จะไม%รู4คนๆนี้ จริงๆแล4วหน4าท่ีขององค:กรอาชญากรรมจะแบ%งงานกันทํา ในส%วนของผู4ทําธุรกรรมถือครอง
ทรัพย:สินหรือฝาก โอน ถอนเงินเขาจะใช4คนกลุ%มหนึ่งในการทําให4 ซ่ึงคนกลุ%มนี้ดูผิวเผินในสังคมก็ไม%รู4จะเก่ียวข4อง
อย%างไร บทบาทของ ปปง. ก็คือการเชื่อมโยงระหว%างคนร4ายท่ีอยู%ในระหว%างทางตํารวจติดตามอยู%กับคนท่ีในกลุ%มท่ีมี
การรายงานธุรกรรมเข4ามา ในการหาข4อมูลใช4จากการถือครองทรัพย:สินก็ค%อยไล%กับไปหาผู4กระทําความผิด ซ่ึงจะยาก
ตรงท่ีกลุ%มผู4กระทําความผิดกับคนท่ีถือครองทรัพย:สินว%าจะเชื่อมโยงกันตรงไหน ตรงนี้เป?นประเด็นสําคัญเพราะว%า
ปAจจุบันท%านจะเห็นเสมอว%าคนร4ายจะใช4วิธีการหาแฟนบ4างหาก๊ิกบ4างให4เงินใช4และก็ให4ไปทําธุรกรรมให4หรือครอง
ทรัพย:สินและเปcดบัญชีให4 ก็มีคนจํานวนมากรู4ไม%ค%อยทันเห็นว%ามีเงินใช4มีความเป?นอยู%ท่ีดีข้ึนก็ไปยุ%งเก่ียวกับผู4กระทํา
ความผิด ซ่ึงความสัมพันธ:ไม%ว%าจะเป?นคนในครอบครัว ญาติพ่ีน4อง แฟน เพ่ือน หุ4นส%วนหรือคนรู4จัก ตัวอย%างเช%น 
อย%างมีการรายงานทางธุรกรรมสงสัยเข4ามามี ๒ ข4อมูลก็นํามาตรวจสอบปรากฎว%าเรานํามาเข4าระบบวิชัวลิ้งของ 
ปปง. ซ่ึงฐานข4อมูลท่ีสถาบันการเงินรายงานมาท่ี ปปง. สามารถไปแปะจับกันได4โดยอัติโนมัติโดยท่ีท%านไม%ต4องมีข4อมูล
อย%างเช%น ถ4าท%านมีข4อมูลแค% ๕ รายงานนําไปเข4าระบบซ่ึงระบบก็จะหาความเชื่อมโยงต%อไป กับบุคคลอ่ืนสําหรับ
บุคคลท่ีมีการรายงานธุรกรรมเข4ามาเหมือนกันก็จะจับไปหากลุ%มอ่ืนเลย อาจจะได4หนึ่งทอดหรือสองสามทอดก็
แล4วแต%เพราะฉะนั้นตรงนี้จะง%ายแค% ๕ นาทีหรือ ๑๐ นาทีก็เสร็จแค%ท%านมีฐานข4อมูลอยู%ในระบบโดยเฉพาะทุกวันนี้จะ
มีข4อมูลมากข้ึนอีก คือ ๕ แสนหรือ ๗ แสนหลังจากท่ีได4วิชั่วลิ้งส%วนหนึ่งเราก็มาแยกเป?นไอทูส%วนหนึ่งเพ่ือให4ดูง%ายและ
จํานวนมากข้ึน ซ่ึงในข4อมูลท่ีปรากฎก็จะบอกท้ังชื่อคน เลขบัตรประจําตัวประชาชน ท่ีอยู%ท่ีอ4างอิง หมายเลขโทรศัพท:
ท่ีใช4ในการทําธุรกรรม ก็จะปรากฎข้ึนหมดเพราะว%าจะมีแบบพอร:มท่ีทาง ปปง.ให4กับสถาบันการเงินและให4กรอก
รายงานมาตามนั้น จากนั้นเราจะนําข4อมูลตรงนี้มาขยายผลต%อในพ้ืนท่ีเพราะฉะนั้นในการหาพยานหลักฐานอ่ืนมา
ประกอบเรื่องความเชื่อมโยงข4อเท็จริงจากกลุ%มบุคคลซ่ึงเราจะต4องหามาเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะหาความเชื่อมโยงต%อไป             
ในการหาข4อมูลในพ้ืนท่ีเป?นเรื่องสําคัญอย%างเช%นมีข4อมูลการเดินทางเข4าออกหรือเปล%า ท่ีอยู%ท่ีไหนถึงได4ตัวบุคคลโอนท่ี
ไหนถึงได4ตัวคน และผู4ท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ:ซ่ึงเราก็ตามจากนอกจากตัวเป�าท่ีถูกรายงานแล4ว เราก็หาข4อมูลจากผู4ท่ี
เก่ียวข4องสัมพันธ:ข4างๆว%ามีใครบ4าง ถ4ามีประวัติถูกจับเช%นคนนี้ ถูกจับเรื่องอาวุธปdนและพยายามฆ%า เป?นชาวจีนย4าย
บ4านมาอยู%ท่ีอําเภอแม%สอดซ่ึงเป?นแขกชาวอิหร%านซ่ึงดูแล4วไม%น%าจะเก่ียวข4องกันเลย เพราะว%าจีนกินหมูเป?นหลักส%วน
แขกไม%กินหมูและนอกจากนี้ก็ติดตามบุคคลท่ีเข4าออก ซึงตรงนี้ต4องอาศัยคนจากตํารวจในพ้ืนท่ีว%าการเข4าออกเป?น
อย%างไรมีอะไรเก่ียวข4องบ4างไหม โดยเฉพาะบ4างครั้งในการเข4าไปตัวเป?นหมายไม%ใช%รถท่ีเป?นชื่อตัวเอง ส%วนมากจะใช4
คนอ่ืนท้ังนั้นเพราะฉะนั้นทะเบียนรถก็สามารถนํามาขยายผลในส%วนของการหาผู4ท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ:เพ่ิมเติมอีก และก็
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เชื่อมโยงกันไปอีกจากกรุงเทพฯ เชื่อมโยงไปท่ีแม%สอด เชียงรายแต%วันหนึ่งก็มีชุดหนึ่งไปโดนจับท่ีพัทลุงปรากฎว%ามี
การโอนเงินไปหา ๒ คนท่ีอยู%ท่ีกรุงเทพและอยู%ท่ีแม%สอดด4วย แต%หลังจากท่ีเราทํากราฟออกมาจะเห็นเลยว%าเริ่มต4น
จากกรุงเทพ ไปท่ีแม%สอดโยงไปท่ีเชียงรายและไปท่ีพัทลุงซ่ึงดูแล4วไม%น%าจะเก่ียวกันแต%ตามจากเงินก็จะเห็นว%ามีการ
เชื่อมโยงกัน ซ่ึงจุดสําคัญของเราก็คือจะช%วยให4ตํารวจเชื่อมต%อส%วนท่ีขาดหายไปของพยานหลักฐานและก็สามารถรับ
ฟAงได4เป?นอย%างดีในทางกฎหมาย 

 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในส%วนของ ปปง.เราสามารถสนับสนุนข4อมูลตรงนี้ได4 ซ่ึงอาจจะไม%ใช%คดีค4ามนุษย:แต%อาจจะเป?นคดียาเสพติด
ท่ีเป?นเครือข%ายยาเสพติดสําคัญใหญ%ๆ ก็อาจจะช%วยให4เราวิเคราะห:ธุรกรรมตรงนี้ได4แต%ท%านต4องทําหนังสือแจ4งเข4ามา 
ในส%วนของ ปปง. พอเริ่มจากตัวทรัพย:สินอาจจะโยงไปหาคดีอาญาได4 ซ่ึงจะไปสนับสนุนในคดีอาญาให4ได4เป?น
บางส%วน และในส%วนเรื่องความเก่ียวข4องสัมพันธ:ท%านอาจจะยังไม%เข4าใจว%าในคดีอาญาใช4ได4หรือเปล%า เนื่องจากใน
กฎหมายฟอกเงินได4มีกฎสันนิษฐานของกฎหมายในเรื่องของการดําเนินการกับทรัพย:สิน ว%าผู4ใดเก่ียวข4องหรือเคย
เก่ียวข4องสัมพันธ:กับผู4กระทําความผิดกฎหมายให4สันนิฐานไว4ว%าทรัพย:สินของบุคคลคนนั้น เป?นทรัพย:สินท่ีเก่ียวข4อง
กับการกระทําความผิด ซ่ึงอาจจะต4องดําเนินการกับทรัพย:สิน 
 
นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย- วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ในส%วนของกฎหมายฟอกเงินถูกใช4มาเกือบ ๑๐ ป1แล4วและก็ได4ดําเนินการมาได4ระดับหนึ่งในส%วนของ
ทรัพย:สินเองก็ไม%ค%อยมีปAญหามาก แต%เวลาท%านดําเนินการเองในการดําเนินคดีอาญาก็ได4มาเริ่มบูรณาการว%าจะ
สามารถทําอะไรได4อย%างไรบ4าง ซ่ึงจะต4องมาดูว%าในการนําสิ่งเหล%านี้เข4ามาเป?นพยานหลักฐานในมาตรา ๕ เดิมเราก็
บอกแล4วว%าไม%เน4นผู4กระทําความผิดเก่ียวกับทรัพย:สิน ซ่ึงตอนออกกฎหมายมาก็ต4องการจะยึดทรัพย:สินอย%างเดียว 
ดังนั้นท%านจะเห็นว%าผู4ใดโอนรับโอนหรือเปลี่ยนแปลงทรัพย:สิน เพ่ือไม%ให4เห็นทรัพย:สินตัวนั้นอยู%หรือว%าไปช%วย
ผู4กระทําความผิด หรือว%ากระทําด4วยประการใดๆ ให4ทรัพย:สินเดิม ด4วยวิธีการ โอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพไปนั่น
คือเราต4องไปเน4นยึดทรัพย:ตัวนี้ให4ได4ไปติดตามทรัพย:ตัวนี้ ทางพนักงานสอบสวนอาจจะดําเนินในคดีความผิดมูลฐาน
ไป แต%ดําเนินไปพยานหลักฐานไม%พออย%างหลายคดีอาจจะไม%ใช%ในคดีการค4ามนุษย: เป?นคดีของยาเสพติด เช%น ของ
สุภาพสีแดงต้ังข4อหาสมคบซ่ึงเขาไม%เคยจับยาเสพติด ในศาลชั้นต4นชั้นอุธรณ:ศาลยกฟ�องแต%ว%าในชั้นฟอกเงินใน
ความผิดฐานฟอกเงิน เราก็รวบรวมพยานหลักฐานนําเสนอหน%วยงานท่ีเก่ียวข4องปรากฏว%าศาลมาดูพบว%าสุภาพเอง 
ไม%มีการทําธุรกรรมใดๆ การทําธุรกรรมของเขาจะให4ญาติพ่ีน4องมาเป?นคนทําและเขาก็อ4าวว%านําเงินมาให4กู4มาเปcด
เต็นท:รถ โดยไม%สามารถแสดงท่ีมาของเงินได4 ตรวจสอบทรัพย:สินท่ีมาก็ไม%สามารถแสดงให4เห็นได4 เพราะฉะนั้นสุภาพ
สีแดงไม%สามารถยืนยันว%าเขาได4ทรัพย:สินโดยชอบได4อย%างไร และก็ไม%มีการเสียภาษีประกอบกับรายงานการสืบสวน
พบว%าเขาเก่ียวข4องกับยาเสพติดดังนั้นก็เชื่อว%าเงินท้ังหมดได4มาจากการเก่ียวข4องกับยาเสพติดก็เป?นความผิดฐานฟอก
เงิน ซ่ึงในข4อหาสมคบก็เชื่อว%าก็น%าจะเก่ียวข4องกับยาเสพติดได4 ก็นําคดีท่ีศาลสั่งนี้ไปลงในคดียาเสพติดก็รับโทษไป    
ซ่ึงเป?นเรื่องของการรับฟAงพยานหลักฐานถ4าฟAงดูอาจจะเป?นเรื่องของพยานแวดลอมเพราะอย%างไรก็ดีในกฎหมายฟอก
เงินก็จะบอกเขาไปว%า ภายใต4กฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา ดังนั้นผู4เก่ียวข4องสัมพันธ:ถ4าลําพังเราไปสืบหรือเราไป
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หามาตรงนั้น ก็อาจจะรับฟAงได4ในระดับหนึ่งก็มาฟAงประกอบกับในส%วนท่ีแสดงถึงความผิดของเขาอาจโดยชัดเจน ซ่ึง
ในหลายคดี ปปง.ดําเนินการล%วงหน4าไปมากกว%า ปปช.ก็มีอย%างเช%นในคดีทุจริตตัดสินในความผิดฐานฟอกเงินไปแล4ว 
รับเงินมาแล4วเป?นเงินท่ีได4จากการกระทําความผิดและก็ศาลก็พิพากษาในความผิดฐานฟอกเงินไปปรากฎว%า ปปช.พ่ึง
จะชี้มูลหลังจากนั้น ๒ ป1อย%างในความผิดเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห:ยักยอกเงินไป ๓๐๐ กว%าล4าน ดังนั้นจะ
เห็นว%าในความผิดฐานฟอกเงินจะเป?นอิสระจากความผิดอ่ืนๆ จะต4องมีความผิดมูลฐานเข4ามาประกอบและก็เป?นการ
กระทําต%างกรรมต%างวาระกัน ดังนั้นเจอเงินครั้งเดียวก็ถือว%าเป?นการเริ่มในช%วงท่ีเขากระทําความผิดจนกระท่ังถูก
จับกุมครั้งใดครั้งหนึ่งก็ถือว%าเป?นการฟอกเงินแล4ว ดังนั้นเป?นกฎหมายท่ีค%อนข4างรุนแรง เราก็เสริมการทําความผิดมูล
ฐานสามารถนําไปใช4เป?นพยานหลักฐาน เพ่ือแสดงให4เห็นว%าเขากระทําความผิดฟอกเงินและเงินท่ีได4มาท้ังหลายได4มา
จากการกระทําความผิดมูลฐาน แต%อย%างไรก็แล4วแต%ทางผู4กล%าวหาจะต4องนําสืบให4ศาลเห็นการกระทําความผิดของ
จําเลย ดังนั้นในป1 ๒๕๕๑ ได4มีการแก4ไขกฎหมายข้ึนมาในมาตรา ๓๘ วรรค ๑ ว%าภายใต4กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาหรือพนักงานเจ4าหน4าท่ี เลขาธิการหรือรองเลขาธิการเตรียมให4จับกุมผู4กระทําความผิดจริงๆแล4วก็คงจะไม%เน4น
ให4ทาง ปปง.ไปจับเราก็ต4องบูรณาการกับท%านในการท่ีจะเข4าไปจับกุมในการท่ีจะเข4าไปดําเนินการ แต%ถ4าจะออก
หมายจับได4ต4องมีการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ซ่ึงนั่นเป?นสิ่งท่ีทาง ปปง. จะร%วมทํางานกับพนักงาน
สอบสวนเพ่ือให4เห็น โดยเฉพาะทางด4านธุรกรรมทางด4านการเงินนอกเหนือจากข4อเท็จจริงอ่ืนๆ ซ่ึง ปปง.จะมีความ
ชํานาญมีความเข4าใจและก็จะมีหลักฐานต%างๆ ท่ีมีอยู%ในระบบซ่ึงเราก็มีกฎหมายท่ีบังคับให4กับสถาบันการเงิน ท่ีดิน
และหน%วยงานท่ีเก่ียวข4องต4องรายงานมาท่ี ปปง. เพราะนั้นจะพบเส4นทางการเงินต%างๆ ท่ีรายงานเข4ามา ดังนั้นจะต4อง
ร%วมบูรณาการในส%วนของพยานหลักฐานควรจะเป?นประจักรษ:พยานให4ได4 อีกส%วนหนึ่งคือมาตรตรา ๔๖ คือการ
เข4าถึงข4อมูลทางอิเล็กทรอนิกส:หรือการสื่อสารต%างๆ เพราะโดยปกติข4อมูลตรงนี้จะใช4เป?นพยานหลักฐานไม%ได4 แต%ถ4า 
ปปง. ได4ข4อมูลเหล%านี้มาก็จะเป?นการเสริมกับทางพนักงานสอบสวนไม%ว%าจะเป?นการยึดทรัพย: การเข4าไปยึดข4อมูลทาง
สถาบันการเงินซ่ึงขณะนี้ก็มี ๒ หน%วยงานก็คือ DSI และ ปปส. แต%ทาง ปปง.จะเป?นข4อมูลทางด4านการเงินเป?น
หลักฐานเพราะเราได4รับรายงานก็อาจจะช%วยเสริมในการทํางานของท%านได4 และก็เชื่อว%าจะเป?นหลักฐานท่ีดีต%อไป 
  
นายพูนศักดิ์  อุทกภาชน- วิทยากรจากสํานักงานอัยการสูงสุด อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี 
และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คดีฟอกเงินขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินกฎหมายให4ยื่นต%อศาลแพ%ง และก็ใช4ประมวลวิธีพิจารณาความ
แพ%งต4องมีความชัดเจน เพราะเป?นการยึดทรัพย:แต%ในต%างประเทศเป?นการยึดทรัพย:ทางแพ%ง แต%เลี่ยงให4ไปยื่นคําร4องท่ี
ศาลแพ%งก็คือคล4ายๆกับคดีปกครองเพราะฉะนั้นในพยานหลักฐานต%างๆ ในคดีอาญายาเสพติดศาลยกฟ�องคดี
มาตรการศาลยกตาม ปปส. ก็ส%งมาให4 ปปง. ปปง. ส%งให4อัยการและอัยการก็ส%งให4ศาลขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดิน
ไม%ได4ริบทรัพย: ตอนนี้กฎหมายใช4คําว%าถ4าเชื่อว%าทรัพย:นั้นเป?นทรัพย:ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดศาลก็จะสั่งให4
ทรัพย:นั้นตกเป?นของแผ%นดิน เพราะฉะนั้นจะไม%เหมือนคดีอาญาต4องสืบให4ศาลเห็นโดยปราศจากข4อสงสัยแต%ศาลก็สั่ง
ให4ตกเป?นของแผ%นดิน เพราะว%าทนายของผู4ต4องหาสู4ว%าคดีอาญายกมาแล4วคดีมาตรการก็ยกมาแล4ว จึงเป?นการฟ�องซํ้า
ฟ�องซ4อนตามกฎหมายพิธีพิจารณาความแพ%งแล4ว ทนายของผู4ต4องหาก็สู4มาว%าเหตุเกิดก%อนป1 ๒๕๔๒ และทรัพย:ก็ได4
ก%อนป1 ๒๕๔๒ จึงยืนคําร4องต%อศาลว%า ปปง. ยืนคําร4องไม%ย4อนหลังซ่ึงกฎหมาย ปปง. เริ่มป1 ๒๕๔๒ แต%ว%าทรัพย:ได4มา
ก%อนแต% ปปง. สู4ว%าทรัพย:ไม%ใช%คดีอาญามาตรการของรัฐในการปราบปรามผู4กระทําความผิดไม%ให4เอาทรัพย:มากระทํา
ความผิด คดีขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินเก่ียวกับเรื่องพยานหลักฐานต%างๆ กฎหมายบอกว%าการพิสูจน:หลักฐาน
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เป?นหน4าท่ีของเจ4าของทรัพย: ถ4าอัยการพิสูจน:ได4ว%าผู4ต4องหาเก่ียวข4องกับผู4กระทําความผิด สมมุติว%าผู4กระทําความผิด
มีบ4านอยู%หนึ่งหลังในระหว%างการทําความผิดกรณีนี้กฎหมายสันนิฐานไว4ก%อนว%าทรัพย:ท่ีได4มาเป?นทรัพย:ท่ีได4มาโดยมิ
ชอบตามกฎหมาย เจ4าของท่ีมีหน4าท่ีพิสูจน:ว%าทรัพย:ท่ีได4มาเป?นทรัพย:ท่ีถูกต4องตามกฎหมาย พยานหลักฐานท่ีจะเอา
มาพิสูจน:ตอนท่ีพนักงานสอบสวนเข4าตรวจค4นต4องดูให4ละเอียดว%าในบ4านมีอะไรบ4าง ต้ังแต%กระดาษสมุดบัญชีตู4เซฟ
เอกสารท้ังหมด เช%น แก4ว แหวน เงิน ทอง ท้ังหมดหมายถึงว%ามีความผิดมูลฐานแล4ว  จะใช4คดียาเสพติดธรรมดาหรือ
คดีฟอกเงินก็ขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดิน 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ท%านอัยการกําลังบอกว%าในการท่ีเราจะรวบรวมพยานหลักฐานได4 ถ4าเจ4าหน4าท่ีตํารวจเข4าไปตรวจสอบสถาน
บริการพยานหลักฐานท่ีมีอยู%ท่ีจะใช4คือเอกสารท้ังหมดจําเป?นอย%างบางคดีท่ี ปปง. เข4าไปดําเนินการกับทรัพย:สิน กับ
เจ4าหน4าท่ีตํารวจเจ4าหน4าท่ี ปปง. ก็จะดูในอีกส%วนหนึ่งท่ีจะเอามาดําเนินการกับทรัพย:สิน ส%วนเจ4าหน4าท่ีตํารวจก็ให4
เขามุ%งไปในคดีมูลฐานอย%างคดีท่ีไปทําคดีสถานบริการบาลอนในสุขุมวิท ปปง. ก็เข4าใจกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจก็ไปค4น 
ปปง. ก็เข4าไปแล4วก็ไปเจอกับสมุดเล%มหนึ่งปรากฏว%าเป?นสมุดรับสมัครพนักงานแล4วเขียนว%า นางสาว A เอวเท%าไหร% 
หน4าอกเท%าไหร%แม4แต%กรณีท่ีมีหมอตรวจภายในท่ีให4มาตรวจพอทาง ปปง. ข้ึนไปข4างบนประตูก็ไม%ได4ล็อกในห4องก็จะ
เป?นซอยๆไป ผู4ต4องหาจะบอกว%าห4องไม%ได4เปcดให4ค4าประเวณี เพราะจะเขียนไว4ว%าห4ามค4าประเวณีส%วนตรงนั้นเด็ก
สมยอมเองส%วนการนวดเขาจะต้ังไว4สองพันห4าแต%ปกติแล4วนวดชั่งโมงละ ๓๕๐ บาท แต%นี่ ๒,๕๐๐ บาทมันต4องมีอะไร
ท่ีผิดปกติฉะนั้นเราต4องทํางานอย%างบูรณาการถ4าท%านจะเข4าตรวจอะไร ปปง. ก็จะส%งชุดของ ผอ. ชาญชัยมาช%วยแบ%ง
หน4าท่ีกันอะไรท่ี ปปง. จะใช4ในการดําเนินคดี ปปง. ก็จะเก็บมาทีนี้ทรัพย:สิน ปปง. จะยึดมาหรือว%าในทางเจ4าหน4าท่ี
ตํารวจดําเนินการดีไหมเราก็ต4องมาพูดคุยกันก%อนท่ีจะไปตรวจค4นว%าถ4าเจอทรัพย:จะใช4กฎหมายอะไรดีเพราะว%าถ4าเข4า
ไปแล4วจะได4มาต4องถกเถียงกันว%าใครจะเป?นคนยึด 
 
นายปกาศิต  เหลืองทอง  วิทยากรจาก สํานักงานอัยการสูงสุด อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี 
และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 พ.ร.บ. ปปง. มาตรา ๕ ก็มี (๑) (๒) ท่ีน%าสังเกตคําว%าเพ่ือซุกซ%อน เพ่ือปกปcด เพ่ืออําพราง มีผลบังคับใช4
เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ คําว%าเพ่ือทางกฎหมาย หมายถึง เจตนาพิเศษเป?นเจตนาท่ีมีการถกเถียงกัน อย%างเช%น 
คําว%าซ้ือ ได4เงินมาก็ไปซ้ือบ4านซ้ือรถแต%ถ4าจะพูดง%ายๆในเรื่องของการฟอกเงินเทียบได4คือความผิดฐานรับของโจรหรือ
ว%าการหลีกเลี่ยงภาษีทาง ปปง. ได4ผ%านการตรวจเอกสารหลักฐานและคาดหวังเข4ามาแก4ไขป�องกันปราบปรามการ
ฟอกเงินจนกระท่ังการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู%ความสําเร็จควรจะได4รับการสนับสนุนก็เป?นท่ีสังเกตอยู%เก่ียวกับ
เรื่องรู4อยู%แล4วว%ามีเหตุอันควรรู4เพราะว%ามีโทษตามมาเก่ียวกับเรื่องยาเสพติดเพราะพนักงานสอบสวนก็จะหา
พยานหลักฐานและก็การรับซ้ือของในชั้นพนักงานอัยการในชั้นศาล ก็รู4อยู%แล4วในเรื่องของการฟอกเงินมันจะต4อง
ชี้แจงให4ชัดจะต4องหาพยานหลักฐานให4ชัดว%าคนๆนี้ก็รู4ว%าทรัพย:ตรงนี้ได4มาจากการกระทําความผิดมูลฐาน แต%ถ4ามีเหตุ
อันควรรู4บางครั้งก็เป?นการช%วยเหลือทางอ4อม มาตรา ๑๐ คดีล%าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห:ซ่ึงก็เป?นพนักงาน
เจ4าหน4าท่ีในหน%วยงานของรัฐวิสาหกิจ ใช4มาตรา ๖๐ ผู4กระทําความผิดฐานฟอกเงินมีโทษจําคุก ๑ ป1ถึง ๑๐ ป1 ก็มี
หลักการแตกต%างไปจากกฎหมายอาญาเช%น มาตรา ๖ เป?นอํานาจศาล มาตรา ๗ ผู4กระทําการช%วยเหลือ มาตรา ๘ 
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อาญาทางความผิด มาตรา ๙ สมครบ มาตรา ๖๑ นิติบุคคลการจับกุมตามหมายจับ ป.วิอาญามาตรา ๗๘ หมายจับ
ถ4าในชั้นจับกุมผู4ต4องหาให4การปฏิเสธเราจะมีวิธีอะไรดําเนินการได4บ4าง แต%ระมัดระวังถ4าผู4ต4องหาให4การรับสารภาพ
เพราะว%าบางเรื่องหลายคดีแล4วยังมีความเข4าใจท่ีคาดเคลื่อนเรื่องการรับสารภาพในชั้นจับกุมบางคนก็เข4าใจว%าขาด
ไม%ได4เลยแต%ขอให4แก4การจับกุมคือถ4อยคําท่ีให4คํารับสารภาพกับถ4อยคําท่ีไม%ใช%คํารับสารภาพถ4าเราจับกุมแจ4งข4อ
กล%าวหาว%าอย%างนี้ก็ต4องมาให4การตรงนั้นแต%ถ4าถ4อยคําพาไปยึดของกลางยาเสพติด อาวุธปdน ตรงนี้ควรท่ีจะบันทึกไว4
ในการจับกุมด4วย เพราะว%าถือเป?นถ4อยคําหนึ่งท่ีไม%ใช%คํารับสารภาพรับฟAงได4 เสร็จแล4วก็รายงานไปยังสํานักนายกตาม
ระเบียบว%าด4วยการประสานงาน พ.ร.บ. ปปง. ตรงนี้ค%อนข4างท่ีจะมีคนรู4น4อยและก็ไม%ทราบว%าในลักษณะความผิดใน
คดีมูลฐานมีลักษณะไหนบ4าง เก่ียวกับเรื่องสืบสวนจับกุมพลาดท%าอาจจะมีพนักงานสอบสวนผ%านคดีมีเจ4าหน4าท่ี
พนักงานสืบสวนอยู%ก็อยากจะให4การเพราะบางคดีแพ4หรือชนะอยู%ในชั้นจับกุมเพราะฉะนั้นอยากจะให4รายละเอียด
การสืบสวนเป?นต4นไปจนกระท่ังการออกหมายจับและก็มีการจับกุมได4และมีข้ันตอนอย%างไร             
 ความเป?นมาช%วงเวลาว%างผ%านการเก็บตัว แหล%งข%าวและก็การแสวงหาข4อเท็จจริง ข4อมูลจากการสืบ
ทราบเอง สายลับ หรือผู4ต4องหาคนอ่ืนๆ เรื่องการสอบสวนเริ่มจากการจับกุมคือว%าพนักงานสอบสวนในคดีแรกและ
มาเป?นผู4กล%าวหาในคดีท่ี ๒ ก็อาจจะมีเจ4าหน4าท่ี ปปง. มาร4องทุกกล%าวโทษให4ดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน
พนักงานสอบสวนท4องท่ี บชปส. กองปราบ และก็ DSI และก็ความผิดมูลฐานบางข4อหาเก่ียวกับตําแหน%งหน4าท่ี         
การทุจริตมันจะไปเก่ียวกับหน%วยงานอ่ืนๆเช%น ปปช. ปปท. ปปส. และก็ DSI และอัยการด4วย เช%น ความผิดคอเซ็น
เตอร:ความผิดนอกราชอาณาจักรตรงนี้ก็มีปAญหาค%อนข4างมากเหมือนกัน สภาพปAญหาเรื่องของกฎหมายฟอกเงิน
ระยะเวลาท่ีผ%านมาเรื่องของการคือความผิดข4ามชาติและการทุจริต แต%ข4อดีของกฎหมายฟอกเงินก็คือเป?นข4อยกเว4น
ของกฎหมายอ่ืนๆก็คือกฎหมาย ปปช. สอบสวนมาส%ง ปปช. ภายใน ๓๐ วันแต%ขณะเดียวกันอํานาจสอบสวนในคดี
ฟอกเงินของพนักงานสอบสวนยังคงดีอยู%เพราะฉะนั้น ก็จะสามารถดําเนินการกับความผิดมูลฐานได4ด4วยในคดีท่ี
เจ4าหน4าท่ีทุจริตเพราะว%ามีการสอบสวนในเรื่องฟอกเงินเป?นเรื่องท่ีน%าสนใจคือจุดรอยต%อหรือจุดเชื่อมโยงขณะท่ีเงิน
หรือทรัพย:สินท่ีเปลี่ยนสภาพมาเป?นทรัพย:อีกตัวหนึ่งเพราะว%าเปลี่ยนไปเป?นเจ4าของอีกคน ตรงนี้แหละท่ีจะฟอกเงิน
และก็อีกอย%างหนึ่งท่ีอยากก็คือทรัพย:สินท่ีเขาได4มาเป?นทรัพย:สินจากการกระทําความผิดหรือเปล%าเพราะว%าเป?น
ทรัพย:สินส%วนตัวเขาจริงๆอย%างเช%นเงินสดส%วนตัวของเขาท่ีได4มาโดยชอบอาจจะแยกไม%ออกอีกอย%างก็ขอให4พนักงาน
สอบสวนในชั้นสอบสวนถ4าผู4ต4องหาให4การปฏิเสธอย%าพ่ึงท่ีจะด%วนตัดสินอะไรพยายามซักถามเรื่องอ่ืนๆให4เป?น
ประโยชน:มากท่ีสุดเพราะว%ามันมีคดีรูปตามมาคดีแพ%งไปท่ี ปปง. บางครั้งในการให4การของเขาท่ีเคยให4ไว4กับพนักงาน
สอบสวนจึงมีประโยชน:กับ ปปง. และทางอัยการมีเวลาท่ีจะให4ดําเนินคดีต%อไป ยิ่งท%านเป?นด%านแรกท่ีได4ข4อเท็จจริงท่ี
เป?นประโยชน:ต%อคดีเข4าสู%สํานวนได4มากเท%าไรยิ่งดีให4กับหน%วยงานอ่ืนท่ีจะดําเนินการตามมาเก่ียวกับเรื่องอาชีพรายได4 
รายจ%าย ทรัพย:สิน หนี้สินการได4มาของทรัพย:สิน ของกลางอยากให4แนะนําแยกเป?นกลุ%มๆเป?นบ4าน เงิน เงินฝากทอง 
ตราสาร รถยนต: เป?นต4น ถ4ามีหลายคันก็ให4แยกแต%ละคันออกไป ถ4ายุ%งมากก็แยกสํานวนออกไปเลย ทําให4มันง%ายๆ
อย%างเช%น ท่ีดิน ก็แยกสํานวนออกมาเลย ในสํานวนเหลือเอกสารจากหน%วยงานภายนอก ผู4กระทําความผิดฐานฟอก
เงินอาจจะเป?นคนละคนกับผู4กระทําความผิดมูลฐานก็ได4เพราะฉะนั้นแล4วไม%ว%าพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
จะสั่งให4ฟ�องหรือยกฟ�องก็ตามคดีแพ%งก็คงดําเนินได4 และทีเราเคยเจอมาก็ยังเป?นคดีเก่ียวกับเพศคดีบาลอน บางครั้งก็
กลายเป?นระเบิดเวลาไม%รู4ว%าหนักใจหรือประมาณอันนั้นก็สอบสวนกับทางอัยการและศาลก็สั่งไม%ฟ�องมาแต%พอมาถึง
ชั้น ปปง. สํานวนก็เรียกให4ญาติมาสอบใหม%และก็ได4พยานเพ่ิมเติมใหม%อาจจะย4อนไปถึงคดีแรกว%าใครให4การว%า
อย%างไรแต%ยังไงก็แล4วแต%พอข้ึนมาสู%ชั้นศาลอันนี้ก็ต4องหยิบยกข4อดีของท่ีตํารวจและพนักงานอัยการสั่งไม%ฟ�องให4ต%อสู4
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กันในขณะเดียวกันเราก็อาจจะหาพยานหลักฐานอ่ืนด4วย และก็ความผิดฐานข4อมูลก็มีอยู%หลายส%วนประกอบกันผู4ท่ี
เก่ียวข4องกับการกระทําความผิดก็ถือได4ว%าเป?นตัวการท่ีกระทําความผิดท้ังสิ้น เพราะฉะนั้นถ4ามีปAญหาข4อสงสัยว%า
อย%างนี้เป?นผู4สนับสนุนหรือเปล%าเป?นอุดมการณ:หรือเปล%าก็เขียนว%าเป?นผู4กระทําความผิดร%วมกันเพราะว%าเวลา
ดําเนินการง%าย และเก่ียวกับเรื่องการแตกกลุ%มพยานพยายามให4เก่ียวกับเรื่องความผิดมูลฐานพยานท่ีเก่ียวข4องใน
วิธีการฟอกเงินว%าเป?นผู4ซ้ือ ผู4ขาย ผู4รับโอน พยานท่ีเก่ียวข4องกับทรัพย:สินก็คือ ผู4ซ้ือ ผู4ขาย ผู4รับโอน  ธนาคาร นี่ก็
อาจจะเป?นท%อนแรกฟอกเงินพยานหลักฐานของผู4ต4องหาพยานท่ีอยู%ภายใต4เช%น นายจ4างผู4ร%วมงานตรงนี้ก็สําคัญ
เพราะว%าต%อไปในอนาคตเราต4องสู4คดีข้ึนมาร4อยท้ังร4อยต4องอ4างว%ามีรายได4สูงลอยๆการแจ4งข4อกล%าวหาก็เหมือนกัน
พบว%าการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงินมีหลายอย%างวิธีการฟอกเงินบางครั้งเราก็ไปเจอว%าการฟอกเงินโดยไม%ได4แจง
รายละเอียดว%าเป?นมาอย%างไร ถ4าปฏิเสธไม%เท%าไหร% ถ4ารับผิดชอบเสียหายแน%เพราะเวลาข้ึนสู%ศาลเขาจะอ4างว%าไม%เข4าใจ
ท่ีพนักงานสอบสวนแจ4งมาร%วมกันฟอกเงินไม%รู4ท้ังๆท่ีให4การรับสารภาพไปแต%ไม%รู4เรื่อง เรื่องสรุปสํานวนเวลาสรุป
สํานวนหรือว%าหาหลักฐานพยานครบถ4วนแล4วพบว%าผู4ต4องหามีความผิดเป?นผู4ท่ีเก่ียวข4องกับการกระทําความผิดมูล
ฐานหรือไม%อย%างไรการได4มาซ่ึงทรัพย:สินท่ีเป?นทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดความเชื่อมโยงกับทรัพย:สินท่ี
เก่ียวข4องกับทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดการโอนการซุกซ%อนปกปcดมันเป?นอย%างไร ต%างจังหวัดก็คงจะไม%มี
ปAญหาก็ส%งท่ีสํานักงานอัยการจังหวัดได4เลย ปAญหาอีกอันท่ีเคยเจอก็คือเวลาจะส%งคดีจากกรุงเทพจะสืบพยานจากท่ี
ต%างจังหวัดเหมือนกับเป?นการฝากท้ังทางอัยการและทางศาลและก็จะมาอัดกันในวันจันทร:ตอนเช4าบ4างตอนบ%ายบ4างก็
จะทําให4การงานมีประสิทธิภาพท่ีดําเนินคดีส%วนหนึ่งท่ีพนักงานสอบสวนดําเนินคดีถูกช%องทางของศาลและอัยการ
ทําลายเสียความหายบางครั้งส%งพยานมา ๔๐ ปากหรือ ๕๐ ปากก็มีอัยการไปรับทําเพียงแค%คนเดียวส%วนทางทนายมา
กันสี่ห4าคนและพยานบางคนเป?นคนในพ้ืนท่ีและทนายเป?นเลขาพรรคการเมืองคือ ส.ส. ก็มาดูพยานเพ่ือท่ีจะให4กลับ
คําให4การในชั้นศาลเวลามาเบิกความพยานท่ีเราเคยให4การไว4ไปหมดเลยเสียหายหมดเลย ส%วนสาเหตุหนึ่งท่ียกฟ�องก็
คือการเบิกความของพยานบุคคลเพราะว%าการขาดพยานบุคคล พยานหลักฐาน พยานวัตถุว%าพยานบุคคลให4การ
ยืนยันการทําสํานวนท่ีผิดพลาดข4อเท็จจริงนี้ขัดแย4งกับเหตุผลและความเป?นจริงและก็เรื่องไม%มีพยานติดตามพยานมา
เบิกความมาไม%ได4ว%าข4อเท็จจริงเข4าองค:ประกอบความผิด 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ในสิ่งท่ีท%านปกาศิตฯพูดให4ฟAงก็จะเป?นมาตรการท่ีอาจจะเป?นในส%วนท่ีเป?นคดีอาญาฟอกเงินด4วยและก็
ส%วนของนําสืบด4วยในบางเรื่องท%านไม%ต4องทําเพราะว%าเจ4าหน4าท่ี ปปง. จะเป?นคนทําในส%วนของท%านรับผิดชอบใน
คดีอาญาฟอกเงินต4องร%วมกันทําเคยมีคดีบางคดีท่ีศาลลงโทษร4อยกว%าป1สองร4อยกว%าป1แต%คดีหนึ่งกฎหมายฟอกเงิน
ลงโทษไม%เกิน ๒๐ ป1 ท%านปกาศิตฯบอกว%าเรื่องของความผิดอาญาฟอกเงินไม%จําเป?นต4องเป?นผู4กระทําความผิดมูลฐาน
บุคคลใดเป?นผู4ไปรับโอนทรัพย:สินของผู4กระทําความผิดมา บางเรื่องท%านอาจจะสงสัยอย%างคดีบาลอนหรือคดี               
คุณชูวิทย:ฯในคดีมูลฐานยกฟ�องเป?นเจ4าของสถานค4าประเวณีแต%ว%าได4กลับไปใช4กฎหมายฟอกเงินคดีบาลอนพนักงาน
สอบสวนของ สน.สุทธิสารเพราะว%ามีการร4องเรียนไปยังสํานักนายกรัฐมนตรีว%าสถานอาบอบนวดแห%งนี้ มีพฤติการณ:
ในการหลอกเด็ก มีทรัพย:สินเยอะและเด็กอายุยังน4อย ปปง. ก็ยึดไป ๕๐ กว%าล4าน ท%านปกาศิตฯบอกว%า
พยานหลักฐานในคดีอาญาใครท่ีจะฟ�องและก็ให4ศาลลงโทษได4หรือเปล%า สองคดีท่ีท%านปกาศิตฯพูดคือคดีบาลอนและ
คดีชูวิทย:ศาลยกในความผิดมูลฐานแต%ศาลสั่งให4ตกเป?นของแผ%นดิน เพราะคดีแยกกันคดีทรัพย:สินก็ว%าไปไม%ผูกติดกับ
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คดีอาญาให4ท%านไปเลือกใช4ถ4าท%านทําคดียาเสพติดอยากจะฝากนิดหนึ่งว%าให4ท%านใช4ดุลยพินิจในการพิจารณาดูในเรื่อง
ของการดําเนินการกับทรัพย:สินคดียาเสพติดนั้นมันมีปAญหาอะไรบ4างถึงได4ไม%หมด เราก็ทําข4อปAญหาไปว%าการใช4ดุลย
พินิจของเจ4าหน4าท่ีในการดําเนินการบางทีท%านจะมุ%งไปคดีอาญาก็คือคดียาเสพติดเพ่ือท่ีจะไปยึดทรัพย:ใน พ.ร.บ. 
มาตรการ พ.ศ. ๒๕๓๔ แต%จริงๆเป?นการซักทอด จริงๆแล4วเราก็อยากให4พนักงานเจ4าหน4าท่ีลองมองดูว%าเรื่องการใช4 
พ.ร.บ. มาตรการจะเป?นผลสําเร็จในการยึดทรัพย:หรือไม% ตอนแรกใช%แต%เม่ือท%านดําเนินคดีอาญามูลฐานแล4วข4อหา
จําหน%าย ร%วมกันจําหน%ายแล4วศาลเกิดยกเพราะพยานหลักฐานท%านมีแค%คําสักทอดปากเดียวโดยท่ีไม%ได4มีการสืบสวน
อย%างท่ีท%านปกาศิตฯบอกขณะนี้คดีท่ีศาลยกคดีท่ียื่นคําร4องไม%ทันภายในหนึ่งป1นับแต%ศาลชั้นต4นมีคําพิพากษาท%านยืน
คําร4องขอให4ทรัพย:สินตกเป?นของกองทุนตาม พ.ร.บ. มาตรการไม%ได4 ขณะนี้กลับมาสู%กฎหมาย ปปง. เพราะกฎหมาย 
ปปง. ออกมาเพ่ืออุดช%องว%างในกรณีท่ีดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนไม%เป?นผลให4กลับไปใช4กฎหมายฟอกเงิน ตามมาตรา 
๕๘ ขณะนี้เรื่องก็ทยอยเข4ามาแต%ขอเรียนให4ทราบว%ายากเพราะคดีเกิดเม่ือป1 ๔๖ และ ๔๘ จะไปหาพยานหลักฐานท่ี
ไหนคดีค4ามนุษย:ก็เหมือนกันบางทีก็เอาเด็กไปส%งตามบ4านพักแล4วกฎหมายบอกว%าต4องสืบพยานเด็กไว4ก%อนท%านก็เอา
เด็กไปสืบและก็นําเด็กมาส%งไว4บางทีท%านก็ส%งกับไปท%านก็ส%งออกพอ ปปง.จะไปดําเนินการกับทรัพย:สินหาตัว
ผู4เสียหายก็ไม%มี ท%านก็บอกว%าส%งกลับประเทศไปแล4ว อย%างนี้ ปปง. ก็ลําบากถ4าท%านไม%ได4สอบเด็กไว4ในเรื่องของ
ทรัพย:สินของคนท่ีเราจะไปยึดคดีบาลอนจริงๆแล4ว กฎหมายฟอกเงินบังคับใช4เม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ใน
คดีอาญาท%านจะทําฟอกเงินได4หลังจากป1๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ แต%คดีทรัพย:สินท%านพูนศักด์ิบอกว%าเราสามารถยึด
ย4อนหลังได4เพราะคดีฟอกเงินไม%ได4บอกว%ายึดย4อนหลังไม%ได4 เพราะฉะนั้นคดีบาลอนถ4าเรายึดแล4วเข4าตรวจค4น
ประมาณป1 ๔๘ และก็ไม%มีเด็กเหลืออยู%ในนั้นเลยอย%างนี้เป?นปAญหาว%าจะยึดทรัพย:ได4อย%างไรเพราะทรัพย:ท่ีเราตรวจ
แล4วได4มาต้ังแต%ป1 ๓๙ ,๔๒ เพราะฉะนั้นก็ต4องสอบจากเด็กหนูมาป1 ๔๘ แต%หนูมากับใครเขาบอกว%านาง A ท่ีเป?น
พนักงานนวดอยู%พามาเราก็ต4องมาดูอีกว%า A  มาต้ังแต%เม่ือไหร%ถ4าเราจะยึดทรัพย:ให4ได4ป1 ๓๙ เราก็ต4องพิสูจน:ให4ได4ว%า
ทรัพย:เขามีพฤติการณ:เปcดสถานประเวณีต้ังแต%ป1 ๓๙ บังเอิญไปได4ข4อมูลจากเด็กว%าอยู%ท่ีนี่มาหลายป1แล4วคนนั้น
แนะนําเราก็ตัดสินใจยื่นไปว%าทรัพย:สินของเขาป1 ๓๙ ให4ตกเป?นของแผ%นดินเพราะเรามีข4อมูลจากการสืบสวนจากเด็ก
ก็ดีจากอะไรก็ดีว%าเขาเริ่มเปcดสถานประเวณีตั้งแต%ป1 ๓๙ เปcดโดยสามีก%อนและภรรยาคือภรรยาเป?นภรรยาอีกคนหนึ่ง
ก็มาเปcดร4านขายเสื้อผ4าหน4าบาลอนผู4หญิงคนนี้ซ้ือตึกท่ีบาลอนราคา ๓๕ ล4านบาทท%านลองคิดดูว%าคนท่ีไม%มีอาชีพ
อะไรเลยเป?นพนักงานขายเสื้อผ4าซ้ือตึกได4อย%างนี้เราก็ต4องมาพิสูจน:ซ่ึงตรงนี้ถ4าเราไม%ร%วมกันต้ังแต%ต4น ปปง.เข4าไปที
หลัง หลังจากท่ีตํารวจท4องท่ีทลายไปแล4วก็ไปขอหมายใหม%ขอหมายเข4าไปตรวจค4นบาลอนใหม% พอไปแล4วเราก็ไปเก็บ
พยานหลักฐานให4หมดเช%นถุงยางอนามัยท่ีเก็บไว4 เช%น คดีคุณชูวิทย:ฯศาลไม%รับฟAงเพราะฉะนั้นให4ท%านใช4ดุลยพินิจว%า
ท%านควรใช4กฎหมายใดดี ถ4าท%านมองว%าคดีอาญาท%านไปถึงดวงดาวได4ท%านสิ่งให4ของกลางตกได4เป?นของกลางใน
คดีอาญาท%านก็ทําไป แต%ถ4าท%านมองว%าในการท่ีจะไปดําเนินการเข4าไปพิสูจน:ให4ศาลเห็นจนปราศจากข4อสงสัยท%านก็
อาจจะกับมาใช4การดําเนินการกับทรัพย:สินเพราะเราจะผลักภาระการพิสูจน:ไปให4เจ4าของทรัพย:สิน ผลสุดท4ายเราก็
ยึดเงินได4และก็อาจจะไปสู%คดีอาญาฟอกเงิน ก็อยากจะนําเรียนให4ท%านทราบว%าข4อพิเศษของกฎหมายฟอกเงินในส%วน
นี้ว%ามันไม%ใช%คดีแพ%งหรือคดีอาญาหากภาระการพิสูจน:และกฎหมายฟอกเงินในส%วนแพ%งก็ยังไม%มีการถกเถียงแต%ก็ยังไม%
มีอายุความในการยึดพบทรัพย:สินเพ่ิมเม่ือไหร%ก็ให4ยึดได4เม่ือนั้นและเราก็ไปยึดย4อนหลังป1 ๓๙ และก็ไปร4องศาล
รัฐธรรมนูญซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญก็ไม%รับฟAง 
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นายพูนศักดิ์  อุทกภาชน- วิทยากรจากสํานักงานอัยการสูงสุด อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี 
และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 สรุปสั้นๆว%าคดีชูวิทย:ก็เป?นการมองต%างมุมเพราะบางศาลคดีมูลฐานกับศาลท่ีคดีขอให4ทรัพย:ตกเป?น
ของแผ%นดิน  ศาลก็มองว%าเป?นการค4าประเวณีในสถานบริการของชูวิทย:ฯจริง โดยมีหลักฐานก็คือการสั่งซ้ือถุงยาง
อนามัยการพบถุงยางอนามัย ท่ีใช4แล4วและการพบหลักฐานอีกหลายๆเรื่องศาลก็ฟAงว%าเป?นทรัพย:ท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิด ศาลก็สั่งแต%คดีชูวิทย:ฯคดีอาญาไม%ได4หมดแค%นั้น คดีดีอาญาของชูวิทย:ฯยังมีเหลืออยู%คดีฟอกเงิน ขณะนี้เราก็
สั่งคดีฟอกเงินไว4สําหรับคดีฟอกเงินของชูวิทย:ฯ มีหลักฐานนอกจากการสั่งซ้ึอถุงยางอนามัยเป?นแสน และก็มีหลักฐาน
ก็คือการลาของพนักงานแต%ไม%ใช%การลาปgวยแต%เป?นการลาเนื่องจากมีประจําเดือนแล4วก็มีสถานตรวจภายในๆนั้นด4วย 
แล4วยาท่ีใช4เป?นยาท่ีเก่ียวกับอวัยวะเพศผู4หญิงหมดเลย ของท่ีใช4เป?นยาก็มีเรื่องท่ีผิดปกติอยู%อย%างนี้คดีฟอกเงินยังอยู%
อย%างท่ีเรียนไว4บางคดีแม4คดีมูลฐานจะยกไปแล4ว ถ4าเกิดเราพิสูจน:ได4ว%ามันมีการค4าประเวณีแล4วก็เงินเป?นเงินท่ีได4มา
จากการกระทําความผิดมีการยักย4าย จําหน%าย ถ%ายโอน ศาลก็อาจมีคําพิพากษาว%ามีความผิดฐานฟอกเงินได4 มีอีกคดี
ท่ีเชียงใหม%เป?นอาบอบนวด ก็มีการบังคับให4ค4าประเวณีโดยเป?นชาวพม%ากับชาวจีนและนอกจากนั้นยังมีหญิงอายุ ๑๕ 
ถึง ๑๘ ป1 ๒ คนท่ีถูกบังคับท่ีเชียงใหม%ตัวกรรมการผู4จัดการเขาไม%ได4อยู%ในท่ีเกิดเหตุม่ีจับก็คือคนท่ีดูแล และผู4ท่ีได4รับ
อนุญาต แล4วบริษัทศาลก็ไม%ได4พิพากษาให4ตัวกรรมการผู4จัดการมีความผิดฐานเป?นธุระจัดหา เป?นเจ4าของสถาน
ค4าประเวณีแต%เราก็ตรวจสอบทรัพย:สินกรรมผู4จัดการ ปปง. ก็มีสมุดบัญชีเงินฝากสองบัญชีก็มีอยู%ประมาณสามแสน
บาทและมีบ4านอยู%หนึ่งหลัง เขาก็บอกว%าเขาไม%ได4เก่ียวข4องกับการกระทําความผิดครั้งนี้ศาลก็สั่งให4ตกเป?นของแผ%นดิน 
ก็คล4ายๆกับยึดทรัพย:แต%ไม%ได4ยึดทรัพย:ก็คือขอให4ทรัพย:นั้นตกเป?นของแผ%นดินถ4าเกิดเอาคดีมาจับไม%มีกฎหมายฟอก
เงินเดิม ท%านพิสูจน:ได4ไหมว%าเงินท่ีอยู%ในสองบัญชีจํานวนสามแสนบาทและก็บ4านหนึ่งหลังราคาล4านกว%าบาทว%าเป?น
ทรัพย:ท่ีได4จากการบังคับให4ผู4หญิงค4าประเวณีหรือว%าค4ามนุษย:พนักงานสอบสวนแจ4งข4อหาค4ามนุษย:พิสูจน:ได4ไหม มัน
พิสูจน:ลําบากเพราะตอนพิสูจน:เราไม%นั่งอยู%ตรงนั้นด4วยว%าเขานําเงินไปทําอะไรแต%ศาลสันนิฐาน มันเป?นข4อสันนิฐาน
แล4วอย%างกรณีได4เงินจากการค4าประเวณีสมมุติว%าสองล4านบาทแล4วก็นําเงินตัวนี้ไปซ้ือท่ีดินหนึ่งแปลงราคาสองล4าน
บาทพอเอาเงินตัวนี้ไปซ้ือท่ีดินเสร็จเอาเงินตัวนี้ขายท่ีดินได4สองล4านห4าก็เอาเงินไปซ้ือรถ BMW ราคาสามล4านบาท
จากซ้ือรถก็ขายรถได4หนึ่งล4านแปดแสนและก็เอาเงินกลับมาซ้ือท่ีดิน นศ. ๓ ก็นําไปพิสูจน:ในคดีอาญาของให4ริบจะริบ
ได4ไหมเพราะเปลี่ยนสภาพหลายครั้งแล4ว แต%กฎหมายฟอกเงินถือว%ายังเป?นทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
เจ4าของทรัพย:ต4องพิสูจน:ว%าทรัพย:ไม%ได4เป?นทรัพย:ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดถ4าเกิดเป?นผู4เก่ียวข4องกับผู4ท่ีกระทํา
ความผิดกฎหมายสันนิฐานไว4ก%อนว%าทรัพย:นั้น เป?นทรัพย:ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดคือได4มาโดยมิชอบทาง
กฎหมายหน4าท่ีนําสืบพยานหลักฐานตกอยู%กับเจ4าของ คดีฟอกเงินคดีอาญาตัวจําเลย หรือผู4กระทําความผิดเป?น
ประธานแห%งคดีส%วนคดีขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินตัวทรัพย:เป?นประธานไม%ใช%ผู4กระทําความผิดเพราะฉะนั้นการวิ
นิฉัยของศาลๆดูว%าทรัพย: ใช4คําว%าเชื่อศาลเชื่อได4ว%าทรัพย:นั้นเป?นทรัพย:ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ศาลสั่งให4ตก
เป?นของแผ%นดินคือพยานหลักฐานไปด4วยกันหมดเลย คดีมูลฐานคดีอาญาคดีค4ายาเสพติดสุมมุติและคดีมาตรการ
เสร็จแล4วก็มีคดีฟอกเงินตามมาแล4วก็จะมีคดีขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินสมมุติว%าคดีมาตรการกับคดียาเสพติด
เจ4าหน4าท่ี ปปส.ก็อาจจะส%งมาให4เจ4าหน4าท่ี ปปง. ทาง ปปง.ก็มีการตรวจสอบเพ่ิมเติมไม%ใช%เอาตัวนี้ไปส%งตอนนี้เวลาไป
ว%าความท่ีศาลๆก็จะถามว%าทําไมตํารวจปากนี้ไม%เล%าข4อเท็จจริงเขาจะรับจริงๆคดีแพ%งเขาก็บอกว%าเขารับไม%ได4ต4องสืบ
เพ่ิมเพราะเขารู4ดีว%าตัวเจ4าของทรัพย: มีพฤติกรรมค4ายาเสพติดมาต้ังแต%เม่ือไหร%ให4ศาลคํานวณว%าทรัพย:นั้นได4มาใน
ระหว%างท่ีมีพฤติกรรมค4ายาเสพติดใช%ไม%ใช%จับมาวันนี้แล4วทรัพย:มีวันนี้ทรัพย:มีมาต้ังแต%แรกแล4วก็ตรวจสอบกํานัน
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ผู4ใหญ%บ4านตรวจสอบคนข4างเคียงเพ่ือเขายอมให4การแต%บางทีกํานันผู4ใหญ%บ4านก็กลับคําให4การเพราะว%าทนายจําเลยก็
ตามทนายผู4คัดค4านก็ตามมา บอกว%าไม%ได4ให4การกับ ปปง. บางทีพยานก็กลับคําให4การแต%พยานปากนี้เสียแต%ในชั้น
สอบสวนไม%เสีย แล4วศาลเขาฟAงพยานในชั้นจับกุมคดีขอให4ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินในคดีท่ียื่นต%อศาลแพ%งไม%ใช% 
คดีอาญาว%าชั้นจับกุมพยานให4การกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจยังไงชั้นสอบสวนให4การกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจยังไง เม่ือพยานปาก
นี้ไม%นําสืบข4อแตกต%างท่ีให4การไว4กับเจ4าหน4าท่ีตํารวจว%ารับแล4วมีการค4ายาจริงในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนก็มารับอีก 
สิ่งนี้ไม%ปฏิเสธก็คือไม%ปฏิเสธพยานเอกสารศาลก็เชื่อว%ามีการค4ายาเสพติดจริง แม4ว%าคดีอาญาจะยกพยานหลักฐาน
ต%างๆบางครั้งคดีแพ%งก็ฟAงก็คือไม%ปฏิเสธพยานเอกสารเขาก็ฟAงบางทีพยานปากนี้ให4การว%าพยานสี่ห4าปากค4ายาเสพติด
เรียกว%าสมคบกันค4ายาเสพติดก็มีพยานก็มีคนไปรับยาเสพติดมาจากนาย ก. คือตัวจําเลยหายไป อยู%ๆมีพยานปาก
หนึ่งบอกว%าไม%รู4จักศาลบอกว%าหลักฐานนี้ไม%ช%วยศาลก็เลยลงโทษประหารชีวิตลงโทษฐานฟอกเงินด4วย และลงโทษ
ประหารชีวิต ๒ ครั้งซ่ึงเป?นไปไม%ได4ท่ีมีการประหารชีวิต ๒ ครั้งก็คือประหารชีวิตไปแล4วก็เลยไม%ลงโทษฐานฟอกเงิน 
ท%านดูเอาเองว%าพยานปากท่ีว%าให4การซักทอดถึงผู4กระทําความผิดเราก็ไปฟ�องฐานสมคบศาลลงด4วย คือเราไม%ได4จับยา
เสพติดจับตัวผู4กระทําความผิดเลย เพราะว%าตัวนายทุนระวังอยู%แล4ว ไม%มียาเสพติดอยู%ในตัวเขาอยู%แล4วแต%มีการตกลง
ซ้ือขายยาเสพติดหลายคนก็พยานสี่ห4าคนมาเบิกความศาลก็ลงโทษฐานสมคบค4ายาเสพติดและก็ประหารชีวิต ๒ ครั้ง
เพราะว%ามีการกระทําความผิด ๒ ครั้งต4องดูเป?นเรื่องๆ เพราะว%าท%านเป?นพนักงานสอบสวนต4องใช4การวิเคราะห:
พิจารณาเพราะว%าเราไม%สามารถท่ีจะรู4ว%าเขาทําอะไรบ4าง 
  
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง“แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ตอนท่ีภาค ๑ เขาทําเรื่องยาเสพติดคือเขาไปดูหมายจับท่ีมีอยู%ตาม พ.ร.บ.มาตรการแล4วดูว%ากลุ%มนี้มี
ทรัพย:สินหรือเปล%าและเขาก็ตามสืบถ4าพบว%ามีหมายจับเขาก็จะไปจับในข4อหาฟอกเงิน ตอนนี้เรากําลังบูรณาการกัน
ท้ังตํารวจและอัยการโดยเฉพาะอัยการท่ีทําคดีมาด4วยกันต้ังแต%ต้ัง ปปง. ในคดีแรกท่ีทําคือคดีฟอกเงินท่ีเพชรบูรณ:คดี
นั้นขนเงินมาแล4วตํารวจเรียกตรวจเจอเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท แล4วก็บอกว%านี้แหละคือฟอกเงินเลยเพราะว%านําเงินไป
ซ%อนไว4ในรถพอตํารวจถามว%าจะเอาไปทําอะไรก็บอกว%าจะเอาไปซ้ือพันธ:ขิงมาปลูกซ่ึงไม%น%าจะใช%อย%างนี้เราก็ต4องเริ่ม
นําสืบคดีนี้เป?นคดีแรกท่ีเรายึดเงินประกัน คือพนันจ%าเอาเงินไปตรวจคราบยาและก็ตํารวจประสานกันระหว%างเขาค4อ
กับนครไท นครไทก็ขอหมายจับให4ตํารวจเขาค4อเข4าตรวจค4นบ4านนางจ%าท่ีเขาค4อทางตํารวจเขาค4อก็ไปตรวจค4นก็เจอ
ยาเสพติดและก็เจอถุงและเขียนท่ีปากถุงว%า สองล4าน สามล4าน และท่ีนี้ก็แจ4งข4อหาเลยครอบครองยาเสพติดและฟอก
เงิน แล4วก็เชิญนางจ%ามาท่ี บช.ปส. เพราะว%าคดีฟอกเงินตํารวจยังไม%ค%อยรู4กฎหมายฟอกเงินก็เลยเชิญมาท่ี บช.ปส. 
และก็บอกว%าจ%าโดนข4อหาครอบครองยาเสพติด ต4องเอาเงินมาประกันสองแสนไม%นานก็มีคนเอาเงินมาให4นางจ%าสอง
แสนท่ี บช.ปส. และตํารวจก็ถามว%าเงินท่ีเอามานี้ใช%เงินของตัวเองหรือเปล%าและเขาก็บอกว%าเป?นเงินของเขาเอง 
พนักงานสอบสวนก็โทรหา ผอ. ชาญชัย พูดว%าเขาเอาเงินมาประกันตัวสอบแล4วเขาบอกว%าเงินเขาเองซ่ึงก็ดูแล4วไม%นา
จะมีทรัพย:ถึง ๒ แสนและถามผอ.ชาญชัยฯว%ายึดไหม ผอ.ชายชัยฯบอกว%ายึด คดีนี้เป?นคดีแรกท่ีมีการยึดเงินในรถและ
เงินประกันอีก ๒ แสนต้ังแต%นั้นมาไม%มีใครยอมรับเลยว%าเป?นเงินของเขาเอง และก็จะไปหาคนอ่ืนมาประกันตัวหมด
เลย แล4วนางจ%าก4ออกไปแล4ว และท่ีนี้ก็ฝากท%านไปดูว%าถ4าท%านจะใช4กฎหมายของท%านมันจะดีไหมถ4าท%านคิดว%าดีก็ทํา
ไปแต%ถ4าท%านจับในคดี ๑๑ มูลฐาน ก็ขอให4ท%านแจ4งมาท่ีสํานักงาน ปปง. ด4วย สํานักงาน ปปง. ก็จะประสานกลับมา
ให4ท%านว%าท่ีท%านจับต%อไป  
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 ๑๕.๑.๔ สรุปผลการสัมมนากลุ$มย$อย ๔ กลุ$ม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

กลุ$มท่ี ๑ 
 

๑. พ.ต.ท.ยงยุทธ  องอาจ  ประธาน      
๒. พ.ต.ท.สมบัติ  สุวรรณโชติ  รองประธาน 
๓. นางพัชรา  ไขแสง เลขานุการ 
๔. พ.ต.ท.ทะนงศักด์ิ  สุวรรณวัฒน: 
๕. พ.ต.ท.มหัคฆพันธ:  มงคลศิริ 
๖. พ.ต.ท.สุทธิพงษ:  สมทวีศิลปh 
๗. พ.ต.ต.บันฑิต  เตชะวงค: 
๘. นางสาวอรอนงค:  ท่ังศรี 
๙. นายพุฒิพนธ:  ชาติกานนท: 
๑๐. นายจารุภัทร  จัตตารีส: 

 
๑. สภาพปVญหาในพ้ืนท่ี 
จังหวัดตราด/จันทบุรี 

๑. ปAญหายาเสพติด 
๒. ปAญหาแรงงานข4ามชาติ  

๒. แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร$วมกัน 
๑. กรณีอยู$ระหว$างการสืบสวนคดีมูลฐาน ของเจ0าหน0าท่ีตํารวจเพ่ือดําเนินคดี  
       ขอให4 ปปง. ตรวจสอบ 
           - ขยายผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน 
 - ฐานข4อมูลการตรวจสอบทรัพย:สิน/ข4อมูลร4องเรียน 
       เพ่ือใช4เป?นพยานหลักฐานเพ่ิมเติมในคดีอาญาหลัก (สมคบ/ฟอกเงิน/คดีแพ%งตรวจสอบทรัพย:สิน 
ระหว$างเข0าตรวจค0น  
กรณีพบของกลางในคดีอาญา 
  - เจ4าหน4าท่ีตํารวจควรระบุว%า ตรวจค4น ยึด พยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย:สินต%างๆ จากท่ีใด เพ่ือความชัดเจน 
แน%นหนาในการดําเนินการในคดีอาญาตามมูลฐาน และในคดีตรวจสอบทรัพย:สิน (ปปง.) หากพบพยานหลักฐาน
แวดล4อมท่ีเป?นประโยชน:ในการดําเนินการเก่ียวกับคดีตรวจสอบทรัพย:สิน ตามกฎหมายปปง. ก็ควรเก็บรวบรวม
พยานหลักฐานดังกล%าวไว4ด4วย เช%น สลิปโอนเงิน ใบแจ4งหนี้ให4ชําระค%าน้ํา ไฟ โทรศัพท: หรือชําระค%าเช%าซ้ือรถยนต:  
กรณีไม$พบของกลางในคดีอาญา 

• หากตรวจค4นแล4วไม%พบการกระทําผิด ไม%พบของกลางในคดีอาญาในเรื่องความผิดมูลฐานไดแต%พบพยาน
แวดล4อมท่ีเก่ียวข4องซ่ึงอาจเป?นประโยชน:ต%อการดําเนินคดียึดทรัพย:สินตามกฎหมายปปง. ก็จะเป?นประโยชน:มากหาก



 ๒๐    
   
เจ4าหน4าท่ีตํารวจรวบรวมเอกสาร หรือพยานเท%าท่ีสามารถจะทําได4  ประมวลเรื่องส%งให4ปปง. ดําเนินการสืบสวน
ทางการเงิน และตรวจสอบทรัพย:สินต%อไป  
๓.ข0อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการจัดต้ังจุดประสานงานท่ีชัดเจนปปง. ต้ังเจ4าหน4าท่ี poc ท่ีมีผู4รับผิดชอบโดยเฉพาะ ตอบข4อหารือ 
ประสานการปฏิบัติได4ทันทีมีอํานาจตัดสินใจ/เสนอ ลปง. ได4ทันที(กรณีขอกําลังร%วมปฏิบัติการ) ฝgาย สตช.  ต้ังชุด
ประสานงานตามกฎหมายฟอกเงินประจําจังหวัด 
๒. ควรมีการทําความตกลงซักซ4อมความเข4าใจในการปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟองเงิน 
ระหว%าง ปปง.และ สตช. 
๓. ขอให4 ปปง. มีโครงการสนับสนุนด4านงบประมาณการสืบสวนสอบสวน เพ่ือให4การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 

กลุ$มท่ี ๒ 
พ.ต.ท.กษิภณ  ศิริจันทร:      ประธาน  
นางสาววรางค:รัตน:  กลับชนะ  เลขานุการ    
นางสาวรัชดา  ปานแป�น  ผู4ช%วยเลขานุการ 
 
หัวข0อ แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน ระหว%างสํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒ 
ในประเด็นอภิปราย สมาชิกกลุ%ม ๒ ได4ยกประเด็นกรณีศึกษาความผิดมูลฐานเก่ียวกับการค4าประเวณี และการค4า
มนุษย:  

- กรณีศึกษา : กรณีร4านคาราโอเกะ ต4องสงสัยว%ามีการค4าประเวณีและมีการค4ามนุษย:อันเป?นความผิดมูลฐาน
ตาม พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง. และ เจ4าหน4าท่ีตํารวจจะมี
แนวทางการประสานงานกันอย%างไร ?  

- ข้ันตอนการดําเนินการในการเริ่มต4นการสอบสวนและการทําธุรกรรมทางการเงินต%างๆในการดําเนินการของ
เจ4าหน4าท่ีตํารวจ เริ่มต4นโดยการรับข4อมูลข%าวสารจากภายนอก เช%น การร4องเรียน องค:กรเอกชน ต%างๆ ซ่ึงทราบ
ข4อเท็จจริงเบ้ืองต4น หลังจากได4รับข4อมูลเบ้ืองต4น จะมีการพิจารณาว%ามีการกระทําท่ีเป?นความผิดเก่ียวกับการค4า
ประเวณี หรือการค4ามนุษย:หรือไม% ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล4วจะได4มีการดําเนินการตามอํานาจหน4าท่ีต%อไป ท้ังนี้ ในการ
ดําเนินการของเจ4าหน4าท่ีตํารวจในคดีเก่ียวกับการค4าประเวณี หรือการค4ามนุษย: พบว%ามีกลุ%มผู4กระทําความผิดท่ี
เก่ียวข4อง ดังนี้ 

๑. กลุ%มสถานบริการ – เป?นพวกท่ีเปcดสถานท่ีบริการท่ีนําเด็กมาค4าประเวณี  
๒. กลุ%มผู4จัดหาเด็ก จะเป?นกลุ%มบุคคลอีกกลุ%มหนึ่งท่ีจัดหาเด็กมาส%งให4กับสถานบริการ 
๓. กลุ%มนายทุนในการเปcดสถานบริการ 
ข4อสังเกตหรือปAญหาท่ีเกิดข้ึน – ในการดําเนินการดังกล%าว เจ4าหน4าท่ีตํารวจมักจะดําเนินการได4เฉพาะกลุ%ม

สถานบริการเท%านั้น แต%ในส%วนของกลุ%มผู4จัดหาเด็ก หรือ นายทุนในการเปcดสถานบริการ มักจะไม%มีพยานหลักฐานท่ี
ได4จากการสืบสวนไปถึงบุคคลดังกล%าว 
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- ข้ันตอนบูรณาการ ในการดําเนินการ โดยมุ%งประเด็นในการนําข4อมูลท่ีได4ในการสืบสวนเบ้ืองต4น เพ่ือนํามา
แบ%งหน4าท่ีของแต%ละหน%วยงานตามอํานาจหน4าท่ี โดย 

๑. กําหนดเป�าท่ีจะทําการสืบสวน โดยเจ4าหน4าท่ีตํารวจกําหนดเขตพ้ืนท่ีร4าน ข4อมูลเบ้ืองต4น ทําเลท่ีต้ังสถาน
บริการว%ามีอยู%จริงหรือไม% กิจการการดําเนินการเป?นอย%างไร มีผู4ใดท่ีเก่ียวข4อง สนับสนุน ช%วยเหลือในการกระทํา
ความผิด หรือแบ%งหน4าท่ีกันอย%างไร ผลประโยชน:ท่ีได4จากการกระทําความผิดมีลักษณะเช%นไร ซ่ึงข4อมูลดังกล%าว
ข4างต4นสามารถรวบรวมได4จากการตรวจสอบของหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง เช%น นายทะเบียนผู4ให4อนุญาตต%างๆ และการ
เฝ�าติดตามเป�าหมายด4วยความละเอียด 

 
ตัวอย$างเช$น  
- ถ4ามีใบอนุญาต ก็ให4ดําเนินการสืบสวนความถูกต4องของข4อมูลในใบอนุญาต เช%น ในเรื่องท่ีต้ัง ตัวบุคคลว%า

เป?นบุคคลเดียวกับบุคคลในใบอนุญาตหรือไม% และมีใครเก่ียวข4องบ4าง พ้ืนท่ีท่ีขอต้ังสถานประกอบการ  
- ถ4าไม%มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ต4องดูว%ามีใบอนุญาตอ่ืนหรือไม% เป?นประเภทใด  
๒. หลังจากได4ข4อมูลเบ้ืองต4นจากเจ4าหน4าท่ีตํารวจแล4ว ควรจัดให4มีการประชุมหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง เช%น 

เจ4าหน4าท่ีตํารวจท4องท่ี, ปคม., ปปง. เพ่ือแบ%งหน4าท่ีตามอํานาจหน4าท่ีท่ีเก่ียวข4องของแต%ละหน%วยงาน ให4มีความ
ชัดเจนและป�องกันความผิดพลาดในการดําเนินการ 

๓. สํานักงาน ปปง. เม่ือได4ข4อมูลเบ้ืองต4นแล4ว จะดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต4น โดยตรวจสอบพฤติการณ:ใน
การกระทําความผิดว%าเข4าตามความผิดมูลฐาน ดําเนินการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรม ความเก่ียวข4องสัมพันธ:
ระหว%างบุคคลกับทรัพย:สิน ทรัพย:สินอ่ืนๆ ในช%วงเวลานั้น สรุปผลการวิเคราะห:ผลการตรวจสอบธุรกรรมไปยัง
หน%วยงานท่ีร4องขอ ท้ังนี้ ข4อมูลท่ีได4จากตรวจสอบธุรกรรม อาจทําให4ทราบถึงการโอนเงินท่ีได4จากการกระทําความผิด 
ซ่ึงอาจนําไปสู%การรู4ตัวบุคคลท่ีเป?นกลุ%มนายทุนท่ีเป?นเจ4าของสถานประกอบการท่ีแท4จริง 

นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. มีงบประมาณในการสนับสนุน ในการสืบสวนหาข%าวบุคคลตามหมายจับ
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เพ่ือนําไปสู%การจับกุมดําเนินคดีต%อไป 

 
ปVญหาอุปสรรคและข0อเสนอแนะในการดําเนินคดีความผิดฐานค0ามนุษย- 
๑. เป?นการยากในการหาผู4รับผลประโยชน:ท่ีแท4จริง จากการกระทําความผิดฐานค4ามนุษย: ซ่ึงขณะนี้มีการ

ออกกฎกระทรวงตามกฎหมายฟอกเงินว%าด4วยการแสดงตนของลูกค4า ทําให4สามารถทราบได4ว%าผู4ใดเป?นผู4รับผลประโยชน:ท่ี
แท4จริง 

๒. วิธีแยกการได4มาซ่ึงทรัพย:สินว%าได4มาโดยชอบหรือไม%กระทําได4ยาก เนื่องจากมีการเปcดธุรกิจจริงอยู%ด4วย 
ดังนั้นควรมีการแสวงหาข4อมูลการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับผู4กระทําความผิดถึงรายรับรายจ%ายท่ีแท4จริง
ว%าควรมีผลประกอบการมากน4อยเพียงใดเปรียบเทียบกับสถานประกอบการผู4กระทําความผิด แสวงหาข4อมูลจาก
ฐานข4อมูลภาษี 

๓. พยานและผู4เสียหายติดตามมาเบิกความในชั้นศาลได4ยาก จึงควรมีสิ่งจูงใจเพ่ือให4ได4รับความร%วมมือใน
การมาสืบพยาน โดยเสนอให4ความช%วยเหลือในการดูแลเหยื่อจนกว%าจะเสร็จคดี 

๔. การดําเนินการกับทรัพย:สินเริ่มต4นเม่ือใด – เม่ือมีการพบการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงิน โดยสํานักงาน ปปง. จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายต%อไป 
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ข0อสังเกต : 

๑.ตามข4อตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด4วยการประสานฯ ข4อ ๑(๑) กําหนดประเภทลักษณะคดี
ท่ีต4องรายงานตามระเบียบฯ ประเภทคดีความผิด ฐานเป?นผู4ผลิต นําเข4า ส%งออก จําหน%าย หรือมีไว4เพ่ือครอบครอง
เพ่ือจําหน%าย... เท%านั้น แต%ในชั้นจับกุมของเจ4าหน4าท่ีตํารวจพบการกระทําความผิดในข4อหาครอบครองธรรมดา แต%
ปรากฏว%าผู4ต4องหา หรือผู4เก่ียวข4องสัมพันธ: มีทรัพย:สินเป?นจํานวนมาก ซ่ึงตามข4อตกลงดังกล%าวไม%ได4กําหนดไว4ให4ต4อง
รายงานมายังสํานักงาน ปปง. ซ่ึงกรณีดังกล%าวควรจะต4องมีการรายงานมายังสํานักงาน ปปง. เนื่องจาก สํานักงาน 
ป.ป.ส. ไม%สามารถดําเนินการได4  ท้ังนี้ สํานักงาน ปปง. ควรมีการประสานไปยังตํารวจภูธรภาคแต%ละภาคเพ่ือให4มี
การรายงานกรณีดังกล%าวมายังสํานักงาน ปปง. 

๒. ทรัพย:สินท่ีไม%ใช%ของกลางในคดีอาญาความผิดมูลฐาน แต%ได4มีการตรวจยึดไว4เนื่องจากเป?นทรัพย:สินท่ี
เก่ียวกับการกระทําความผิด จะส%งให4สํานักงาน ปปง.ดําเนินการได4เลยหรือไม%  

– เม่ือได4รับเรื่อง สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือมอบหมาย
ให4ตรวจสอบทรัพย:สินและมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย:สินนั้นต%อไป หากคณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งให4ยึดหรืออายัด
ทรัพย:สินนั้นแล4ว สํานักงาน ปปง.จะรับทรัพย:สินดังกล%าวไปดําเนินการต%อไป หากในระหว%างท่ีคณะกรรมการธุรกรรม
ยังไม%มีคําสั่ง เจ4าของทรัพย:มาร4องขอคืนทรัพย:สิน ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจบันทึกการคืนทรัพย:นั้นไว4เป?นหลักฐาน  

ข4อเสนอแนะ : ขอให4ผู4มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ:การเก็บรักษาทรัพย:ท่ีตรวจยึดไว4ให4ชัดเจน 
 

กลุ$มท่ี ๓ 

 

ร.ต.อ.หญิง สุวนีย: แสวงผล  วิทยากรประจํากลุ%ม 

นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน:   วิทยากรประจํากลุ%ม 

สํานักตรวจสอบและวิเคราะห: สํานักงาน ปปง. 
๑.นายสุวิจักขณ:  ธรรมชัยพจน:  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ (ประธานกลุ%ม ๓) 
๒.นายวรเศรษฐ:  สุรพนานนท:ชัย  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๓.น.ส.อรวรรณ นาคแจ4ง    นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

สํานักคดี สํานักงาน ปปง.  
๔.นายรณชัย    เกิดมณี   นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

สํานักภารกิจพิเศษ สํานักงาน ปปง. 
๕.น.ส.วนิดา  แช%มพวงงาม  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๖.น.ส.ศกุนา  เก4านพรัตน:   นิติกรชํานาญการ 

ภ.จว.ชลบุร ี

๗.พ.ต.อ.อรรถสิทธิ์ กิจจาหาร  พงส.(สบ.๔)ภ.จว.ชลบุร ี

๘.พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารัตน:  ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุร ี

๙.พ.ต.ท.ศตพัฒน: พิมพ:คํา   พงส.(สบ.๓) สภ.เมืองพัทยา 



 ๒๓    
   
๑๐.พ.ต.ท.อภิชนัน วัฒนวรางกูร  สวป.สภ.สัตหีบ จว.ชลบุร ี

๑๑.พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค4า  พงส.(สบ๓) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี (เลขานุการกลุ%ม ๓) 
๑๒.ร.ต.ท.ปcยะ  บุญออน   รอง สว.สส.สภ.ห4วยใหญ% จว.ชลบุร ี

๑๓.ร.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขม่ังมี  รอง สว.ส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุร ี

๑๔.ร.ต.ต.สมศักด์ิ คงนิ่มจันทร:เอ่ียม รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุร ี

๑๕.ร.ต.ต.สุริยา กุลบุญญา  รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุร ี

ภ.จว.ระยอง 

๑๖.ร.ต.ต.อิสเรส  วงศ:ชาติ  รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง 

๑๗.ร.ต.อ.มงคล  ประไพ   รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง 

๑๘.ร.ต.ท.เสนอ  รัตนพลแสน  รอง สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง 

๑๙.ร.ต.อ.หญิง เปมิกา วิวัฒนพงศ:พันธ: พงส.(สบ.๑)กลุ%มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง 

๒๐.ร.ต.ต.วิชิต  อุทธสิงห:   รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง 

 

ประเด็นการหารือ และแนะนําแนวทางเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินของกลุ$มท่ี ๓ 

๑.พนักงานอัยการแนะนําว%า กรณีท่ีมีการตรวจสอบบัญชีธนาคาร อาจทําให4พนักงานสอบสวนพบข4อหาฟอก
เงินได4 หากพบว%าบุคคลผู4กระทําความผิดมีพฤติการณ: ปcดบัง ซ%อนเร4น ทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอันเป?น
พฤติการณ:ฟอกเงิน พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินคดีอาญาฟอกเงินได4ทันที โดยให4พนักงานสอบสวนใช4ดุลพินิจ
ก%อนการต้ังข4อหาฟอกเงินด4วย ซ่ึงจะเป?นการช%วยการตัดวงจรอาชญากรรม 

๒.กรณีท่ีมีการต้ังนิติบุคคลข้ึนมาเพ่ือป�องกันการตรวจสอบจากเจ4าหน4าท่ี ซ่ึงเป?นการต้ังบริษัทหรือกิจการใด
กิจการหนึ่งข้ึนมาบังหน4าเพ่ือกระทําการฟอกเงิน ท%านอัยการแนะนําว%า หากพนักงานสอบสวนพบในระหว%างการ
ดําเนินคดีว%าบริษัทต%างๆเหล%านั้นมีพฤติการณ:ฟอกเงินก็สามารถดําเนินการกับกรรมการบริษัทได4 

๓.พนักงานสอบสวนมีการดําเนินการกับคดีอาญามูลฐาน และพบว%ามีการกระทําความผิดอาญาฟอกเงินอยู%
ด4วย พนักงานสอบสวนสามารถแจ4งข4อสามารถแจ4งข4อหาฟอกเงินไปพร4อมกับสํานวนคดีอาญามูลฐานได4 หรือในกรณี
ท่ีได4ดําเนินคดีอาญามูลฐานไปแล4วต%อมาพบว%ามีการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงินด4วยก็สามารถแจ4งข4อหาความผิด
อาญาฟอกเงินเป?นอีกคดีหนึ่งได4  

๔.บุคคลท่ีกระทําความผิดอาญาฟอกเงิน ไม%จําเป?นต4องเป?นผู4กระทําความผิดมูลฐาน ดังนั้น ในการ
สอบปากคําควรสอบปากคําบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข4องไว4ด4วย เพราะภายหลังอาจพบว%าบุคคลดังกล%าวมีส%วนเก่ียวข4องกับ
การกระทําความผิดฟอกเงิน พนักงานสอบสวนก็สามารถแจ4งข4อหาและดําเนินคดีอาญาฟอกเงินกับบุคคลดังกล%าว    
ในภายหลังได4ด4วย  

๕. พนักงานอัยการได4ยกตัวอย%างคดีแพ%งท่ีศาลในคดีอาญาได4มีคําพิพากษายกฟ�องในความผิดมูลฐานแต%ใน
คดีแพ%งศาลแพ%งมีคําสั่งให4ทรัพย:สินตกเป?นของแผ%นดิน เช%น คดีเหว%ยเซ๊ียะกัง ผู4ต4องหาคดีอาญาเสพติด, คดีรายนาง
วนารัตน: ผู4ต4องหาคดีค4าหญิง เป?นต4น ซ่ึงแม4คดีอาญามูลฐานยกฟ�องก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน             
ในส%วนของการดําเนินการกับทรัพย:สินได4 
 ๖. ในกรณีความผิดฐานค4ามนุษย:ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจสอบปากคําผู4เสียหายทุกคน และให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจแจ4ง
ข4อหาต%างกรรมต%างวาระ เพ่ือให4ศาลพิพากษาลงโทษทุกกระทงความผิดเพ่ือให4ผู4กระทําความผิดเข็ดหลาบ 



 ๒๔    
   
แนวทางการดําเนินการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 
๑) การประสานงาน 

๑.๑ หากมีการดําเนินคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด และสามารถดําเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการปราบปราม
ผู4กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจส%งเรื่องให4สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการฯ
ตามปกติ และให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจรายงานให4สํานักงาน ปปง.ทราบตามแบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%า
ด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให4
ระบุด4วยว%าทางเจ4าหน4าท่ีตํารวจได4ส%งเรื่องให4 สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการแล4ว 

 
๑.๒ ในกรณีคดีอาญาฟอกเงิน เจ4าหน4าท่ีตํารวจสามารถใช4ดุลพินิจว%าความผิดนั้นเป?นความผิดฐานฟอกเงิน

หรือไม% หากไม%แน%ใจสามารถสอบถามหรือประสานมายัง เจ4าหน4าท่ี ปปง. ได4 รวมถึงสอบปากคําเจ4าหน4าท่ี ปปง. เพ่ือเป?น
พยานยืนยันว%าเป?นความผิดฐานฟอกเงินด4วยก็ได4  

๑.๓ ในการเข4าตรวจค4นในคดีอาญาความผิดมูลฐาน เจ4าหน4าท่ีตํารวจอาจขอความร%วมมือไปยังหน%วยงานท่ี
เก่ียวข4องเพ่ือเข4าร%วมตรวจค4น เช%น สํานักงาน ปปง. , สํานักงาน ป.ป.ส., บก.ปคม., NGO, ป.ป.ท., ป.ป.ช., กรม
สอบสวนคดีพิเศษ หรือหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง เพ่ือตรวจสอบความโปร%งใสในการดําเนินการ และเพ่ือให4สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข4องต้ังแต%เริ่มต4นคดี 

๑.๔ ในกรณีท่ีทางเจ4าหน4าตํารวจ หรือสํานักงาน ปปง. จัดสัมมนาเก่ียวกับคดีความผิดค4ามนุษย: หรือ
ความผิดมูลฐาน เห็นควรมีการเชิญเจ4าหน4าท่ีตํารวจ หรือ เจ4าหน4าท่ี ปปง. รวมถึงเจ4าหน4าท่ีของหน%วยงานอ่ืน              
ท่ีเก่ียวข4อง เข4าร%วมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู4 ปรึกษาหารือ และเป?นการบูรณาการระหว%างหน%วยงาน 

๑.๕ เจ4าหน4าท่ีตํารวจ ขอให4ทางสํานักงาน ปปง. จัดทํารูปแบบ หรือคู%มือในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
หรือ จัดทําหนังสือรวมตอบข4อหารือท่ีหน%วยงานต%างๆส%งมายังสํานักงาน ปปง. เพ่ือเผยแพร%เป?นความรู4 และเพ่ือให4
การดําเนินการคดีอาญาฟอกเงินเป?นมาตรฐานโดยท่ัวกัน 

๑.๖ ให4มีการแลกเปลี่ยนข4อมูลต%างๆอย%างต%อเนื่อง ระหว%างเจ4าหน4าท่ีตํารวจ และเจ4าหน4าท่ีสํานักงาน ปปง.
เพ่ือช%วยเหลือในการปฏิบัติงานในขณะท่ีเจ4าหน4าท่ี สํานักงาน ปปง. ลงพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเจ4าหน4า            
ท่ีตํารวจ 

๒) การดําเนินการกับทรัพย-สิน 

 ๒.๑ ในกรณีท่ีคดีอาญาฟอกเงินมีทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเจ4าหน4าท่ีตํารวจสามารถยึด
ทรัพย:สินดังกล%าวไว4เป?นของกลางในคดีอาญาได4 หรือจะส%งทรัพย:สินดังกล%าวให4สํานักงาน ปปง. ดําเนินการทางแพ%ง
ตามกฎหมายฟอกเงินก็ได4 โดยให4หมายเหตุไว4ในบัญชีของกลางในคดีอาญาว%าส%งทรัพย:สินให4 สํานักงาน ปปง.
ดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินแล4ว 

๒.๒ หากเจ4าหน4าท่ีตํารวจดําเนินคดี หรือเข4าตรวจค4น หรือจับกุม หรือในการสืบสวนเบ้ืองต4นแล4ว ทราบว%า
ผู4ต4องหา หรือผู4เก่ียวข4องสัมพันธ:มีทรัพย:สินท่ีน%าเชื่อว%าเก่ียวข4องกับการกระทําความผิด ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจแจ4งด4วยว%า
บุคคลดังกล%าวมีหรือครอบครองทรัพย:สินใดบ4าง โดยระบุในแบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด4วยการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข4อ ๔ รวมถึง
เจ4าหน4าท่ีตํารวจสามารถสอบปากคําผู4ต4องหาในประเด็นเก่ียวกับทรัพย:สินดังกล%าวไว4ในสํานวนคดีอาญาความผิดมูล
ฐาน หรือคดีอาญาฟอกเงินด4วยก็ได4 
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๓) กรณีอ่ืนๆ 
 เจ4าหน4าท่ีตํารวจขอให4สํานักงาน ปปง. สนับสนุนค%าใช4จ%ายในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน เนื่องจาก
ทางเจ4าหน4าท่ีตํารวจไม%ได4รับการสนับสนุนค%าใช4จ%ายในการดําเนินการจากภาครัฐ ปAจจุบันต4องขอสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน 
๔) ประโยชน-ท่ีได0รับจากการสัมมนา 
 เจ4าหน4าท่ีตํารวจมีความรู4ความเข4าใจกฎหมายฟอกเงินเพ่ิมข้ึน และเห็นว%าหากได4มีการใช4กฎหมายฟอกเงิน
ในการดําเนินการกับผู4กระทําความผิดก็จะเป?นประโยชน:กับประเทศชาติเพ่ิมข้ึน และหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ก็จะ
นําความรู4ท่ีได4ไปใช4ในการดําเนินคดีกับผู4กระทําความผิดมูลฐาน 
 

กลุ$มที่ ๔ 
วิทยากรประจํากลุ%ม  
๑.นายชาญชัย พงศ:ภัสสร     ๐๘๙-๙๒๐๗๐๓๗ 
๒.นายภัทระ หลักทอง     ๐๘๐-๐๖๔๑๔๑๔ 
สมาชิก  
๑.พ.ต.ท. เทอดศักด์ิ  นนตะพันธ:พิพัฒน: ประธาน   ๐๘๖-๓๐๐๙๔๔๙ 
๒.น.ส.สุภวรรณ คนเท่ียง   เลขานุการ   ๐๘๑-๙๔๐๖๐๓๕ 
๓.พ.ต.ต.สุเทพ สมใจเพ็ง     ๐๘๗-๑๓๐๒๙๑๕ 
๔.ร.ต.ต. กฤษณะ  ลิ้มรัก      ๐๘๖-๘๔๒๕๔๓๒ 
๕.ร.ต.อ.เจริญ บุญสิทธิ์      ๐๘๖-๙๘๘๘๐๓๗ 
๖.พ.ต.ท.ยุทธพงศ:  ตัณฑิกุล     ๐๘๑-๔๖๗๘๗๔๖ 
๗.พ.ต.ท.ธนกฤษ ปานสิงห:     ๐๘๙-๘๓๓๒๘๒๘ 
๘.พ.ต.ต.มนตรี ชูยิ่ง      ๐๘๑-๗๒๓๙๑๐๐ 
๙.นายเสนีย: ทิพย:พิทักษ:     ๐๘๔-๐๔๔๘๒๒๖ 
๑๐.น.ส.ชมัยพร ชมกุล      ๐๘๖-๐๙๙๐๔๓๙ 
๑๑.นายอนุชา ไวยรูป      ๐๘๖-๕๖๘๘๘๒๗ 
๑๒.นายสุริยา สุขสําราญ      ๐๘๖-๓๑๐๓๑๔๔ 
 
แนวทางในการดําเนินการด0านการบูรณาการการประสานงานระหว$างสํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒  ได0แก$ 
๑. มีพนักงานเจ4าหน4าท่ีของท้ังสํานักงาน ปปง. และตํารวจภธูรภาค ๒ ท่ีจะเป?นผู4ประสานงานระหว%างหน%วยงานได4  
โดยแบ%งเป?น  
 - ไม%เป?นทางการ เช%น โทรศัพท:ประสานงาน   
  - เป?นทางการ ตามระเบียบสํานักนายกว%าด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  พ.ศ.๒๕๔๔  



 ๒๖    
   
๒.กรณีพบข4อเท็จจริงว%า มีการค4ามนุษย:เกิดข้ึน สํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒ จะมีการประสานงานกัน
อย%างไร 

 ๒.๑ กรณีท่ียังไม%มีการตรวจค4น จับกุมผู4กระทําผิด ( ก%อนมีการต้ังสํานวน) 
  - ประสานข4อมูลท้ัง ๒ ฝgาย โดยเจ4าหน4าท่ีตํารวจท่ีพบการกระทําความผิดประสานมายังสํานักงาน 
ปปง.  สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต4น และอาจประสานงานมายังเจ4าหน4าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ทราบพฤติการณ:การกระทําความผิดฐานค4ามนุษย:ในลักษณะต%าง ๆ เช%น การพบเด็กมานั่งขอทานในพ้ืนท่ีตํารวจภูธร
ภาค ๒ จํานวนมาก  การจัดให4มีการค4าประเวณีในสถานบริการต%าง ๆ พ้ืนท่ี  เป?นต4น   
  - เม่ือมีการตรวจค4น จับกุม ควรมีการบูรณาการร%วมกันระหว%างเจ4าหน4าท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ และ
สํานักงาน ปปง. ในการเข4าร%วมตรวจค4น จับกุม เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา และดําเนินการกับทรัพย:สิน
ท่ีเก่ียวกับความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ท้ังนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข4อมูลกันท้ัง ๒ ฝgาย   

๒.๒ กรณีท่ีมีการจับกุมผู4กระทําผิดแล4ว (หลังการต้ังสํานวนแล4ว)  
  - รายงานมายังสํานักงาน ปปง. ตามระเบียบสํานักนายกว%าด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ พร4อมท้ังส%งเอกสารท่ีเก่ียวข4องใน
สํานวนคดี เช%น สําเนารายงานการสอบสวน หมายจับ หมายค4น คําให4การ เป?นต4น พร4อมชื่อ และ เบอร:โทรศัพท:ของ
พนักงานสอบสวนผู4รับผิดชอบคดี  
     หากพนักงานเจ4าหน4าท่ีสํานักงาน ปปง. ต4องการพยานหลักฐานเพ่ิมเติมอาจมีการประสานงานไปยัง
พนักงานสอบสวน เจ4าหน4าท่ีตํารวจผู4จับกุม เพ่ือขอข4อมูลเพ่ิมเติมประกอบการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย:สิน เช%น 
พฤติกรรมในการกระทําความผิดท้ังในอดีตและปAจจุบัน ทรัพย:สิน ตลอดจนข4อมูลเก่ียวกับข%าวสารในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของตํารวจภูธรภาค ๒ เพ่ือความสะดวกและความรวดเร็ว อันจะเป?นประโยชน:ต%อการสืบสวนสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐาน หรือการประสานงานติดตามพยานในชั้นดําเนินการของสํานักงาน ปปง.หรือในชั้นดําเนินกระบวน
พิจารณาของศาลแล4วแต%กรณี   

๒.๓ กรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการส%งเรื่องให4หน%วยงานท่ีรับผิดชอบแล4ว ขอความร%วมมือให4พนักงาน
สอบสวนมีหนังสือแจ4งการดําเนินการดังกล%าวมายังสํานักงาน ปปง. ด4วย เพ่ือประโยชน:ในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. 
ฟอกเงิน ฯ ในส%วนคดีแพ%ง และคดีอาญาฟอกเงิน  
๓. กรณีท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ มีความประสงค:ท่ีจะใช4ข4อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมหรือร%องรอยทางการเงินเพ่ือ
ประกอบการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานการค4ามนุษย: โดยประสานงานยังสํานักงาน ปปง. 

 - สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความใน ม. ๔๐ (๓) แห%ง พ.ร.บ.ฟอกเงิน ฯ 
ในการส%งข4อมูลดังกล%าวให4แก%ตํารวจภูธรภาค ๒ เช%น ข4อมูลเก่ียวกับความเชื่อมโยงในการทําธุรกรรมของผู4ต4องหาและ
บุคคลท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ: และข4อมูลท่ีอยู%ในฐานข4อมูลของสํานักงาน ปปง. เช%น ข4อมูลเงินสดผ%านแดน เป?นต4น 
 ๔. การประสานงานในคดีอาญาฟอกเงิน 

 - กรณีท่ีเจ4าหน4าท่ีตํารวจดําเนินคดีอาญาซ่ึงเป?นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ แล4ว หาก
พบข4อเท็จจริงว%าเป?นการกระทําความผิดฐานฟอกเงินด4วย เจ4าหน4าท่ีตํารวจก็ควรแจ4งข4อกล%าวหาเพ่ิมเติมในความผิด
ฐานฟอกเงินเป?นอีกสํานวนหนึ่ง โดยใช4พยานหลักฐานในสํานวนเดิม 
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 - กรณีพนักงานเจ4าหน4าท่ี ปปง.พบว%ามีความผิดฐานฟอกเงินเกิดข้ึน แต%เจ4าหน4าท่ีตํารวจยังไม%ได4มี
การต้ังข4อหาฟอกเงิน สํานักงาน ปปง. จะส%งพนักงานเจ4าหน4าท่ี มาดําเนินการร4องทุกข:กล%าวโทษต%อพนักงาน
สอบสวนเพ่ือดําเนินคดีอาญาฟอกเงินต%อไป  

- กรณีพนักงานสอบสวนมีข4อสงสัยเก่ียวกับรูปแบบข้ันตอนและวิธีการดําเนินการในคดีอาญาข4อหา
ฟอกเงิน ให4ประสานมายังสํานักงาน ปปง. และเพ่ือความรอบคอบและประสิทธิภาพ สํานักงาน ปปง. ก็จะประสาน
หารือในประเด็นข4อสงสัยดังกล%าวอย%างไม%เป?นทางการไปยังสํานักงานอัยการฝgายคดีพิเศษ ๓ (ซ่ึงมีหน4าท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกับคดี ฟอกเงิน) และจะประสานแจ4งให4ตํารวจภูธรภาค ๒ ทราบต%อไป  
   - การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ปปง.  กล%าวคือ กรณีท่ีเจ4าหน4าท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ 
ดําเนินการในคดีอาญาฟอกเงิน ในชั้นการสืบสวนเชิงลึก (ถึงข้ันออกหมายจับแล4ว) กรณีมีการสืบสวนหาข%าวสามารถ
ทําเรื่องเบิกจ%ายจากสํานักงาน ปปง. ได4 (ลปง.เป?นผู4พิจารณาอนุมัติ) โดยมีหลักเกณฑ:ดังนี้ กรณีสืบสวนภายในเขตพ้ืนท่ี
อําเภอเดียวกันเรื่องละไม%เกิน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีสืบสวนต%างอําเภอ เรื่องละไม%เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และกรณีสืบสวน
เครือข%ายข4ามจังหวัด เรื่องละไม%เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ต4องไม%เกิน ๓ เดือน โดยเจ4าหน4าท่ีตํารวจต4องมีการรายงานผลการ
ดําเนินการมายังสํานักงาน ปปง. ทุกเดือน   

๕. กรณีตํารวจภูธรภาค ๒ ประสงค:ท่ีจะได4รับความรู4ทางวิชาการเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข4องกับ
ความผิดฐานค4ามนุษย:และ/หรือ ความผิดเก่ียวกับมูลฐานอ่ืน ตํารวจภูธรภาค ๒ ก็สามารถแจ4งความประสงค:มายัง
สํานักงาน ปปง. ได4  
 
๑๕.๒ สรุปผลการสัมมนากลุ$มย$อย (ตํารวจภูธรภาค ๖ ) 
 ๑๕.๒.๑ บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติ
ตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง. (เอกสารประกอบการบรรยายอยู%ใน
ภาคผนวก หน4า ๖๗) 
 ๑๕.๒.๒ บรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงฉบับใหม% (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง. (เอกสารประกอบการบรรยายอยู%ใน
ภาคผนวก หน4า ๗๘) 

๑๕.๒.๓ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย 

๑. พล.ต.ต.เกษียร  วรศิร ิ รองผู4บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 
๒. นายนภดล บุญศร อัยการพิเศษฝgายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด 
๓. นายชาญชัย  พงศ:ภัสสร วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.  
๔. ผู4ดําเนินการอภิปราย โดย ร.ต.อ.หญิง สุวนีย:  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การค4ามนุษย:ของภาค ๒ จังหวัดท่ีเป?นทางผ%านมาจากจังหวัดตากผ%านจังหวัดกําแพงเพชร,จังหวัด
นครสวรรค:จะเกิดการบูรณะการได4หรือไม%ระหว%างตํารวจภูธรภาค ๒ กับตํารวจภูธรภาค ๖ แล4วจังหวัดพิษณุโลกมี



 ๒๘    
   
คดีอาญาการฟ�องเงินเกิดคดีแรกท่ีอําเภอนครไทยอยู%ทางสามแยกบ4านแยงเป?นผู4หญิงทําการฟอกเงินเป?นคดีแรกมา
จากเข็กน4อยขับรถมาแล4วตํารวจบ4านแยงต้ังด%านเจอเงินซ%อนไว4จํานวน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยทําเป?นช%องลับข4าง
กระบะจะทําเป?นช%องๆไว4แล4วเอาเงินซ%อนไว4สอบถามว%ามาจากเข็กน4อยผู4หญิงคนนี้ถูกจับในข4อหาฟอกเงินคิดคุก
มาแล4วประมาณ ๓ ป1 และตอนนี้ออกมาแล4วก็ทําอีก ถูกตํารวจยึดทรัพย:ไป ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาทพร4อมด4วยเงินสด
หลังจากถูกจับแล4วก็ได4เชิญตัวไปท่ี สภ.นครไทย แล4วทําการสืบสวนแล4วว%ามาจากเข็กน4อยหลังจากนั้นก็ได4วิทยุไปยัง
กํานันเขาค4อแล4วให4ทําการค4นบ4านนางจZาแล4วเจอถึงทqอปแลนด: บนถุงกระดาษจะเขียนยอดเงินติดไว4คือ หนึ่งล4านบาท  
สามล4านบาท และ ห4าแสนบาทแล4วพบซองยาเสพติดสีฟ�าเป?นแบบซิปรูดโดยนางจZาอ4างว%าลูกเก็บมาเล%น  

 
พล.ต.ต.เกษียร  วรศิริ  รองผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ตํารวจภูธรภาค ๖ รับผิดชอบภาคเหนือตอนล%าง เข4าสู%เขตนครสวรรค:มองไปทางซ4ายติดกับ
อุทัยธานีซ่ึงเป?นเมืองติดกับชายแดนพม%าซ่ึงถามกับทางผู4กํากับอุทัยธานีแล4วว%ามีแต%เทือกเขาบังตรงนั้นไม%มีทหารไม%
เหมือนกับตากซ่ึงจะเห็นได4ว%าเม่ือ องซานซูจีออกนอกประเทศ เข4าไทยเป?นท่ีแรกมาจะมี รปภ. องซานซูจี ๒ คน 
อองซานซูจีจะไปแม%สอดศูนย:อพยพบ4านแม%ราแห%งแรก แสดงว%าตากเป?นจุดสําคัญท่ีมีคนของพม%าอยู%เยอะท่ีสุดทาง
สหประชาชาติจัดประเทศไทยจึงถูกจับตามองเป?นอยู%ในกลุ%มท่ี ๒ ถ4าถูกจับตามอง ๒ ป1 ซ4อนกันจะจัดเข4าไปกลุ%มท่ี 
๓ ซ่ึงจะไปอยู%ในประเทศ บราซิล แม็กซิโก จังหวัดตากเท%าท่ีมองน%าจะเป?นจังหวัดท่ี ต4นทางกลางทาง แต%จริงแล4ว
เป?นนครสวรรค:ซ่ึงเป?นศูนย:รวมถนนซ่ึงจะข้ึนภาคเหนือ ปAญหาในเรื่องของการค4ามนุษย:แล4วไม%ได4มองเรื่องในเรื่อง
โสเภณีอย%างเดียวซ่ึงจะมองในเรื่องของขอทานและแรงงานทาส จากท่ีตากก็มีรอดเข4ามาเพ่ือจะเป?นประมงท่ีเขต
ของจังหวัดซ่ึงไม%ใช4ส%วนรับผิดชอบของภาค ๖ เพราะภาค ๖ ไม%มีทะเลเราจะมองว%าจังหวัดตากเป?นต4นทางได4ไหมก็
อาจจะไม%ใช4เพราะพวกเขาไปกันเอง แต%ท่ีคุณรุตจ:ต้ังข4อสังเกตไว4ว%าทางเรามีเป�ามากไหม พาเท่ียวก%อนจะถึง
พิษณุโลกก็ผ%านพิจิตร พิจิตรจะเป?นเมืองเกษตรส%วนใหญ%แล4วเรื่องการค4ามนุษย:จะไม%ค%อยมีเพราะแรงงานเขาจ4าง
กันเองไม%ต4องจ4างแรงงานต%างด4าวมาจนถึงพิษณุโลกถือว%าเป?นเมืองเศรษฐกิจดีพอสมควรตรงนี้ถามว%ามีปAญหาไหม
ขณะนี้ก็ดูจากแรงงานท่ีเขาสถานการณ:ไว4ล%าสุดป1 ๒๕๕๐ ล%าสุดท่ีทําสถานการณ:การค4ามนุษย:ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ ของจังหวัดพิษณุโลกเองก็มีน4อยพอมาดูจังหวัดท่ีติดกับชายแดนคือจังหวัดพิษณุโลกดูจากแผนท่ีเว4า นคร
ไทยกับชาติตระการติดกับลาวจังหวัดท่ีติดกับชายแดนของเราคือพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ: และอุทัยธานี ในเรื่อง
ของทําคดีมาเรื่องของการค4ามนุษย:ภาค ๖ มี ๔ คดี เป?นของเพชรบูรณ: ๒ คดี แล4วก็เป?นของแม%สอด ๒ คดี จะเห็น
ได4ว%าแม%สอดมีคดีเยอะเพราะแม%สอดเป?นท้ังต4นทางและปลายทาง ท้ังแม%สอดไปท่ีอ่ืนและท่ีอ่ืนไปแม%สอด ท้ังคน
เถ่ือนของเถ่ือนเส4นทางนั้นสํานักงานตํารวจแห%งชาติแทบจะแตะไม%ได4 เพราะเป?นเส4นทางอิทธิพลจุดแม%สอดท่ีเป?น
ปAญหาเพราะมีเส4นชายแดนยาว ๕๘๐ กิโลเมตรแล4วก็ผ%านข4ามไปมาง%ายมาก เช%น เวลาเอาน้ํามันลงก็จะไม%ได4เอาผ%าน
ถนนจะเอาลงท%อข4ามแม%น้ําไปก็จะผ%านไปง%ายในเรื่องของผลการจับกุมแรงงานต%างด4าว ในป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ของภาค ๖ ท้ังหมด ๔๖,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับกุมเองได4ท้ังหมด ๔๕,๐๐๐ ครั้ง รองลงมาจังหวัดกําแพงเพชร ในป1 
พ.ศ. ๒๕๕๔ จับกุมท้ังหมด ๒๙,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับกุม ๒๗,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดอ่ืนเล็กน4อย ป1 พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะนี้ 
๑๐,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับท้ังหมด ตากจะเข4มงวดของแรงงานต%างด4าวมาก เป�าหมายของยาเสพติดเราถูกกําหนดเป�า
จาก ปปส. ๑๖๔ เป�า ในรอบป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เราถูกส%งเป�าหมายมา ๑๖๔ เป�า ๒ เดือนจับได4ทะลุเป�า คือ 
๑๖๙ เป�า เกินเป�าป1นี้ ๗ เดือนท่ีผ%านมา ปปส.กําหนดให4 ๖๒๐ เป�า เราทําเป�ามาแล4ว ๔๑๔ เป�า ยอดเงินท่ียึด 



 ๒๙    
   
๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเป�าหมายอีกเล็กน4อยคือ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีเหลืออีก ๕ เดือน  คงไม%พ4นความพยายาม
เพราะป1ท่ีแล4วก็ทําทะลุเป�า ขอแสดงภาพรวมของภาค ๖ ไว4เพียงเท%านี้  

ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    ประเทศไทยเป?นประเทศท่ีถูกจ4องจับตามองมา ๒ ป1 แล4ว ถ4าป1นี้จริงจริงแล4วก็ตกไปแล4วแต%รัฐบาล

พยายามท่ีจะเข4าไปแก4ไขสถานการณ: ในเรื่องค4ามนุษย:ประเทศไทยก็พยายามอย%างยิ่งแล4วแต%ก็ไม%ทราบว%าจะได4ผล
ไหม ถ4าเขาไม%ปลดเราลง จากอาเซีย ๒ เราก็จะตกลงมาเอเชีย ๓ คือประเทศท่ีไม%เอาใจใส%ในเรื่องค4ามนุษย:เลย
หลังจากนั้นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนคือสินค4าจะเกิดการต%อต4านจะเกิดจากสินค4าท่ีใช4แรงงานมนุษย: เช%น โรงงานแกะกุ4งท่ี
เอาแรงงานเถ่ือนมาฉะนั้นเราต4องช%วยกัน และเรื่องของการดําเนินคดีอาญาฟอกเงินแทบจะไม%มีการดําเนินการ
เลยท้ังท่ีผลการวิจัยเขาบอกว%าประเทศไทยเป?นสวรรค:ของนักค4าแต%พอเอาเข4าจริงๆแล4วเราออก พ.ร.บ.การฟอก
เงินมา แต%ไม%มีคดีอาญาการฟอกเงินให4อัยการมีก็ยกฟ�องเยอะการค4ามนุษย:ตกแล4วยิ่งถ4ามีลูกหลานไปเรียนหนังสือ
การส%งเงินต%อไปจะยุ%งยากมาก ถ4าม่ัวแต%ค4านการฟอกเงินแล4วภาคอุตสาหกรรมจะลําบากเขาจะไม%รับทําธุรกรรม
ทางการเงินกับประเทศไทยเลยถ4าเราสอบตกคดีอาญาการฟอกเงินอีกเราจะลําบาก  

   สําหรับคดีอาญาการฟอกเงิน  ปปง. ทําไม%ได4เป?นหน4าท่ีของตํารวจท่ีจะต4องทํากฎหมายการฟอก
เงินเจ4าหน4าท่ีพนักงาน  ปปง.ไม%ใช4พนักงานทีทําหน4าท่ีเป?นเพียงพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเท%านั้น
เฉพาะฉะนั้นไม%มีอํานาจหน4าท่ีในการทําคดีอาญาพวกนี้ ก็จะมารบกสนพวกเท%าอีกแล4ว เราจะช%วยกันทํางาน
อย%างไรบ4าง กฎหมายฟอกเงินเดิมก%อนท่ีจะออกมาคือมาจากเรื่องยาเสพติดเพราะเราจัดการกับผู4อยู%เบ้ืองหลัง
ไม%ได4เลยจนทุกวันนี้ก็ทําไม%ได4 เราจะจัดการกับเขาอย%างไร อย%างเช%น คดีนางจZา ขับรถมาเจอด%านตรวจท่ีบ4านแยง 
เจอเงินซุกซ%อนอยู% โดยนางจZา เอาเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาทไปซ้ือขิง เจอซองเงินแต%พอนําเงินไปตรวจคราบ
ปนเปdrอนพบว%าเจอคราบยาเสพติดปนเปdrอนอยู%จนนางจZาโดนจับกุมได4ในข4อหา การฟอกเงิน แต%เนื่องจากกฎหมาย
การฟอกเงินเพ่ิงออกมาใหม%ๆทางพิษณุโลกยังไม%ชํานาญก็เลยส%งเรื่องนี้ให4กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพ
ติดดําเนินการแต%เนื่องจากปริมาณยาเสพติดท่ีจับได4เป?นปริมาณน4อยท%านก็ไม%สามารถต้ังข4อหาใดได4นอกจากข4อหา
ครอบครองยาเสพติดจะไปใช4 พ.ร.บ. ป1 พ.ศ. ๒๕๓๔ ก็ไม%ได4 ขณะนี้คดียาเสพติดท่ีจับได4มีมากมายเพราะเป?นการ
ชักทอด ตํารวจก็ต้ังข4อหาร%วมกัน เป?นยังไงผลสุดท4ายศาลยกฟ�องคืนทรัพย:สิน กฎหมายการฟอกเงิน        มีอยู% ๖๖ 
มาตรา มีอยู% ๒ มาตรการในหมวด ๔ ของกฎหมายการฟอกเงินเป?นหน4าท่ีของพนักงานเจ4าหน4าท่ีของ ปปง. ใน
เรื่องการดําเนินการจัดการของทรัพย:สินจะเป?นแบบนี้ การจัดการของทรัพย:สินเป?นมาตรการพิเศษท่ีออกมาใน
กฎหมายการฟอกเงิน  
 

นายชาญชัย  พงศ-ภัสสร  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คดีเก่ียวทรัพย:สินเป?นคดีเพ%งไม%เก่ียวกับคดีอาญา ใช4มาตรการเพ%งท่ีไม%ใช4โทษทางอาญาบังคับใช4
ย4อนหลังได4 วิธีการของเราเป?นรุ%นพิเศษนิดหนึ่งคือ พ.ร.บ.ท่ีใช4มีหลายพ.ร.บ.อย%าง พ.ร.บ.ป1 พ.ศ. ๒๕๔๓ มี ๖ ข4อหา 
เช%น คดีนายสุภาพ สีแดง หรือภาพ ๗๐ ไร% ตอนเข4าจับกุมมี ๒ ข4อหาหลัก คือ สบภพ แล4วก็ดูแล4วยังมีการเก่ียวข4อง
หลายหน%วยแล4ว   มีการตรวจสอบด4านการเงินก็แจ4งข4อหลักการฟอกเงินอีกแล4วปรากฏว%าศาลชั้นต4นดําเนินการ
ฟอกเงินกับภรรยาและพ่ีชายยึดทรัพย:กว%า ๓๐๐ ล4านบาท มีทองคําเยอะมากแต%ตอนนี้มีมูลค%าทะลุ ๔๐๐ ล4าน 



 ๓๐     
   
ปรากฏว%าหลังจากนั้น ๒ ป1 อุทธรณ:ยกฟ�องถ4าฎีกายกในข4อหาสมคบ ปปส.ก็ต4องคืนเงินให4 นายสุภาพ สีแดง คืน
ทรัพย:แต%จริงๆเราไม%ได4ห%วงอะไร ถึงจะคืนในศาลอาญา สํานักงาน ปปง. ตึกก็เป?นรับแต% ปปส. ได4มีมูลฐานเกิดข้ึน
แล4วคดีค4ามนุษย:เกิดจะต4องส%งทรัพย:พร4อมดอกเบ้ียให4มารับทรัพย:คืน แต%วันท่ีสุภาพรับจะต4องส%งต%อให4สํานักงาน 
ปปง. เลย แต%ท่ีเป?นห%วงตํารวจสมัยนั้นเรื่องสินบนรางวัล แต% ปปง. ยกเลิกสินบนรางวัลเม่ือป1 พ.ศ. ๒๕๕๐ แต%ในคดี
นี้มีเงินสินบนรางวัลอยู% แต%ถ4าศาลฎีกายกเลิกพอมาส%งให4สํานัก ปปง. เป?นสินรางวัลยกเลิกก็ข้ึนๆตํ่านิดหน%อยละกัน 
ศาลฎีกาลดลง สุภาพ สีแดง ก็ผิดตาม พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินด4วย แล4วก็ทําคดีคู%กัน  
ยกตัวอย%างคดีอีกคดีหนึ่งอยู%ภาคเหนือ  เหว%ย เซ๊ียะกัง  มีหลายชื่อจริงๆแล4ว นายหวา สีแดง ก็มีหลายชื่อ เช%น นาย
ชาญชัย ชีวิตจิตปAญญา อายุประมาณ ๖๓-๖๔ ป1 เหว%ย เซียกังเป?นนักค4ายาเสพติดรายสําคัญของหวาแดง มีพ่ีน4อง 
๓ คน คือ เหว%ย เซ๊ียะหยิง, เหว%ย เซ๊ียะกัง, เหว%ย เซ๊ียะหลง  เหว%ย เซ๊ียะกังเข4ามาค4ายาเสพติดในประเทศไทยต้ังแต%
ป1 พ.ศ. ๒๕๒๒ ในสมัยนั้นเม่ือมีการทําเฮโรอีนออกไปยุโรป ในตอนนั้นท้ังอเมริกาและยุโรปได4ส%งทีมสืบสวนเข4ามา
สืบเรื่องของเหว%ยเซียะกัง  และได4ทําการจับกุม ศาลมีผลการตัดสินจับคุกตลอดชีวิต เม่ือข้ึนศาลอุธรณ:ได4มีการ
ประกันตัวเหว%ยเซ๊ียะกัง ในป1 พ.ศ. ๒๕๓๒ จําเลยจึงหนีกลับไป จนป1 พ.ศ. ๒๕๓๗ ศาลอุธรณ:ตัดสินจําเลยท่ีหนีไป
และยึดเงินประกันยืนคําตัดสินตามศาลชั้นต4นคดีจบในป1 พ.ศ. ๒๕๓๗ กฏหมายสํานักงาน ปปง. ออกป1 พ.ศ. 
๒๕๔๒ แต%พฤติการณ:ของเหว%ยเซ๊ียะกังยังไม%หยุดต้ังแต% ป1 พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึงปAจจุบันก็ยังทําเฮโรอีนและยาบ4าอยู% 
ซ่ึงพฤติการณ:อย%างนี้เข4าความผิดฟอกเงินมูลฐานยาเสพติดจึงตัดสินดําเนินการกับทรัพย:สินท่ีอยู%ในประเทศไทยผู4ถือ
ครองทรัพย:สินของเหว%ยเซียะกัง คือ ลูก ภรรยาคนท่ี ๒ และ ๓ บุคคลท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ:เป?นทรัพย:สินท่ีมีเหตุอัน
ควรท่ีเก่ียวข4องกับยาเสพติดท่ียังดําเนินการอยู%จึงใช4มาตรการฟอกเงินเข4าทําการขอหมายศาล เข4าตรวจค4นพร4อม
กันท้ังในกรุงเทพฯ และต%างจังหวัด. ผอ.สุวนีย:ฯได4ทําการเข4าไปเหมาร4านเพชรในเวิร:ดเทรด และผมได4ยึดทรัพย:ท่ี
เชียงใหม%  ซ่ึงถือเป?นคดีท่ีใหญ%ท่ีสุดในขณะนั้น ได4ทําการยึดทรัพย:ท้ังหมดประมาณ ๔๕๒ ล4าน ซ่ึงคดีอยู%ในชั้นศาล 
อุธรณ:เห็นว%าได4ทําการคืนเงินให4เหว%ยเซียะกังประมาณ ๔,๐๐๐ บาท แต%จะเห็นว%าในสมัยก%อนท่ียังไม%มีกฎหมาย 
ฉบับนี้ออกมาจะดําเนินการอะไรไม%ได4เลย แต%ขณะนี้สามารถดําเนินการข4อหาอาญาฟอกเงินกับบุคคลท่ีเก่ียวข4อง
เพราะว%าทรัพย:ท่ีได4มาเข4ามาตรา ๕ เปลี่ยนโอน รับโอน แปลงสภาพ ซุกซ4อน ซ4อนเร4น ตอนนี้ยังสู4กันในศาลฎีกา ซ่ึง
เรียนให4ท%านทราบว%านี้คืนกฎหมายท่ีออกมาตอบโจทย:อุดช%องว%างของกฎหมาย ตัดช%องทางอาชญากรรมโดยการยึด
ทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดิน ซ่ึงจะต%างจาก พ.ร.บ. ป1พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงเม่ือทําการยึดทรัพย:จะตกเป?นของกองทุนป�องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจะเอาเงินไปใช4ป�องกันเงินและปราบปรามเป?นส%วนของ ปปส. ทรัพย:สินตกเป?นของ
แผ%นดินเป?นอสังหาริมทรัพย:ก็จะส%งให4ถ4าเป?นเงินทองก็จะตกเป?นของแผ%นดินโดยท่ีพนักงานราชการจะยกตัวอย%าง
เช%น เรายึดรถเบนซ:มาแล4วหรือ BMW เราขายทอดตลาดได4เท%าไรเราก็จะแจ4งเวลาการให4คําร4องต%อศาลจะเป?นเงิน
สดแทนว%ารถเบนซ:คันเก%าขายได4ก่ีร4านก่ีแสนแล4วอัยการก็จะแจ4งให4ยื่นคําร4องต%อศาลอันนี้เป?นหลัก ๆ ให4เห็นภาพว%า
กฎหมายฉบบนี้มีมาอย%างไร ต%อนี้ไปมี ภ.ร.บ มาเป?นมูลฐานของเราก็ยังจะดําเนินการอยู%ว%ายังน4อยอยู%อยาก
เปรียบเทียบเช%นคดี    ระรึนอง ในกฎหมายข4ามรุ%นมีการขุดให4เห็นภาพแต%ถ4าเป?นแค%แรงงานลักลอบเข4ามาเค4ามี
ความเต็มใจสมัครใจมาเป?นแรงงานแต%ถ4าท่ีด4านนอกถ4าเป?นสาวลาวอายุตํ่ากว%า ๑๘ ป1โดนเลยถึงจะสมัครใจก็ไม%ได4
นําสาวท่ีอายุน4อยกว%า ๑๘ มาค4าขายบริการทางเพศ  ถ4าตรวจค4นก็จับแจ4งเป?นการค4ามนุษย:จะต4องดูเรื่องข4อ
กฎหมายค4างไว4ท่ีเขียนข้ึนว%าอะไรอย%างไรส%วนเรื่องการบังคับการเป?นขอทานแต%ภาค ๒ เตรียมทําคดีร%วมกับพวกเรา
กําลังวางแผนเก่ียวกับการค4ามนุษย:กําลังวางแผนและสืบสวนแจ4งข4อหาในส%วน สํานักงาน ปปง. เองถ4าทําคดีเรื่อง
ของฟอกๆเงินจะมีองค:ประกอบว%าเจ4าหน4าท่ีตํารวจหรือพนักงานสอบสวนได4ดําเนินการสอบสวนสืบสวนมาท่ีจะเป?น



 ๓๑    
   
องค:ประกอบเก่ียวกับการฟอกเงินเป?นพ้ืนฐานหลักดําเนินการแจ4งไปทีหลังหรือพนักงานของ ปปง. เองรับเรื่องไปไป
ตรวจสอบการเงินหรือทําการเก่ียวแจ4งสัมพันธ:ก็จะไปแจ4งข4อหาเป?นผู4กล%าวผู4ร4องทุกข:ในเรื่องของการฟอกเงินให4กับ
พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการอย%างกรณีทางใต4ท่ีเจออยู%อย%างเยอะมากเรื่องของแรงงานถูกพาไปทําประมงส%วน
ในเรื่องของยาเสพติดท่ีเก่ียวกันเอามาสืบสวนจะก็ต4องแนะนําเรื่องของตรงนี้ให4ใช4 พ.ร.บ. พอจับกุมหรือใครจับกุม
ให4ไปส%งท่ี พ.ร.บ. แค%ปรับและส%งคืนไป ๑ ใน ปปง. เรียนกับกองทัพเก่ียวกับภาคใต4ให4ส%งสัญญาณส%วนท่ีเลยไปแล4วก็
ให4เลยไปต%อไปจะต4องส%งสัญญาณหรือถ4าเห็นเก่ียวกับเรื่องสําคัญจะใช4 พ.ร.บ. ดําเนินการฟอกกันได4เป?นความผิดมูล
ฐานเรื่องให4ใช4 พ.ร.บ. ท่ีสามารถใช4การได4ถ4าไม%เข4า พ.ร.บ. ท่ีมีมูลฐานอยู%จะไปไม%ถึงเช%นอย%างน4อยปAญหาท่ีเราเจอ
ต4องพิจารณาเรื่องแชร:โรตารี่ เป?นเรื่องฉ4อโกงประชาชนต4องให4 DSI ส%วนสํานักงาน ปปง. ก4อให4ดําเนินการเรื่อง
ทรัพย:สินมีอยู%นิดหนึ่ง ปปง.จะต4องคุ4มครองสิทธิ์ให4ผู4เสียหายถ4าเม่ือไรเรารวบรวมทรัพย:สินได4จะส%งให4คณะอัยการ
และจะยืดทรัพย:สินให4ตกเป?นของทรัพย:สินของแผ%นดิน ส%วนสํานักงาน ปปง. จะต4องรีบดําเนินการพิสูจน:ทรัพย:ก%อน
เพ่ือคุ4มครองผู4เสียหายในลักษณะนี้จะมีผู4เสียหายมากถูกผู4ร4าย    เรื่องลูกโซ%ต%างเพ่ือท่ีจะทําร4ายๆ จะเป?นพวกแชร:ตู4 
แชร:โรตารี่ ส%วนพวกนี้จะเป?นพวกชอบโกงแต%พนักงานแต%ละคนจะต4องแจ4งเรื่องท่ีฉ4อโกงประชาชนให4ได4แค%ฉ4อโกง
ธรรมดาก็ไปกล%าวหากันเองส%วน ปปง.ดําเนินการให4ได4อันนี้เป?นกลุ%มเบ้ืองต4นอีกอันจะพูดถึงการประสานงานเรื่อง
ของการบูรณาการ 
  
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ผอ.ชาญชัยได4สรุปให4เห็นว%าการจะใช4กฎหมายฟอกเงินจะใช4ได4อย%างไร พูดถึงเรื่องค4ามนุษย:จริง ๆ การค4า
มนุษย:นั้นไม%ยากเลย ถ4าดูใน มาตรา ๔ ของ พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: บอกไว4ว%า การแสวงหา
ประโยชน:นั้นมีอยู%ก่ีอย%าง เพราะฉะนั้นจะต4องเข4าใน ๘ อย%าง เช%น แสวงหาประโยชน:ในเรื่องของการค4าประเวณี 
การผลิตและเผยแพร%หนังสือลามก การบังคับใช4แรงงานหรือบริการ บางทีอาจจะยังไม%ใช%การค4ามนุษย: เหมือนคดี
ฆ%า ๑๖ ศพท่ีระนอง อาจจะแค%ขนคนต%างด4าวผ%านเข4ามาทีนี้จะเป?นการพิสูจน:ว%า เขาจะเอาคนท่ีถูกฆ%า ๑๖ คนนี้ไป
ทําอะไร ไปบังคับใช4แรงงานหรือเปล%า ก็เป?นเรื่องท่ีท%านจะต4องไปหาต%อ 

  กฎหมายฟอกเงินหมากในการดําเนินการกับทรัพย:สินสามารถดําเนินการยึดย4อนหลังได4 ซ่ึงเราก็ถูกฟ�อง
เหมือนกันว%า เราใช4กฎหมายขัดต%อรัฐธรรมนูญเพราะเราไปยึดทรัพย: กฏหมายฟอกเงินท่ีออกมามีผลบังคับใช4 ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๔๒ เพราะฉะนั้นคดีอาญาจะต4องเริ่มต้ังแต% ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ ส%วนคดีทรัพย:สินก็ไม%มีกฎหมายกําหนดไว4ศาล
รัฐธรรมนูญบอกว%ามันคือกฎหมายพิเศษ ไม%ขัดกับรัฐธรรมนูญ เม่ือไม%ขัดกับรัฐธรรมนูญศาลแพ%งบอกว%า ศาลรัฐธรรมนูญ
ตีความว%า กฎหมายฟอกเงินในส%วนของการดําเนินการกับทรัพย:สิน ไม%ขัดกับรัฐธรรมนูญ ศาลแพ%งมีอํานาจท่ีจะสั่งให4
ทรัพย:สินท่ีได4มาก%อนกฎหมายฟอกเงินต4องตกเป?นของแผ%นดิน และ   ได4มีคําวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญมาเรียบร4อยแล4ว ใน
ส%วนของตรงนี้เป?นหลักกว4าง ๆ เด๋ียวในรายละเอียดเราไปคุยกันตรงนั้น และให4ท%านอัยการนภดลฯ       ให4ท%าได4อธิบายแก%
น4อง ๆ ตํารวจ ว%าขณะนี้สถานการณ:เรื่องคดีอาญาฟอกเงิน อาจจะมีปAญหาอะไรบ4าง ในการรวบรวมพยานหลักฐานไหม 
เพราะเคยไปข้ึนศาลเป?นพยานในคดีอาญาฟอกเงินและโดนอีกฝgายหนึ่งถามจนบางท่ีก็ทําให4ไขว4เขว และเราจะรู4ได4อย%างไรว%า
ทรัพย:สินตัวนี้ เขาได4มาจากการค4ามนุษย:ก็ดี หรือได4มาจากการขายยาเสพติด หรือได4มาจากการพนัน และนําไปโอน ไป
เปลี่ยนสภาพ จึงจะให4ท%านนพดลฯได4ช%วยให4ช%วยให4ข4อสังเกตในเบ้ืองต4น ว%าเราจะทําอย%างไรให4คดีประสบผลสําเร็จ 
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นายนภดล บุญศร  อัยการพิเศษฝ\ายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูป
คดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 สําหรับงานในหน4าท่ีของสํานักงานอัยการพิเศษฝgายพิเศษ ๓ มีการดําเนินท้ังคดีอาญาและคดีแพ%ง ใน
ส%วนเฉพาะคดีอาญา เราจะทําเฉพาะคดีอาญาท่ีเกิดในกรุงเทพมหานคร ทุก สน. ในกรุงเทพมหานคร ศาลอาญาทุก
ศาลในกรุงเทพมหานคร จากท่ีผอ.สุวนีย:ฯ บอกว%าทําไมคดีอาญาฟอกเงินถึงได4ไม%พูดในการดําเนินคดีและถูกยกฟ�อง 
ในคดีท่ีผมรับผิดชอบอยู% ไม%ว%าจะเป?นเรื่องน้ํามัน เก่ียวกับศุลกากร เรื่องยาเสพติด มีหลายเรื่องท่ีศาลยกฟ�อง มีอยู%
เรื่องหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในทะเล เป?นการลักลอบนําน้ํามันเถ่ือนจากประเทศมาเลเซียเข4ามาในประเทศไทย แต%คดีนี้มีการ
โอนเงินกันไปมาเยอะมาก แต%สถานท่ีท่ีถ%ายน้ํามันนั้นมีการตรวจสอบท่ีไม%แน%นอน เพราะพยานขัดกันเองหมด อย%าง
เรื่องเก่ียวกับยาเสพติดคือมีเงินจํานวนมากเข4ามาในบัญชีซ่ึงผู4นั้นเก่ียวข4องกับยาเสพติด ส%วนเรื่องเส4นทางการฟอก
เงินนั้นค%อนข4างตรวจลําบากนิดหนึ่ง ศาลจะยกฟ�องว%าเราไม%สามารถพิสูจน:ได4ว%าเงินจํานวนนั้นมาจากการค4ายาเสพ
ติด จุดนี้จึงเป?นจุดท่ีพิสูจน:ยากมาก แต%มีตัวอย%างอยู%เรื่องหนึ่งเป?นเรื่องท่ีกําลังเกิดข้ึนก%อนหน4า คือข%าวท่ีนําโทรศัพท:
เข4าไปในเรือนจําเป?นเรื่องจริงท่ีเกิดข้ึนท่ีจังหวัดหนึ่ง เม่ือเข4าไปตรวจจับก็พบโทรศัพท:เครื่องหนึ่งมีเบอร:สองเบอร:
ตรวจค4นได4พร4อมสมุดเงินฝากสองเล%ม มีเงินอยู%ในบัญชี ๓-๔ ล4านบาท และบัญชีนี้เคลื่อนไหวในขณะท่ีนักโทษชาย
สองคนนี้ต4องโทษจําคุกอยู%ในเรือนจําและมีเงินเข4าออกตลอดทางสํานักงานสอบสวนก็สงสัยว%าเงินนี้เข4าออกได4
อย%างไรในขณะท่ีนักโทษต4องโทษจําคุกอยู%อันนี้คือประการท่ีหนึ่ง ส%วนประการท่ีสองคือได4ตรวจสอบซิม โทรศัพท:ท้ัง
สองเบอร:ปรากฏว%ามีการโทรออกไปนอกเรือนจํา คือโทรไปหาบุคคลอ่ืนอีกหลายคน ตรวจสอบแล4วปรากฏว%าแต%ละ
คนก็ต4องโทษจําคุกอยู%ในเรือนจํา ไล%ลําดับต้ังแต% มกราคม พฤษภาคม มิถุนายน ธันวาคม เป?นจํานวน ๔ คน ก็ถูก
จับในข4อหาในเรื่องยาเสพติดเช%นกัน โดยการโทรศัพท:ไปท่ี ๔ คนนี้ และนอกจากนั้นยังมีชายหญิงอีก ๒ คน จึง
ตรวจสอบเส4นทางการเงินของท้ังสองคนปรากฏว%า เงินท่ีโอนเข4าไป ๓-๔ ล4านบาทนั้น ท่ีโอนไปให4นักโทษชายใน
เรือนจําเป?นเงินท่ีมาจากชายหญิงคู%นี้โอนเข4ามาให4 แต%เงินในสมุดจะอัพเดทได4นั้นต4องนําสมุดบัญชีไปท่ีธนาคาร จึง
ได4มีการสอบพนักงานตํารวจว%าทําไมระหว%างท่ีนักโทษชายสองคนต4องโทษอยู%ในเรือนจําทําไมจึงสามารถอัพเดท
สมุดบัญชีได4 ปรากฏว%านักโทษชายท้ังสองสารภาพว%า ให4เงินกับผู4คุมในเรือนจํา ๓ คน เพ่ืออํานวยความสะดวกใน
การใช4โทรศัพท: และในการนําสมุดบัญชีไปอัพเดทท่ีธนาคาร พนักงานสอบสวนได4สอบสวนเรื่องโทรศัพท: เรื่อง
เส4นทางการเงิน และความสัมพันธ:ของแต%ละบุคคล รวมถึงเหตุผลว%าทําไมถึงมีการทําธุรการท่ีธนาคารได4 ในเรื่องนี้
ทางภาคสอบสวนได4ดําเนินคดีมาได4ดีพอสมควร อยากให4เห็นว%าการสอบสวนในเรื่องคดีเก่ียวกับการฟอกเงินนั้นไม%
ได4มาจากแหล%งเดียว ไม%ได4เกิดจากแหล%งท่ีกระทําความผิดแต%จะมาจากหลาย ๆ จุด หลาย ๆ แห%ง และจะมา
สัมพันธ:เชื่อโยงผูกมัดกันในตัวเอง และเกิดเป?นลูกเง่ือนว%าเป?นการฟอกเงินจากการประมวลผลกันหลาย ๆ ทางซ่ึง
จะมาปรากฏว%าเป?นการฟอกเงินในคดีอาญา ซ่ึงอย%างในคดีท่ีกล%าวถึงนั้น ตอนนี้อยู%ระหว%างดําเนินคดีในศาล คาดว%า
ศาลน%าจะลงโทษ แต%อย%างไรก็ตามก็ต4องรอฟAงผลต%อไปและนี่เป?นคําตอบว%าทําไมคดีการฟอกเงินอาญานี้ ถึงยกฟ�อง 
ก็เพราะว%าหลักฐานต%าง ๆ ท่ีจะนําไปสู%จํานวนเงินนั้นไม%แน%น แต%ในคดีฟอกเงินนั้นมีท้ังแพ%งและอาญาในส%วนอาญา
อย%างท่ีพูดไปแล4วว%าต4องมีหลักฐานมัดให4แน%น แต%ในส%วนแพ%งซ่ึงทางสํานักงาน ปปง. เป?นผู4รับผิดชอบ ส%งมาทาง
สํานักงานอัยการเพ่ือดําเนินการ กฎหมายมาตรา ๕๑ ให4สันนิษฐานว%าให4พิสูจน:ว%าทรัพย:สินนั้นเป?นทรัพย:สินท่ีได4มา
อย%างสุจริต เป?นภาระของเจ4าของทรัพย:สินผู4ท่ีมาคัดค4าน ทําให4ในการดําเนินคดีแพ%งทรัพย:ตกเป?นของแผ%นดินนั้นจะ
ดําเนินคดีได4อย%างมีประสิทธิภาพดีกว%าในคดีอาญา อย%างไรก็ตามถ4าเจอทรัพย:แล4วไม%รู4จะดําเนินการอย%างไร ก็
ปรึกษา ปปง. ก%อนเพราะว%าจะได4ดําเนินการทางคดีทางทรัพย:สินก%อน 
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ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตามกฎหมายฟอกเงินนั้นบางทีเราใช4ในเรื่องของยุทธศาสตร: คือดูจากการทําธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึง
ธุรกรรมทางการเงิน ซ่ึงธุรกรรมทางการเงินนั้น บางทีอาจจะโยงไปถึงคนท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ: ซ่ึงตรงนี้ ปปง. พอท่ีจะ
สนับสนุนข4อมูลท%านได4เพราะว%าในกฎหมายฟอกเงินนั้น บังคับให4สถาบันการเงินต4องรายงานธุรกรรม ท้ังธุรกรรมท่ี
เป?นเงินสด และธุรกรรมท่ีสงสัย ธุรกรรมเงินสดก็คือ ๒ ล4านข้ึนไป ไม%ว%าเป?นฝากหรือถอน หรือธุรกรรมทรัพย:สิน 
ขณะนี้เพ่ิมกลุ%มอาชีพออกมาอีก ๙ กลุ%มท่ีจะต4องรายงาน ปปง. เช%น เต4นรถ ค4าของเก%า และบัตรต%าง ๆ ถ4าไป
จ%ายเงินเกิน เจ็ดหม่ืนถึงหนึ่งแสน เป?นต4น เพราะฉะนั้นตรงนี้ ปปง. จะมีข4อมูล อย%างเช%น ทําไมท่ีแม%สอดเด็กอายุ 
๑๘ ถึงได4มีเงินหมุนเวียนอยู%ในบัญชี ๔ ร4อยล4าน เราจึงต4องฝากท%านเกษียรไป เพราะว%า ปปง. มีอยู%แค% ๕ คน
รับผิดชอบภาคเหนือ ทําไม%ไหว สถาบันการเงินก็แจ4งเข4ามาตลอด ปปง. จึงต4องไปดูว%า เขาทําอาชีพอะไร เขาถึงมี
เงินขนาดนี้ หรืออย%างท่ีจังหวัดระนองนั้นมีธุรกรรมสงสัยเยอะ เพราะในธุรกรรม AERS ท่ี ปปง. มีฐานข4อมูลอยู%นั้น 
จะมีคนท่ีทําธุรกรรมร%วม ตรงนี้เราอาจจะบอก ขณะนี้ก็กําลังทํากับ ปช.ปส. ซ่ึงคงจะปูพรมท้ังประเทศแลัวก็จะมีใน
ภาค ๖ ด4วย ซ่ึงเราตรวจพบธุรกรรมสงสัยคนท่ีเป?นนักค4ายาเสพติดจะโอนมาท่ีนี่บ%อยมาก อย%างนี้ ปปง. จึงต4องเข4า
มาดู อย%างท่ีบอกว%า ปปง. จะต4องรวบรวมพยานหลักฐาน เราไม%ได4หวังว%าจะจัดการโทษนี้โดยแค%นําไปต4องโทษท่ี
เรือนจําอย%างเดียว ถ4าต4องโทษในเรือนจําอย%างเดียวสบาย จะเห็นว%านักโทษในเรือนจํา อย%างเม่ือวันก%อนผู4การนครสี
ธรรมราชก็เจอปปง. ในท่ีประชุมซ่ึงท%านอดุลเรียกประชุมท้ังหมด และพอเจอกับ ปปง.ก็ตรงเข4ามาพูดว%า ปปง. ผม
หวังว%าคุณจะช%วยอะไรได4นะ ในเรื่องของการวิเคราะห:ธุรกรรมขอเร็ว ๆ ด%วนเลยได4ไหม เพราะผมกําลังจะจัดการ
นักโทษในเรือนจะ รวมท้ังเจ4าหน4าท่ีอีก ถ4าเป?นข4อหาทุจริต" ปปง. จึงตอบกลับไปว%า "เราคงต4องมาคุยกันว%าข4อมูล
อะไรบ4างท%านต4องการ เช%นการโอนเงินกันไปมา ตรงนี้เราค%อยมาคุยกันว%าถ4ามีเรื่องแบบนี้ ปปง. ช%วยได4ไหม" เพราะ
ถ4าเอามาตรการอาญาไปจับไปเรือนจําคงไม%ไหว เพราะท%านต4องพิสูจน:ให4ศาลเห็นจนปราศจากข4อสงสัย ถ4าหัน
กลับมาลองดูว%า ถ4าเราจะใช4มาตรการในการยึดทรัพย: ตัดเส4นเลือดใหญ%ของพวกนี้ดีไหม เพ่ือให4ไม%มีทุนไปจ4างคนอ่ืน
ให4มาขายบริการอีก ซ่ึงดิฉันก็เถียงกับท%านวัชรพลฯเสมอว%า คือท%านวัชรพลฯเป?นผู4อํานวยการศูนย:เขาจะมีแผน
ป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:ออกมาแล4วก็ให4สํานักยุทธศาสตร:ออกแผน พอออกแผนก็ไม%ให4ดูแต%ไปบอกว%า
จะมีการยึดอายัดทรัพย:สินของผู4กระทําผิดฐานค4ามนุษย:แต%ไม%เคยประสาน ปปง. เลย จึงไปเปcดแผนดู แล4วก็คุยท%าน
เลขาให4ดิฉันเป?นอนุกรรมการในคณะกรรมการประสานและป�องกันการปราบปรามการค4ามนุษย: จึงไปเจอกับท%าน
วัชรพลฯกับท%านชัชวาลก็คุยกันว%า จะใช4มาตรการการยึดทรัพย:สิน ผู4ท่ีเก่ียวข4องสัมพันธ:รวมไปถึงทนายความด4วย
หรือเปล%า เพราะขณะนี้มีคดีหนึ่งซ่ึงเป?นซ่ึงไปจับเด็กลาวมาในข4อหาค4าประเวณี มีทนายความท%านหนึ่งอ4างว%า เป?น
คนสนิทของท%านเสนั่น แล4วบอกว%าจะมาเอาเด็กลาวนี้ ไปท่ีสถานฑูต จึงส%งเด็กลาวให4ทนายความ ทนายความก็นํา
เด็กลาวคนนั้นขายไปเลย พยานสืบได4ความว%าไม%ได4ทํา ท%านเสนั่นก็รู4ก็เลยบอกว%าให4 ปปง. ไปจัดการให4ได4เพราะผม
ไม%เคยใช4ทนายความผมไม%มี ขณะนี้ตํารวจก็กําลังต้ังรูปว%า เป?นบุคคลท่ีขัดขวางการสอบสวนสืบสวน เพราะใน 
พ.ร.บ. ค4ามนุษย:นั้นจะมีอยู%มาตราหนึ่งท่ีบอกว%า ผู4ใดก็ตามทําการขัดขวางการสืบสวนสอบสวนให4เป?นความผิดตาม 
พ.ร.บ. นี้ ทีนี้ถ4าดูในกฎหมายฟอกเงิน จะไม%มีความผิดค4ามนุษย:แต%ไปอยู%ใน พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการค4า
มนุษย: ท่ีบอกว%าให4ความผิดตาม พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: เป?นความผิดมูลฐานของกฎหมาย
ฟอกเงินเด๋ียวคงต4องถามผู4อํานวยการว%า ถ4าแบบนี้เราจะเอาตรงนี้ได4ไหม ในส%วนทรัพย:สินอาจจะได4 เพราะในส%วน
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ทรัพย:สิน เราดูความเก่ียวข4องสัมพันธ: ถ4าเขามีความสัมพันธ:เก่ียวข4องกับผู4กระทําความผิดฐานค4ามนุษย: เราก็จะไป
ดูทรัพย:สินเขาได4หรือเปล%า เด๋ียวคงต4องหารือกัน ขณะนี้ท%านรองเฉลิมนั้นเป?นคณะกรรมการป�องกันและปราบปราม
การค4ามนุษย:ซ่ึงนายกมอบหมาย ในคณะกรรมการนั้นจะมีรัฐมนตรีเยอะไปหมด ไม%ว%าจะเป?นรัฐมนตรีกลาโหม 
มหาดไทย แต%ไม%มีระดับพวกเรา ระดับพวกเราจะไปต้ังอีกชุดหนึ่งเป?นคณะประสาน แต%ท%านเฉลิมสั่งไว4ว%า ในการ
ประชุมคณะกรรมการป�องกันซ่ึงมีรัฐมนตรีเกือบหมดท้ังคณะนั้นมาเป?นกรรมการ ให4 ปปง. เข4าไปด4วย เพราะท%าน
บอกว%าท%านหวังว%าจะใช4กฎหมายฟอกเงินยึดอายัดทรัพย:สินของผู4กรทําความผิดเก่ียวกับการค4ามนุษย:ให4ได4 
เพราะฉะนั้น มีเรื่องอะไรท%านก็จะถามว%าคุณสุวนีย:ฯว%าอย%างไร เรื่องนี้ได4ไหม ขณะนี้ก็ให4ท%านชัชวาลทําคู%มือข้ึนมา
ฉบับหนึ่ง แต%จะไปทําในเรื่องของแรงงานประมง และตอนนี้ทําเสร็จแล4ว ว%าถ4ามีการจับกุมแรงงานประมงต4องทํา
อะไรบ4างท%านก็เปcดหนังสือเอาเลย ซ่ึงคงไม%รวมแค%แรงงานประมง อาจจะใช4ในกรณีอ่ืนได4 ขณะนี้ได4ลองนําคู%มือนี้ไป
ใช4ท่ีชลบุรี และไปท่ีสมุทรสาคร และไปท่ีสงขลา แต%ยังไม%แน%ใจว%าจะมีมาทางภาคนี้หรือเปล%า และตรงนี้ก็คือ ๔ ท่ี 
ในรอบแรก ดิฉันจะขอยุติการกระจายเสียงไว4ก%อน  
  
นายชาญชัย  พงศ-ภัสสร  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตอนนี้มีกฎหมายเรื่องของเงินผ%านแดน ถ4าท%านอยู%ชายแดนสามารถนําเงินออกไปประเทศข4างเคียงได4ไม%เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ ถ4าเกินกว%านั้นจะโดนยึด แต%นําเข4าเงินไทยเท%าไหร%ก็ได4 แต%ถ4าเงินธนบัตรไทยออกไปต%างประเทศท่ีไม%ได4อยู%
ติดกับไทย เช%น สหรัฐอเมริกา นําเงินไทยไปได4ไม%เกินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท แต%นําธนบัตรไทยเข4าเท%าไหร%ก็ได4 อันท่ี
สอง เงินตราต%างประเทศไม%ว%าจะไปไหนก็ตาม ถ4าผู4ใดนําเงินตราต%างประเทศสกุลไหนก็ตามเกินกว%า ๒๐,๐๐๐US 
หรือประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท จะต4องมีใบพิธีการทางศุลกากร จะต4องมีใบให4กรอกในการผ%านศุลกากร ถ4าไม%ทํา
เช%นนี้ศุลกากรมีสิทธิ์ท่ีจะยึดไม%ตรวจสอบ และจะปรับเป?นเงินไม%เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท แต%ต4องเรียนว%า ปปง. อยากจะ
ให4แก4เพราะตอนนี้ท่ีท%าอากาศยาน ต4องเรียนให4ทราบว%า ปปง. จับตาดูอยู%ว%าวัน ๆ หนึ่งมีการขนเงินออกเป?นร4อย
ล4าน แต%บางคนยอมเสียค%าปรับ ๒๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมองว%าเป?นเรื่องท่ีไม%สมเหตุสมผล ก็เลยอยากจะแก4เป?น ผู4ใดก็
ตามนําเงินออกไปต%างประเทศให4ยึดก%อน ๑๐ เปอร:เซ็นต: เช%น นําเงินออกไป ๕๐ ล4าน ให4ยึดก%อน ๕ ล4าน อีก ๔๕ 
ล4าน ค%อยมาสู4กัน จึงอยากเรียนให4ทราบว%ามีกฎหมายนี้อยู%และผู4ถือกฎหมายคือศุลกากรและเป?นผู4บังคับใช4กฎหมาย 

 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อยากจะเรียนให4ท%าทราบว%าอยากให4ท%าลองใช4การวิเคราะห:ธุรกรรมทางการเงินดู ขณะนี้สถานทูต
สหรัฐอเมริกาได4ส%งวิทยากรชาวอเมริกามาอบรมเยอะ ท่ีท%านฝgายบอกก็คือไปท่ีภาค ๘ ก็เอาอัยการกับตํารวจมา
อย%างท่ีภาค ๕ ก็จะเอาอัยการกับตํารวจไป เพ่ือไปศึกษาวิเคราะห:โดยใช4การวิเคราะห:เส4นทางการเงิน แล4วท่ี
หาดใหญ%ซ่ึงผอ.ชาญชัย ก็เป?นคณะทํางาน ทหารท่ีค%ายศิรินธรก็ตั้งคณะทํางานในเรื่องของการวิเคราะห:ธุรกรรมทาง
การเงิน และเก%งมากข4อมูลดีมากและเอาข4อมูลท่ีพวกเข4าได4มาคุยกับเราเขามีข4อมูลของกลุ%มบุคคลซ่ึงเขาวิเคราะห:
ธุรกรรมทางการเงินและเขาได4สืบสวนไปแล4ว และน%าจะมีความผิดมูลฐานนี้จึงบอกไปว%าคณะท%านนั้นมีขนาดใหญ% 
จํานวน ๘๐ คน และรับผิดชอบสืบหลายเรื่อง ท้ังยาเสพติด ค4ามนุษย: ก็เลยเสนอว%าต้ังเป?นชุดเล็กดีซ่ึงก็ตรงกับท%าน
ชัชวาล ท่ีท%านอยากได4คือหน%วยงานหนึ่ง ท%านบอกว%าตอนท่ีเครื่องบินชนตึก ๙๑๑ เขาต้ังหน%วยงานข้ึนมากลุ%มหนึ่ง 
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คือจะเอาคนท่ีเก่ียวข4องกับการก%อการร4ายท้ังหมดมาสุมหัวกันอยู%และแบ%งหน4าท่ีกันไปทําและอีกสองอาทิตย:มา
ประชุม ก็ตรงกับเรื่องทุจริตท่ี ปปง. ทํากับ DSI และ ปปท. วันนั้นสามฝgายจับมือกัน ท%านอธิบดี DSI มา ท%านเลขา 
ปปท. คือตํารวจพันตํารวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ และ ปปง. และเราก็มีชุดทํางาน และสองอาทิตย:เราต4องมาคุยกันที
หนึ่ง และเด๋ียวดิฉันจะเชิญท%านอัยการไปเป?นท่ีปรึกษาอีกท%านหนึ่ง และเราใช4สรรพากรถ4าทําอะไรไม%ได4ก็ส%งให4
สรรพากรไป ขณะนี้ ปปง. ส%งไปหลายเรื่องเตรียมไว4ถ4าเกิดคดีอาญายก หรือว%าคดีทรัพย:สินยกก็เลยอยากจะเสนอ
ว%าถ4าเราลองดูธุรกรรมทางการเงินและอาจจะเข4ามาปนสู%คดีมูลฐาน 

 
พล.ต.ต.เกษียร  วรศิริ  รองผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฟAงจากท%านนพดลฯแล4ว ท%านนภดลฯ ต4องเอาพนักงานสอบสวนท่ีชํานาญแล4วมาวิเคราะห:ว%าคดีไหน
เราถึงจะนํามาตรการนี้มาใช4ได4 ยกตัวอย%างเช%น สพป.วังทอง ไปจับคดียาเสพติดแล4วให4เลือกว%าจะบําบัดหรือเข4าคุก 
เขาท่ีจะเข4าคุก  เพราะฉะนั้น มาตรการท่ีจะทําให4เขาออกจากคุกมาแล4วไม%มีเงินใช4จะทําอย%างไร น%าจะได4ผล
มากกว%าเพราะเขาคุกนั้นใช4เวลาไม%นาน เพราะฉะนั้น สพ.๔ ท่ีมานั้นอยากจะให4กลับไปเป?นพ่ีเลี้ยงของพนักงา
สอบสวน สพ.๑ สพ.๒ สพ.๓ เพราะว%าฝgายปราบปรามนั้นมีผลงานมากอยู%แล4วก็คงจะต4องไปคุยกันในกลุ%มย%อยว%าทํา
อย%างไรถึงจะเป?นคู%ขนานไป พนักงานสอบสวนเด๋ียวนี้เรียกว%าเสมียนสํานวน แม4แต%คดีไม%มีตัวและเคยเสนอตอนท่ี
ท%านวันชัย ศรีวรรณะ รับผิดชอบอยู% เราทําสํานวนข้ึนไปสามแผ%นคดีไม%มีตัว ไม%รู4ตัวผู4กระทําผิดอัยการตอบมาว%านี่
ไม%ใช%สํานวน ตรงนี้ต4องฝากท%านอัยการว%าถ4ามีโอกาสไปใช4ในศาลพนักงานสอบสวน ลดตัวนี้ลงได4บ4างไหม พนักงาน
สอบสวนเทียบกับ DSI แต%รายได4ต่ํากว%ามาก เขาก็เดินหนีไปสู%ตรงนั้นเป?นปAญหาของเราอีกเหมือนกัน  
 
  ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 

คดีท่ีฝาง ท%านผบ. ได4ค4นท่ัวท้ังอําเภอฝาง สุดท4ายจึงขอหมายแต%โต4เถียงกันว%าใครขอ ปปง. ขอหรือ
ตํารวจขอ เรามาช%วยกันตรงนี้ แล4วคดีแถวนั้นหลายมูลฐานซ่ึงเก่ียวข4องกับ ปปง. ต4องใช4เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง 
๒๕ นาที ตามเวลาท่ีนัดหมายเพราะเขาบอกว%าความสามารถในการรับฟAงมนุษย:นั้นจะประมาณ ๑ ชั่วโมงครึ่ง 
ท้ังหลายท้ังปวงนี้เพียงแต%จุดประเด็นให4คิดและค%อยไปคุยกันในกลุ%ม เม่ือก%อนเราไม%มีพ.ร.บ. ค4ามนุษย: พ.ร.บ. ค4า
มนุษย:เพ่ิงเริ่ม ๕ มิ.ย. ๕๑ก%อนหน4านี้ คือความผิดเก่ียวกับเพศเฉพาะเป?นธุระจัดหาหรือพาไป ความผิดตาม พ.ร.บ. 
ป�องกันและปราบปรามการค4าหญิงและเด็ก พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการค4าประเวณี เฉพาะคนท่ีเป?นเจ4าของ
กิจการ ผู4ควบคุม ยึดทรัพย:ไปได4ท้ังหมด ๑๐๐ กว%าล4าน โดยท่ีคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:
ไม%รู4เรื่องเลยว%าทํา มิน%าอเมริกาจึงรายงานว%าท่ีประเทศไทยการบังคับใช4กฎหมายนั้นไม%มีในเรื่องตรงนี้ เรื่องโรงงาน
แกะกุ4งท่ีสมุทรสาคร คือเอาแรงงานต%างด4าวมาแล4วบังคับขู%เข็ญ โดยเอาเด็กข้ึนไปไว4บนเพดานท่ีเป?นฝ�า โดน เอ็นจี
โอเป?นคนเจอก%อนและประสานเรามา เราเลยไปแล4วลองเอาไม4กระทุ4งไปบนฝ�าเพดานก็พบแรงงานต%างด4าวอยู% 
เพราะฉะนั้น เอ็นจีโอ บางท่ีเราอาจจะมองว%าค%อนข4างท่ีจะวุ%นวาย แต%ในส%วนภาคเหนือนั้นช%วย ปปง. เยอะมาก 
บางครั้งต4องให4เอ็นจีโอไปสืบให4 บางคดีเราได4จากเอ็นจีโอ และเราสามารถยึด อายัดทรัพย:สินของผู4กระทําผิดฐาน
เป?นธุระพาไปหรือลอบพาไป คือไปเอาเด็กผู4หญิงท่ีอยู%ทางแม%สาย ใส%ไปในช%องขนสัมภาระของรถบัส แนวการตรวจ
ไปได4ตลอด พอไปถึงหมอชิต และจะมีเจ4าของสถานบริการไปรับเด็กผู4หญิงพวกนี้มา และนําไปเลี้ยงดู เรียน
ภาษาไทย พาไปศัลยกรรม แต%ถ4าขายบริการได4ก็เอาเงินไปชดใช4ในส%วนนั้น โดยเรื่องนี้เราจะไปคุยกันทีหลังวิธีการ
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ของผู4บัญชาการภาค ๗ คือสืบกับสอบต4องไปด4วยกัน เวลาเข4าตรวจค4น จะต4องพาพนักงานสอบสวนไปด4วย เพ่ือ
สอบสวนผู4ท่ีเก่ียวข4องเพราะการสอบปากคําแบบนี้ผู4ท่ีเก่ียวข4องไม%มีเวลาท่ีจะต้ังตัวเชิญไปสอบท่ีโรงพัก สภ. ปาก
ช%อง อยู%สามวันสามคืนกว%าจะแจ4งข4อหาฟอกเงินผู4หญิงคนนั้นได4ท%านฉลองใช4 ปปง.โดยให4 ปปง. ตรวจธุรกรรมก%อน
และค%อยส%งคนของท%านท่ีบางทีปลอมตัวเข4าไปในเรือนจํา จนกระท่ังได4ข4อมูลเครือข%ายออกมาหมด โดยใช4 ปปง. 
ตรวจว%า พ4นโทษมาไปทําอะไร ไปเปcดวินจักรยานยนต: สักเดือน สองเดือน ไปเปcดเต็นท:รถเงินหมุนเวียนอยู%ในเต็นท:
รถ สามร4อยล4าน ก็แสดงว%าตอนต4องโทษอยู%ในเรือนจําอยู%นั้น มีเครือข%าย คนไหนออกไปก%อนเอาเครือข%ายไป และ
ให4คอมมิชชั่นคนท่ีอยู%ในเรือนจํา เช%น คดีอัญชลี พ%อติดอยู%ในเรือนจํา ลูกไปเยี่ยมเพ่ือขอเครือข%าย พอพ%อออกมาก็ไม%
เลี้ยงดู พ%อจึงไปแจ4ง ปปง. พ%อจึงกลายเป?นสายลับ ปปง. ไป ยึดมาท้ังหมด ๓๐๐ กว%าล4าน ถ4าตอนนี้เงินสินบน
รางวัลไม%ถูกยึดคนพ%อได4 ๑๕ เปอร:เซ็นต: ขณะนี้ศาลได4ลงแล4ว 
 
ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และ
แนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สรุปกฎหมายฟอกเงิน หลักของหมายฟอกเงินนั้น มีอยู% ๒ มาตรการ มาตรการท่ี ๑ คือ มาตรการทาง
อากาศ คือ ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ท่ีนี้ถ4าจะทําคดีอาญาฟอกเงินจะต4องมีการกระทําความผิดมูลฐานก%อน ใน
กฏหมายจะเห็นได4ว%า ในความผิดมูลฐานนั้น มีอยู% ๙ มูลฐาน ยาเสพติด ค4ามนุษย: ฉ4อโกงประชาชน ยักยอกฉ4อโกง
ต%าง ๆ แต%อีก ๒ มูลฐานนั้นไปอยู%ในกฎหมายแม%ก็คือตัว พ.ร.บ. ค4ามนุษย:เอง และตัวพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญในกรณีของการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง เพราะฉะนั้นหน4าท่ีของท%านคือว%า เม่ือท%านจับกุมในคดีความผิดมูล
ฐาน ขอความกรุณาว%าท%านช%วยรายงาน ปปง. คือเราต4องการท่ีจะดูว%ากรณีถ4าเป?นยาเสพติดนั้น เครือข%ายของเขามี
อะไรบ4าง ท%านอาจจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข4ออะไรไปว%าเครือข%ายของคนท่ีเก่ียวข4องซ่ึงท%านอาจจะไม%สามารถใช4 
พ.ร.บ. มาตรการ ๓๔ ได4 เพราะการค4ามนุษย:ไม%มีอะไรต4องห%วง คือถ4าเราสามารถจับและแจ4งข4อหาเขาได4ในข4อหา
ค4ามนุษย: ท%านต4องดูว%าเขามีทรัพย:สินหรือไม% ถ4ามีเขาเอาไว4ในชื่อของตัวเองหรือว%าไปโอนไว4ในชื่อของคนอ่ืน แต%ถ4ารู4
ว%าอยู%ท่ีใครแต%ก็ยังไม%รู4ว%าใช%ทรัพย:ท่ีได4มาจากการค4ามนุษย:หรือเปล%า ปปง. คงไม%บอกให4ทําในคดีอาญาฟอกเงินจึง
ต4องสืบสวนไปก%อน แต%รู4ว%าทรัพย:อยู%ท่ีใคร ท%านก็อาจจะหันกลับมาโดยใช4กฎหมายฟอกเงินในส%วนแพ%ง ท%านไม%ต4อง
ทําในส%วนแพ%งแต%ส%วนข4อมูลนั้นให4 ปปง. ว%าท%านจับค4ามนุษย: แล4วมีทรัพย:สินอยู%ท่ีอีกบุคคลอ่ืนแต%ท%านยังไม%แน%ใจ
เพราะมันเป?นการสืบสวนของท%านส%วนหนึ่งและ ปปง. ก็จะไปหยิบตรงนี้มาดู ดูแล4วก็จะทําใหม% แต%อาจจะมีคนจาก 
บก. อาจจะมาหาท%านแล4วถามว%าข4อมูลท่ีบอกว%าทรัพย:สินท่ีอยู%ท่ีบุคคลนั้น อยู%ท่ีไหน มีอะไรบ4างท่ีแสดงตัวตน 
เพราะฉะนั้นในการทําคดี ท%านจะต4องสืบสวนเองด4วยในเรื่องของทรัพย:สินและแจ4งข4อมูลนั้นไปให4 ปปง. เพ่ือให4 
ปปง. ไปดําเนินการ เช%น คดีท่ีหนองคาย คือคดีท่ีหนองคายนั้นตํารวจได4ต้ังด%านตรวจและมีรถคันหนึ่งเข4ามาตอนตี
สอง ไปทางอุดรตํารวจจึงเรียกให4จอดและทําการตรวจค4นก็ไม%เจออะไร แต%คนขับได4บอกกับตํารวจว%า รถอีกคนท่ี
กําลังจะมานั้นเป?นรถของลูกไม%ต4องตรวจหรอก แต%พอรถคันนั้นมาตํารวจก็ทําการตรวจค4น ปรากฏว%าคนขับนั้นนั่ง
ทับเงินจํานวน ๑,๕๙๐,๐๐๐ กว%าบาท พอเปcดออกมาก็พบแบงก:จํานวนมาก ตอนสอบถามรถคันดังกล%าวก็มีการให4
การขัดแย4งกัน คันแรกท่ีอ4างว%าเป?นพ%อให4การว%าจะไปกรุงเทพฯ แต%คันหลังซ่ึงเป?นลูกบอกว%าจะไปอุดรคําให4การจึง
ขัดกัน พอสอบถามคันลูกก็ให4การว%าจะไปอุดร บ4านตนอยู%โพนพิสัย อยู%ริมแม%น้ําโขงโดยบอกว%าตนมีห4องเย็น และจะ
ขับรถไปอุดรเพ่ือไปซ้ืออาหารทะเลมาใส%ในช%องเย็น เช%นนี้ตํารวจจึงต4องวิเคราะห:ว%าอุดรมีของทะเลไหม แล4วทําไม
จึงต4องเอาแบงก:ยี่สิบไป และสอบถามว%าเงินจํานวนนี้ได4มาจากไหน คนขับให4การว%าไปเบิกธนาคารมา ตํารวจจึง
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ขอดูเรื่องท่ีเบิกแต%คนขับบอกว%าไม%ได4พกมา มันเป?นสมุดธนาคารเลยไม%ได4พกมา ตํารวจเลยบอกว%าขอยึดไว4ก%อน 
คนขับจึงถามว%ายึดด4วยข4อหาอะไร เขายังไม%ได4ทําผิดอะไร ตํารวจบอกว%าพรุ%งนี้ให4คนขับไปนําสมุดบัญชีธนาคารมา
ให4ดูว%าได4เบิกมาจริง ๆ แล4วจะคืนเงินให4 ทีนี้ทาง ปปง. ได4รับมาจึงไปสืบสวนทางแพ%งว%าเงินจํานวนนั้นได4มาอย%างไร 
และทําการตรวจต%อไป เม่ือคนขับไม%ได4ถูกแจ4งข4อหา เพียงแต%พาคนขับมา ปปง. จึงให4ช%วยสอบปากคําคนขับให4
หน%อย ว%าเงินจํานวนนั้นเอามาจากไหน เบิกธนาคารมากอย%างไร ปปง. จึงไปขอร4องท%านรองพัฒนวิทย:ฯ ให4มาเป?น
พนักงานเจ4าหน4าท่ีให4หน%อยเพราะไม%สะดวกท่ีจะเดินทาง ท%านรองจึงมีอํานาจตามมาตรา ๓๘ ของกฎหมายฟอกเงิน 
และคดีอีกคดีหนึ่งเรื่องยึดเงินในหลุม ๑๕ ล4าน คดีมูลฐานอะไรปรากฏว%าเคยมีการจับกุมเพราะเป?นคดีแดง บ%อ
พลอย ท%านอัยการประกาศิตทํา 
   แดงบ%อพลอยถูกจับ ๕ แสนเม็ด ไม%เจอทรัพย:สินเลย ปปส. ก็ไม%สามารถทําอะไรได4เพราะว%ายังไม%

เจอทรัพย:สิน แต%ทรัพย:สินจํานวนนั้นได4ถูกนําไปซ%อนไว4ในหลุมท%านฉลองได4ทําการจับนักค4ายาเสพติด ๒๖ เม็ด 
และทําการขยายผลจนรู4ว%าแดง บ%อพลอยเป?นเครือข%ายใหญ% ก็ไปขุดหลุมในบ4านและเจอเงิน ท%านฉลองเลยแจ4ง
ข4อหาผู4หญิงซ่ึงเป?นน4องสาวของแดง บ%อพลอยในข4อหาร%วมกันฟอกเงินเพราะว%าผู4หญิงคนนี้ถูกนําไปสอบปากคํา
สามวัน จนเข4าองค:ประกอบมาตรา ๕ ว%า ผู4ใด คําว%าผู4ใดของกฎหมายฟอกเงินไม%จําเป?นต4องเป?นผู4กระทําผิดมูล
ฐานใครก็ได4ท่ีไปโอนหรือรับโอนหรือไปเปลี่ยนสภาพทรัพย:สิน พอแจ4งข4อหาร%วมกันฟอกเงิน เงินท่ีอยู%ในหลุม ๑๕ 
ล4านนั้น ท%านฉลองก็เอาไปเป?นของกลางในคดีอาญาฟอกเงิน แต%ท%านฉลองบอกว%าไม%สามรถตรวจสอบไหวเพาะ
นอกจากเงินในหลุมแล4วยังมีท่ีบนตู4เซฟ ในรถจํานวน ๔๘ ล4านสักพักท%านฉลองจึงเรียก ปปง.ไปเราก็ไปเชิญ ปปส.
มาถามว%าจะทําคดีนี้ไหม จะทําตาม พ.ร.บ. มาตรการได4หรือไม%ถ4าสามารถทําได4ให4เอาไปเลย ปปส.บอกว%าไม%
สามารถทําได4เพราะขณะนี้ยังไม%รู4เลยว%าเงินจํานวนนี้ได4มาจากไหนเพียงแต%จับนักค4ายากเสพติด ๒๖ เม็ดได4ยังสอบ
ไม%รู4ด4วย เงินก็ถูกเป?นของกลางในคดีอาญาฟอกเงิน ปปง. จึงยังไม%ได4ทําอะไร เพราะว%าเงินจํานวนนั้นถูก
ดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนไปแล4ว ท%านรองฉลองจึงบอกว%าทําไม%ไหว ไม%รู4ว%าจะเก็บเงินไว4ท่ีไหน ๘๓ ล4าน ปปง.จึง
ต4องรับมาเพราะ ผบ.ตร. ไปแถลงข%าว แต% ปปส. บอกว%าเขาทําไม%ได4เพราะคดีของเขานั้นต4องยึดติดกับคดีอาญา
ตอนนั้นเขายังไม%ชัด พอทําไปทํามาแจ4งข4อหาฟอกเงินไปแล4วเงิน ๘๓ ล4านเป?นของกลางคดีอาญาไปแล4ว ดูไปดูมา
ใช4กฎหมายฟอกเงินในส%วนแพ%งจะดีกว%าเพราะผลักภาระการพิสูจน:ไปให4เจ4าของทรัพย: ถ4าจะทําคดอาญาเราต4อง
พิสูจน:ให4ศาลเห็นจนปราศจากข4อสงสัย ว%าเงินจํานวนนี้ได4มาจากการจําหน%ายยาเสพติด ท%านฉลองเลยเอาเงิน
จํานวนนั้นออกจากบัญชีของกลางคดีอาญาและหมายเหตุในบัญชีของกลางว%าทรัพย:สินซ่ึงเป?นเงินสดนั้นส%งให4
สํานักงาน ปปง. รับไปดําเนินการตามมาตรา ๕๘ คือดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินจะเป?นประโยชน:มากกว%า 
แล4ว ปปง. ก็ไปนําเงิน ๘๓ ล4านนั้นมาและไปดําเนินการในส%วนแพ%ง รวบรวมพยานหลักฐานว%าผู4หญิงคนนี้
เก่ียวข4องกับแดงอย%างไร และเงินตรงนี้เชื่อว%าเป?นเงินของแดง สุดท4ายศาลก็ลงไปแล4วว%า ๑๓ ป1 น4องของแดง บ%อ
พลอย นี้คือข4อมูลท่ีต4องแชร:กัน ต4องมาคุยกันก%อนว%าคดีนี้ใครจะทํา ในส%วนของเจ4าหน4าท่ีตํารวจท่ีทําท่ีภาค ๑ ให4เอา
เป�ามาเลยท่ีทําในคดีจับยาเสพติดไปแล4ว เพราะรัฐบาลบอกว%าต4องมีก่ีเป�าก่ีเป�าในเรื่องของการยึดทรัพย:จึงเอาเป?นมาดู
และไปดูว%าเขามีทรัพย:สินหรือเปล%าถ4ามีให4ไปแจ4งข4อหาฟอกเงิน ในส%วนของตํารวจท่ีเรากังวลนั้นคือเราจะทําคดีอาญา
ฟอกเงินได4หรือเปล%า ปปง. ไม%ได4บอกว%าทุกเรื่องต4องเป?นคดีฟอกเงิน ถ4าไม%มีจะยังใช4 ปปง.ไหมถ4าเป?นคดีเครือข%ายใหญ% 
ๆ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือหน4าท่ีของตํารวจ ท่ี ปปง. มาวันนี้ก็คือต4องการจะมาบอกว%าท%านมีข4อมูลไหม ท%านสามารถ
ดําเนินคดีอาญาฟอกเงินไดไหม ต%อไปขยายมูลฐานเยอะมากเลย ตํารวจนี่น4อยสุดหรือเปล%าอย%าให4เกิดว%า อะไรก็เอามา
ให4ตํารวจเพราะว%าเป?นหน4าท่ี เพราะฉะนั้นเม่ือเราไปเข4ากลุ%มเรามีอะไรท่ีเรายังไม%ชัดเจน 
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   กฎหมายฟอกเงินกับ พ.ร.บ. ต%างกันอย%างไร ต%างกันตรงท่ีคดี พ.ร.บ. จับได4พร4อมยาเสพ
ติด ต4องมีหมายจับ ต4องมีตัวยา แต%กฎหมายฟอกเงินในส%วนทรัพย:สินนี้ไม%ต4องมี ไม%ต4องมีการดําเนินคดีอาญาก็ได4 
คดีณรงค:ศักด์ิ ๑ ล4าน ๕ แสนกว%าบาท พร4อมกับบ4าน ๒ หลัง ในอําเภอเมืองหนองคายพร4อมกับรถตกเป?นของ
แผ%นดิน แต%ยังไม%ได4จับกุมเพราะไม%ใช%อํานาจของ ปปง. แต%เป?นอํานาจของตํารวจ สุดท4ายณรงค:ศักด์ิถูกจับท่ีวัด 
พร4อมยาอีก ๗ หม่ืนเม็ด 

 
 ๑๕.๒.๔ สรุปผลการสัมมนากลุ$มย$อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

 
กลุ$ม ๑ 

ปAญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ%านมา 
• นิยาม “การบังคับใช4แรงงานหรือบริการ” ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: พ.ศ.๒๕๕๑  
• พนักงานสอบสวน ไม%มีการดําเนินการขยายผลต%อ  
• ปAญหาติดขัดในการดําเนินคดีกับผู4ท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
• เม่ือก%อนพนักงานสอบสวนถูกฟ�องกลับ ถูกดําเนินการทางวินัย ทําให4หมดกําลังใจ 
• เวลาจับกุม ผู4ต4องหาจะขอพบทนายความทันที ด4วยเวลาจํากัด ทําให4การสอบสวนไม%สมบูรณ: 

 สาเหตุ :  เม่ือก%อนไม%มีการบูรณาการร%วมกัน ต%างคนต%างทํา เกิดช%องว%างรอยต%อ และ สํานักงาน ปปง.ไม%ได4ลงมาใกล4ชิดเหมือนกับ สํานักงาน ปปง.  
ผลดี 
• พนักงานสอบสวนเข4าใจตัวบทกฎหมาย ปปง.มากข้ึน เม่ือเกิดปAญหา สามารถโทรประสานกันได4 
• เม่ือหลายหน%วยงานร%วมกันทํางาน จึงไม%มีเหตุท่ีประพฤติมิชอบ เช%น เรื่องผู4ต4องหาถูกยัดยาเสพติด หรือถูก

บังคับให4สารภาพ  
• การทํางานร%วมกัน ก%อให4เกิดการแบ%งปAนข4อมูลโดยเฉพาะการวิเคราะห:ธุรกรรม  
• คดีท่ีมีอิทธิพล ปปง.ไม%ได4ถูกครอบงํา เพราะอยู%นอกพ้ืนท่ี การท่ี ปปง.ดําเนินการกับทรัพย:สินจะรวดเร็วและง%ายกว%า 

ข4อแนะนํา 
• พนักงานสอบสวนอาจจะดําเนินคดีโดยเทียบเคียงความผิดอาญาฐานฟอกเงิน กับ ความผิดฐานรับของโจร 
• พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน โดยไม%ต4องรอการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน 
• กรณีมีทนายความเข4าร%วมรับฟAง ทนายความตอบแทนไม%ได4 แต%ปรึกษาก%อนตอบได4 หากมีการขอแก4ไข ก็ต4องบันทึก

คําให4การท้ังก%อนและหลังการแก4ไข  
• กฎหมายฟอกเงินมีบทสันนิษฐานตามมาตรา ๕๑  วรรคสาม ฉะนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานข4อเท็จจริงในคดีไว4ล%วงหน4าก็

จะเป?นประโยชน: คือ 
� ถ4อยคําอ่ืนท่ีไม%ใช%คํารับสารภาพ บันทึกได4ในชั้นจับกุม แต%ต4องดําเนินการแจ4งสิทธิ์ตาม ป.วิ อาญา 
� ให4ถามเรื่องรายได4 รายจ%าย 
� กรณี call center ต4องใช4เจ4าหน4าท่ี กสท. ทีโอทีเข4าไปช%วยตอนจับกุมยืนยันว%าโทรศัพท:สามารถใช4การได4 
� ปAญหาท่ีพ้ืนท่ีสอบสวน ควรยึดท4องท่ีท่ีพบการกระทําความผิดก%อนเป?นหลัก 
� ซ้ือขายทรัพย:สิน มักจะไม%มีการโอนทางทะเบียน ทําให4ไม%สามารถตรวจสอบทรัพย:สินได4 ควรต4องสอบปากคํา

ผู4ขายหรือผู4ซ้ือเอาไว4 
� การดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน   

� พยานหลักฐานโดยตรง เช%น เคยโอนเงินกันไหม  
� พยานหลักฐานโดยอ4อม ข้ึนอยู%กับน้ําหนักพยานหลักฐาน ต4องรวบรวมพยานหลักฐานให4ด  
� หากทรัพย:สินมีหลายรายการ พนักงานสอบสวนไม%สามารถดําเนินการได4ทันการฝากขัง ๗ ฝาก ควรจะ

ส%งดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  



 ๓๙    
   

� เทคนิคการสอบปากคํา ต4องมีเทคนิคการสอบปากคําเพ่ือทําลายน้ําหนักพยาน  
� ทรัพย:สินใดท่ีสามารถยึดได4 ต4องแยกแยะให4ได4 เช%น แรงงานต%างด4าวไม%ใช%ทรัพย:สินจึงไม%สามารถยึดได4  

• อย%าปนกันระหว%างกฎหมายสารบัญญัติ และวิธีสารบัญญัติ เช%น เข4าองค:ประกอบ แต%ไม%มีพยานหลักฐานท่ีจะดําเนินการ ก็
ไม%สามารถดําเนินการได4 

• หากพนักงานสอบสวนได4ศึกษา คดีท่ี สํานักงาน ปปง.ดําเนินการ จะสามารถอ%านและเข4าใจได4อย%างรวดเร็ว 
• อยากให4เจ4าหน4าท่ีใช4ดุลพินิจในคดีโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงานว%าควรดําเนินการไปตามกฎหมายใด หรือดําเนินการควบคู%

กันไประหว%างหลายหน%วยงาน หน%วยงานใดมีศักยภาพก็ให4รับไปดําเนินการ 
• ควรประชาสัมพันธ:กฎหมาย ปปง.และอํานาจหน4าท่ีของ ปปง. ขนาดไหน  

 
กลุ$มท่ี ๒ 

ปVญหา ๑ : ขอบเขตอํานาจหน0าท่ีของเจ0าหน0าท่ีตํารวจในการดําเนินการตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน ในกรณีต$อไปนี้ มีเพียงใด 
กรณีท่ี ๑ : เจ4าหน4าท่ีตํารวจทราบว%าบุคคลมีพฤติการณ:กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และมีเงินหรือทรัพย:สินอยู%
ในความครอบครองจํานวนมาก แต%บุคคลดังกล%าวไม%เคยถูกจับกุมดําเนินคดี ทางเจ4าหน4าท่ีตํารวจมีอํานาจในการทําคดีดังกล%าวใน
ด4านการฟอกเงินได4หรือไม% มีช%องทางใดบ4างท่ีจะสามารถดําเนินการกับบุคคลดังกล%าวได4 
แนวทางของกลุ%ม 

๑. รายงานเรื่องดังกล%าวไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการ โดยจัดส%งพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข4องท่ีได4จากการสืบสวนข4อมูล
ของเจ4าหน4าท่ีตํารวจไปด4วย 

๒. กรณีจําเป?นเร%งด%วนท่ีจะมีการยักย4าย ถ%ายโอนทรัพย:สิน ให4ประสานงานกับ ปปง. เพ่ือดําเนินการกับทรัพย:สินร%วมกัน เช%น 
เข4าตรวจค4น ยึดทรัพย: 

กรณีท่ี ๒ : กรณีมีการต้ังด%านและตรวจพบเงินสดจํานวนมากซุกซ%อนไว4ในรถ แต%ไม%ทราบว%าเงินดังกล%าวได4มาอย%างไร           ท้ัง
เจ4าของเงินก็ไม%ยินยอมให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจยึดเงินเพ่ือตรวจสอบ  และไม%ยินยอมให4ข4อมูลใดๆ ท้ังสิ้นเช%นนี้เจ4าหน4าท่ีตํารวจ
ดําเนินการอย%างไรได4บ4าง 
แนวทางของกลุ%ม 

๑. ตรวจสอบเบ้ืองต4นเพ่ือให4ทราบถึงท่ีมาของเงินดังกล%าว เช%น สอบถามผู4ครอบครองเงิน หรือประสานหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง
เพ่ือให4ได4มาซ่ึงข4อมูลท่ีเป?นประโยชน:ได4  

๒. ตรวจสอบประวัติบุคคลท่ีครอบครองเงินท่ีต4องสงสัยว%ามีพฤติการณ:เก่ียวข4องกับการกระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมาย
ฟอกเงินหรือไม% เช%น การขอข4อมูลไปยัง ปปง 

๓. เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือน%าเชื่อว%าเป?นเงินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทําบันทึกตรวจยึดทรัพย:สินดังกล%าวไว4 
และรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต%อไป 

๔. หากยังไม%ปรากฏพยานหลักฐานในขณะตรวจสอบ ควรทําบันทึกแจ4งเตือนตามมาตรา ๖๕ พ.ร.บ.ฟอกเงิน และคืนทรัพย:ไป 
โดยมีการจัดเก็บประวัติข4อมูลเจ4าของทรัพย:ไว4 พร4อมท้ังรายงานไปยัง ปปง. อีกทางหนึ่ง  

ปVญหา ๒ : การขาดความรู0ความเข0าใจในการดําเนินคดีฟอกเงินท้ังการดําเนินการขอให0ทรัพย-ตกเปLนของแผ$นดิน และ
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ%ม 

จัดอบรมท้ังกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข4องแก%หัวหน4าสถานีตํารวจ และพนักงานสอบสวน อย%างต%อเนื่องสมํ่าเสมอ   
ปVญหา ๓ : ขาดการสนับสนุนในด0านค$าใช0จ$ายในการทํางานของเจ0าหน0าท่ีตํารวจ 
แนวทางของกลุ%ม 



 ๔๐    
   

 ควรมีการต้ังกองทุนหรือให4เงินสนับสนุนเพ่ือนํามาใช4จ%ายในแต%ละคดี เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจ4าหน4าท่ีตํารวจ เช%น 
เงินสนับสนุนในการหาข%าวให4สายลับ หรือผู4ท่ีให4การสนับสนุนการทํางานของเจ4าหน4าท่ีตํารวจด4วย โดยเทียบเคียงหน%วยงานบังคับใช4
กฎหมายอ่ืน  ๆท่ีมีอํานาจหน4าท่ีคล4ายคลึงกัน เช%น  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือมีการดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย:สินตาม พ.ร.บ.
ฟอกเงิน แล4ว ควรมีค%าตอบแทนแก%ผู4ปฏิบัติงานในการดําเนินคดี ในแต%ละคดี โดยเทียบเคียงหน%วยงานบังคับใช4กฎหมายอ่ืน  ๆท่ีมี
อํานาจหน4าท่ีคล4ายคลึงกัน เช%น ป.ป.ส.  
ปVญหา ๔ : ขาดความเปLนเอกภาพในการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ%ม 
 สํานักงาน ปปง. ควรมีอํานาจในการสอบสวนดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ควบคู%ไปกับการดําเนินการกับทรัพย:สินโดยตนเอง  

ปVญหา ๕ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการร$วมกันในการดําเนินคดีฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ%ม 
  ในคดีสําคัญ ควรมีทีมงานของสํานักงาน ปปง. มาเข4าร%วมการสืบสวนร%วมกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจ เพ่ือให4คําปรึกษา และก%อให4

การการทํางานท่ีถูกต4อง ชัดเจน สามารถดําเนินการกับผู4กระทําความผิดได4อย%างมีประสิทธิภาพ  

ปVญหา ๖ : การเบิกจ$ายเงินจากกองทุนฯ มาใช0ในการสืบสวน ดําเนินคดีของเจ0าหนีตํารวจ เช$นการเบิกจ$ายเงินจากกองทุนของ 
ป.ป.ส.   มีข้ันตอนท่ียุ$งยาก และล$าช0า ส$งผลให0การดําเนินคดีขาดประสิทธิภาพ 
แนวทางของกลุ%ม 
 ควรออกระเบียบ กฎเกณฑ:ในการเบิกจ%ายเงินของกองทุนฟอกเงิน ให4รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากกว%าการเบิกจ%ายของ
กองทุน ป.ป.ส. 
ปVญหา ๗ : การประสานงานระหว$างเจ0าหน0าท่ีตํารวจ กับเจ0าหน0าท่ี ปปง. 
แนวทางของกลุ%ม 

เจ4าหน4าท่ี ปปง. มีจํานวนไม%เพียงพอ ทําให4การประสานงานทําได4ล%าช4า เห็นควรมีการเพ่ิมกําลังพลมากข้ึน เพ่ือทําให4การ
ประสานงานกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจเป?นไปอย%างท่ัวถึง รวดเร็ว  

 

กลุ$ม ๓ 
๑. สภาพปAญหา 

  รูปแบบการกระทําผิดฐานค4ามนุษย: : การค4าประเวณี 
� เป?นต4นทาง    เป?นทางผ%าน  และเป?นปลายทาง 

 ๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข4อง 
• พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
• พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: พ.ศ.๒๕๕๑ 
• พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว%าด4วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู4แทนราษฎร และการได4มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
• ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑๘ บทท่ี ๒๓  
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว%าด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ศ. ๒๕๔๔ 
• ข4อตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว%าด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ศ. ๒๕๔๔  ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
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แนวทางการประสานงานระหว%างตํารวจกับ ปปง. 
๑. การประสานงานกรณีจับกุมคดี ยาเสพติด แจ4ง ปปส. และแจ4งสํานักงาน ปปง.ทราบ 
๒. พนักงานสอบสวนควรปรึกษาสํานักงาน ปปง. ก%อนดําเนินคดีฐานฟอกเงิน 
๓. ขอความร%วมมือสํานักงาน ปปง. ร%วมตรวจค4น 
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย: และการฟอกเงินแก%เจ4าหน4าท่ีตํารวจ   
๕. ร%วมจัดทําคู%มือการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
๖. ปปง.ประสาน ตร.แก4ไขระเบียบ และวิธีการประสานงานให4ทันเหตุการณ: 
๗. การประสาน และแลกเปลี่ยนข4อมูลต%างๆ  

 การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 
๑. เงินของกลางอาจยึดเป?นของกลางในคดีอาญา หรืออาจส%งมอบสํานักงาน ปปง. 
๒. เจ4าหน4าท่ีตํารวจต4องตรวจสอบทรัพย:สินเบ้ืองต4นก%อนรายงานสํานักงาน ปปง. และสอบปากคํา

ผู4เก่ียวข4อง 
๓. ผู4ครอบครองทรัพย:สินท่ีไม%ได4กระทําผิดมูลฐาน  พงส.อาจขอให4สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบได4        

 
 

กลุ$มท่ี ๔ 
 

 แนวทางการดําเนินการบูรณาการประสานงานระหว%างสํานักงาน ปปง. กับตํารวจภูธรภาค ๖ 
กรณีศึกษา :  มีการรับแจ4งว%า มีการนําบุคคลต%างด4าวชาวพม%าเข4ามาบังคับค4าประเวณีในพ้ืนท่ีภูธรภาค ๖ โดยมิชอบ
ด4วยกฎหมาย สํานักงาน ปปง. และสํานักงานตํารวจ จะร%วมกันบูรณาการการทํางานอย%างไร 
 ๑.กรณีศึกษาดังกล%าว ทางกลุ%มท่ี ๔ ได4มีความเห็นร%วมกัน ในแนวทางท่ีจะดําเนินการดังนี้ 

 ๑.๑ ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจดําเนินการตรวจสอบตามท่ีได4รับแจ4งมา เพ่ือสืบทราบว%า ลักษณะและ
พฤติการณ:ดังกล%าวเป?นการบังคับค4าประเวณี อันจะเป?นการค4ามนุษย: หรือไม% ท้ังบุคคลท่ีค4าประเวณีนั้น มีอายุเท%าใด 
ซ่ึงจะได4นํามาพิจารณาประกอบกับกฎหมายว%าด4วยการค4ามนุษย: นอกจากนี้ ยังต4องสืบสวนเพ่ือให4ทราบว%า มีบุคคล
ใดมีส%วนร%วมในการกระทําความผิด หรือเก่ียวข4องสัมพันธ:กับกรณีดังกล%าว หรือไม% 

๑.๒ กรณีประสานงานกับ สํานักงาน ปปง. เห็นควรมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ กรณีต4องการให4 สํานักงาน ปปง. เข4าร%วมดําเนินการด4วยต้ังแต%เริ่มต4น โดย

เจ4าหน4าท่ีตํารวจสามารถประสานงานมายัง ผอ.สํานักตรวจสอบและวิเคราะห: ผอ.สํานักภารกิจพิเศษ หรือ ผอ.สํานัก
คดี สํานักงาน ปปง. เพ่ือสอบถามข4อมูล และประสานแนวทางการดําเนินการ เช%น ข4อมูลทางการเงินของบุคคล
เบ้ืองต4น (AERS, Smart Search) ข4อมูลการประกอบกิจการ (ฐานข4อมูลจดทะเบียนพาณิชย:) แนวทางการ
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพย:สินท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว%า เก่ียวกับการกระทําความผิด การเก็บพยานหลักฐานเก่ียวกับ
ทรัพย:สิน ท้ังนี้สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการให4ข4อมูลดังกล%าวโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐(๓)             
แห%งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ท้ังนี้ สํานักงาน ปปง. สามารถเข4าร%วมในการ
ตรวจค4นกับเจ4าหน4าท่ีตํารวจด4วย 

  ๑.๒.๒ กรณีเจ4าหน4าท่ีตํารวจได4ดําเนินการตรวจค4นและจับกุมผู4กระทําความผิดแล4วและ
เจ4าหน4าท่ีตํารวจเห็นว%า เข4าลักษณะการกระทําความผิดมูลฐานแล4วเจ4าหน4าท่ีตํารวจจะต4องรายงานตามระเบียบ



 ๔๒    
   
สํานักนายกรัฐมนตรีว%าด4วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

 แนวทางการตรวจค4นและการตรวจยึดทรัพย:สิน 
  ๑. ในชั้นตรวจค4น เจ4าหน4าท่ีตํารวจควรจะทําการตรวจค4นเพ่ือหาพยานหลักฐานเก่ียวกับ

ทรัพย:สิน เช%น เงินสด โฉนดท่ีดิน บัญชีธนาคาร รถยนต: อสังหาริมทรัพย: เพ่ือประโยชน:ในการยึดทรัพย:สินทางแพ%ง 
  ประเด็น : อํานาจในการตรวจยึดทรัพย:สินของเจ4าหน4าท่ีตํารวจในข4อหาค4ามนุษย:จะมี

เพียงใด หากพบการค4ามนุษย:ไม%ก่ีราย แต%มีทรัพย:สินจํานวนมาก เช%น เงินสด ๒๐๐ ล4านบาท ทองคํา รถยนต:หลาย 
๑๐ คัน เป?นต4น  

  ตอบ : พนักงานอัยการ เห็นว%า ข้ึนอยู%กับดุลพินิจพนักงานสอบสวนในการตรวจยึด แต%หาก
พบการกระทําผิดชัดเจนแล4ว ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจทําการตรวจยึด หรืออายัดบัญชีธนาคารไว4ตาม ประมวลกฎหมาย
อาญาทันที และท้ังหมด และให4รีบรายงานประสาน สํานักงาน ปปง.  

  เจ4าหน4าท่ีตํารวจ เห็นว%า การดําเนินการท้ังหมดต4องดําเนินการควบคู%ไปกับการดําเนินการ
ของสํานักงาน ปปง. เช%น เม่ือทําการเข4าตรวจค4น ให4แจ4งเรื่องไปยัง สํานักงาน ปปง. ก%อน เพ่ือท่ี เลขาธิการ ปปง.  
จะได4มีคําสั่งอายัดบัญชีของผู4ต4องหาได4ทันท%วงทีพร4อมๆ กับการเข4าตรวจค4น เว4นแต%เป?นกรณีจําเป?นเร%งด%วนท่ีไม%อาจ
ประสานงานได4ทัน และมีพยานหลักฐานท่ีชัดเจนว%าทรัพย:สินนั้นเป?นทรัพย:สินท่ีได4มาจากการกระทําความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจดําเนินการกับทรัพย:สินตามกฎหมายอาญา และแจ4งให4 สํานักงาน ปปง. 
ทราบตามระเบียบฯ ต%อไป 

  ๒. กรณีเจ4าหน4าท่ีตํารวจตรวจพบทรัพย:สินท่ีได4มาจากการกระทําความผิดเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง ทางกลุ%มเห็นว%า เจ4าพนักงานตํารวจจะแจ4งข4อมูลเพ่ิมเติมดังกล%าวไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายฟอกเงินต%อไป (เป?นกรณีท่ี สํานักงาน ปปง. ได4รับเรื่องไว4ดําเนินการตามกฎหมายแล4ว)  

  ๑.๒.๓ กรณีท่ีได4มีการดําเนินการตรวจสอบแล4วพบในภายหลังว%าเป?นการค4ามนุษย: ให4แจ4ง
เรื่องดังกล%าวมาตามระเบียบฯ และทาง สํานักงาน ปปง. จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ แห%ง พ.ร.บ.ป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการให4ข4อมูลในเรื่องต%างๆแก%เจ4าหน4าท่ีตํารวจต%อไป  

ข4อ ๒. สํานักงาน ปปง. สนับสนุนงบประมาณให4เจ4าหน4าท่ีตํารวจในการดําเนินการคดีเก่ียวกับการฟอกเงิน 
เก่ียวกับการสืบสวนเชิงลึก จนถึงข้ันออกหมายจับ ท้ังนี้ สามารถทําเรื่องเบิกจ%ายโดยมี ลปง. เป?นผู4พิจารณาอนุมัติ 
ตามหลักเกณฑ: ดังนี้ 

๑. สืบสวนเขตพ้ืนท่ีเดียวกันสามารถทําเรื่องเบิกจ%ายกรณีละ ๘,๐๐๐ บาทต%อเดือน 
๒. กรณีสืบสวนต%างพ้ืนท่ีอําเภอ สามารถทําเรื่องเบิกจ%ายกรณีละ ๑๐,๐๐๐ บาทต%อเดือน 
๓. กรณีสืบสวนต%างพ้ืนท่ีจังหวัดสามารถทําเรื่องเบิกจ%ายกรณีละ ๑๕,๐๐๐ บาทต%อเดือน 

ท้ังนี้ต4องไม%เกิน ๓ เดือน และเจ4าหน4าท่ีตํารวจต4องมีการรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงาน ปปง. ทุกเดือน 
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รายช่ือผู0เข0าร$วมโครงการ (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
รายช่ือตํารวจภูธรภาค ๒ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง โทรศัพท- 

ภ.จว.จนัทบุรี 

๑ พ.ต.ท.มหัคฆพันธ: มงคลศิร ิ สว.สส.สภ.ท%าใหม% จว.จันทบุร ี   

๒ พ.ต.ท.สุทธิพงษ: สมทวีศิลปh พงส.(สบ๓) สภ.ขลุง จว.จันทบุร ี  ๐๘๕ - ๑๕๒๔๘๕๑ 

๓ พ.ต.ต.บัณฑิต เตชะวงศ: สวป.สภ.เมืองจันทบุร ีจว.จันทบุร ี  ๐๘๑ - ๕๕๓๖๕๕๘ 

ภ.จว.ฉะเชิงเทรา 

๔ พ.ต.ท.กษิภณ  ศิริจันทร: รอง ผกก.กลุ%มงานสอบสวน ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ๐๘๔ - ๓๖๒๔๖๗๕ 

๕ พ.ต.ท.ณัฐพล  เยาครุฑ สวป.สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จว.ฉะเชิงเทรา ๐๘๑ - ๗๒๐๕๒๐๗ 

๖ พ.ต.ท.สมมาตร  ตรงต%อกิจ สวป.สภ.บางปะกง จว.ฉะเชิงเทรา  ๐๘๑ - ๘๒๘๓๗๒๒ 

๗ ร.ต.ท.ชัยวิชญ: สุดต:นอก รองสว.กก.ส.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา  ๐๘๖ - ๘๓๙๙๓๓๓ 

ภ.จว.ชลบุรี 

๘ พ.ต.อ.อรรถสิทธ์ิ กิจจาหาร พงส.(สบ.๔)ภ.จว.ชลบุร ี ๐๘๑ - ๖๕๒๖๑๒๖ 

๙ พ.ต.อ.กรีธา ตันคณารตัน: ผกก.ฝอ.ภ.จว.ชลบุร ี ๐๘๑ - ๘๔๒๖๓๘๖ 

๑๐ พ.ตท.ศตพัฒน: พิมพ:คํา  พงส.(สบ.๓) สภ.เมืองพัทยา ๐๘๑ - ๔๐๐๖๐๖๒ 

๑๑ พ.ต.ท.อภิชนัน วัฒนวรางกูร สวป.สภ.สตัหีบ จว.ชลบุร ี ๐๘๑ - ๖๙๒๓๐๒๒ 

๑๒ พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค4า พงส.(สบ๓) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี /วิทยากร   

๑๓ ร.ต.ท.ปcยะ  บุญอ%อน รอง สว.สส.สภ.ห4วยใหญ% จว.ชลบุรี  ๐๘๖ - ๑๕๑๐๒๒๒ 

๑๔ ร.ต.ท.ยุทธนา ประสพสุขมั่งม ี รอง สว.ส.สภ.แหลมฉบัง จว.ชลบุรี   

๑๕ ร.ต.ต.สมศักดิ ์คงน่ิมจันทร:เอ่ียม รอง สวป.สภ.นาจอมเทียน จว.ชลบุรี  ๐๘๙ - ๐๙๓๓๖๗๐ 

๑๖ ร.ต.ต.สุรยิา กุลบุญญา รอง สวป.สภ.พลูตาหลวง จว.ชลบุรี  ๐๘๑ - ๖๘๒๗๓๘๙ 

ภ.จว.ตราด 

๑๗ พ.ต.ท.ยงยุทธ องอาจ สว.สส.สภ.เมืองตราด จว.ตราด 
 

  

๑๘ พ.ต.ท.สมบัต ิ สุวรรณโชต ิ สว.สส.สภ.บ%อไร% จว.ตราด  
 

๐๘๙ - ๘๓๑๑๗๐๗   

๑๙ พ.ต.ท.ทะนงศักดิ ์สุวรรณรัตน: สวป.สภ.เขาสมิง จว.ตราด  
 

 ๐๘๖ - ๙๐๕๖๓๖๔ 
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ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง โทรศัพท- 

ภ.จว.นครนายก 

๒๐ พ.ต.ท.รัฎฐ  ประทุมแก4ว รอง ผกก.กลุ%มงานสอบสวน ภ.จว.นครนายก ๐๘๑ - ๘๙๔๓๔๖๐ 

๒๑ พ.ต.ท.ธนสาร  วรรธนะชีพ สว.สส.สภ.เมืองนครนายกร จวนครนายก ๐๘๑ - ๘๖๕๒๐๙๐ 

๒๒ พ.ต.ท.พีรเดช  เจิมไทย สว.สส.สภ.บ4านนา จว.นครนายก ๐๘๑ - ๔๐๓๕๑๕๑ 

๒๓ พ.ต.ท.วิเชียร  นุชสละ สว.ส.สภ.องครักษ: จว.นครนายก  ๐๘๒ - ๒๕๗๔๖๑๒ 

ภ.จว.ปราจีนบุรี 

๒๔ พ.ตท.เทอดศักดิ ์ นนตะพันธ:พิพัฒน: รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปราจีนบุร ี ๐๘๖ - ๓๐๐๙๔๔๙ 

๒๕ ร.ต.ต.กฤษณะ  ลิ้มรัก รอง สวป.สภ.ศรีมหาโพธิ จว.ปราจีนบุรี ๐๘๖ - ๘๔๒๕๔๓๒ 

๒๖ พ.ต.ต.สเุทพ สมใจเพ็ง สวป.สภ.เมืองปราจีนบุร ีจว.ปราจีนบุรี ๐๙๗ - ๑๓๐๒๙๑๕ 

๒๗ ร.ต.อ.เจริญ  บุญสิทธ์ิ รอง สวป.สภ.กบินทร:บุรี จว.ปราจีนบุรี ๐๘๖ - ๙๘๘๘๐๓๗ 

ภ.จว.ระยอง 

๒๘ ร.ต.ต.อิสเรส  วงศ:ชาติ รอง สวป.สภ.เพ จว.ระยอง  ๐๘๙-๘๓๒๓๐๑๘ 

๒๙ ร.ต.อ.มงคล  ประไพ รอง สวป.สภ.แกลง จว.ระยอง  ๐๘๕ - ๓๙๖๓๒๗๐ 

๓๐ ร.ต.ท.เสนอ  รัตนพลแสน รอง สวป.สภ.เมืองระยอง จว.ระยอง  ๐๘๓-๑๒๐๐๗๘๖ 

๓๑ ร.ต.อ.หญิง เปมิกา วิวัฒนพงศ:พันธ: พงส.(สบ.๑)กลุ%มงานสอบสวน ภ.จว.ระยอง  ๐๘๔ - ๑๔๐๖๐๐๖ 

๓๒ ร.ต.ต.วิชิต  อุทธสิงห: รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จว.ระยอง  ๐๘๔ - ๖๒๒๒๑๑๑ 

ภ.จว.สระแก0ว 

๓๓ พ.ต.ท.ยุทธพงศ:  ตัณฑิกุล สว.สส.สภ.คลองลึก จว.สระแก4ว  ๐๘๑ - ๔๖๗๘๗๔๗ 

๓๔ พ.ต.ท.ธนกฤษ  ปานสิงห: สว.สส.สภ.โคกสูง จว.สระแก4ว  ๐๘๙-๘๓๓๒๘๒๘ 

๓๕ พ.ต.ต.มนตร ี ชูยิ่ง สว.ฝอ.จว.สระแก4ว(ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ)  ๐๘๑ - ๗๒๓๙๑๐๐ 

รวมท้ังหมด ๓๕ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๕     
   
 

รายช่ือข0าราชการ สํานักงาน ปปง. 

 
 

รายช่ือเจ0าหน0าท่ีโครงการ 
ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง หมายเหตุ 

เจ0าหน0าท่ีโครงการ 

๑ นางวิภูสนา ณ ถลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  
๒ นายเทพสุรยี: พฤกษาสิทธ์ิ เจ4าหน4าท่ีประจําส%วนพัฒนาบุคลากร  
๓ นางสาวอัจฉรา คันธรักษ: เจ4าหน4าท่ีประจําส%วนพัฒนาบุคลากร  

รวมท้ังหมด ๓ คน 

 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง โทรศัพท- 

สํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 

๑ นายกมลสิษฐ:  วงศ:บุตรน4อย นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ๐๘๔ - ๓๘๗๗๐๐๘ 

๒ นายเสนีย:  ทิพย:พิทักษ: นิติกรชํานาญการ ๐๘๔ - ๐๔๔๘๒๒๖ 

๓ น.ส.อรอนงค:  ท่ังศรี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๔ - ๑๕๗๖๑๑๙ 

๔ น.ส.รัชดา    ปานแป�น นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๕ - ๒๒๑๘๗๕๖ 

๕ นายวรเศรษฐ:  สุรพนานนท:ชัย นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๓ - ๒๓๕๗๗๙๓ 

๖ น.ส.ชมัยพร  ชมกุล นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๖ - ๐๙๙๐๔๓๙ 

๗ นายพุฒิพนธ:  ชาติกานนท: นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๑ - ๔๘๙๓๗๑๑ 

๘ น.ส.วรางค:รตัน: กลับชนะ นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๙ - ๑๕๖๖๘๖๕ 

๙ น.ส.อรวรรณ นาคแจ4ง  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๗ - ๑๑๕๑๑๕๘ 

สํานักคดี 

๑๐ นายอนุชา  ไวยรูป นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ๐๘๖ - ๕๖๘๘๘๒๗ 

๑๑ นายจารภุัทร  จัตตารีส:  นิติกรชํานาญการ ๐๘๑ - ๕๕๐๓๙๙๒ 

๑๒ นายรณชัย    เกิดมณ ี นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๕ - ๙๘๙๖๒๒๔ 

๑๓ นายสุรยิา    สุขสําราญ นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ ๐๘๖ - ๓๑๐๓๑๔๔ 

สํานักภารกิจพิเศษ 

๑๔ นางพัชรา  ไขแสง  นิติกรชํานาญการพิเศษ  

๑๕ น.ส.ศกุนา  เก4านพรัตน: นิติกรชํานาญการ  

๑๖ น.ส.วนิดา  แช%มพวงงาม นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๙ - ๖๙๐๗๙๘๗ 

๑๗  น.ส.สภุวรรณ  คนเท่ียง  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ ๐๘๑ - ๙๔๐๖๐๓๕ 

รวมท้ังหมด ๑๗ คน 



 ๔๖    
   

รายช่ือวิทยากรภายนอก 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง โทรศัพท- 

๑ นายพูนศักดิ ์ อุทกภาชน: อัยการพิเศษฝgายคดเียาวชนและครอบครัว ๕  ๐๘๑ - ๓๙๙๓๑๑๖ 

๒ นายปกาศิต  เหลืองทอง อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสดุ  ๐๘๙-๘๙๒๘-๔๘๐ 

๓ พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค4า พงส.(สบ๓) สภ.บางละมุง จว.ชลบุรี /ผู4เข4าร%วมสัมมนา  ๐๘๙ - ๔๔๓๗๖๙๘ 

รวมท้ังหมด  ๓ คน 

 
รายช่ือวิทยากรภายใน 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง โทรศัพท- 

๑ พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน: เลขาธิการ ปปง. / ประธาน ๐๘๑-๘๖๙๐๙๗๓ 
๒ ร.ต.อ.หญิง สุวนีย: แสวงผล ผอ. สํานักตรวจสอบและวิเคราะห: ๐๘๙ - ๙๒๐๗๐๓๙ 
๓ นายอภิชาต ิ ถนอมทรัพย: ผอ. สํานักคด ี ๐๘๑ - ๓๐๘๗๖๖๕ 
๔ นายชาญชัย  พงษ:ภัสสร ผอ. สํานักภารกิจพิเศษ  ๐๘๙ - ๙๒๐๗๐๓๗ 
๕ พ.ต.ท.ธีรพงษ:  ดุลยวิจารณ: นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ๐๘๔ - ๔๓๙๗๐๙๙ 
๖ นางนวลจันทร:  โพธ์ิช%วย นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ / 

เจ4าหน4าท่ีโครงการ 
๐๘๑ – ๑๗๐๓๘๕๑ 

๗ นางสาวกมลเนตร  ภควากร นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ / 
เจ4าหน4าท่ีโครงการ 

๐๘๑ – ๖๔๔๕๖๓๒ 

๘ นางอรอุมา  คงเพ็ชร: นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ / เจ4าหน4าท่ีโครงการ ๐๘๑ - ๓๓๑๖๕๕๒ 
๙ นายกิติศักดิ ์ สีสด นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ /  

เจ4าหน4าท่ีโครงการ 
๐๘๙ - ๙๙๔๙๑๓๐ 

๑๐ นายสุวิจักขณ:  ธรรมชัยพจน: นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ / ผู4เข4าร%วมสมัมนา ๐๘๑ - ๑๗๔๕๒๘๒ 

๑๑ นายประวิทย:  สันธนะวิทย: นิติกรชํานาญการ / ผู4เข4าร%วมสัมมนา ๐๘๙ - ๒๒๘๗๑๐๐ 

๑๒ นายภัทระ  หลักทอง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ / ผู4เข4าร%วมสัมมนา ๐๘๐ - ๐๖๔๑๔๑๔ 

รวมท้ังหมด ๑๒ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๔๗    
   

รายช่ือผู0เข0าร$วมโครงการ (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
      รายช่ือตํารวจภูธรภาค ๖ 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง เบอร-โทรศัพท- 

 ตํารวจภูธรภาค ๖  

๑ พ.ต.อ.วิรัช เบ4าคํา รอง ผบก.สส.ภ.๖ ๐๘๘-๘๑๕๘๒๐๔ 

๒ พ.ต.ท.สราวุธ  คนใหญ% รอง ผกก.กก.วิเคราะห:ข%าวและเครื่องมือพิเศษ ๐๘๑-๘๓๒๖๕๕๕ 

๓ พ.ต.ท.สราวุธ  สงวนสิน รอง ผกก.สส.๑ บก.สส.ภ.๖ ๐๘๑-๗๐๗๐๓๓๙ 

๔ พ.ต.ท.ธนาชัย  เวศอุไร สว.กก.วิเคราะห:ข%าวและเครื่องมือพิเศษ ๐๘๑-๙๗๓๓๔๕๔ 

๕ ร.ต.อ.ภัทรพงศ: อินวรรณา สว.ฝอ.๗บก.อก.ภ.๖ ๐๘๙-๘๕๖๔๓๖๓ 

๖ ร.ต.อ.สมปอง พรมรักษา รอง สว.สส.๒ บก.สส.ภ.๖ ๐๘๗-๗๑๖๑๔๗๐ 

๗ ร.ต.ท.วงศกร  ชุติมาสถาพร รอง สว.กก.สส. ๑ บก.สส.ภ.๖   

๘ ร.ต.ท.หญิงวัลย:ลดา สุทธิบุญ รอง สว.ฝอ.๓บก.อก.ภ.๖ ๐๘๖-๙๒๖๐๘๗๗ 

๙ ร.ต.ต.หญิงทัชกร  สุวรรณศร ี รอง สว.ฝอ.๓บก.อก.ภ.๖ ๐๘๗-๓๐๘๒๗๘๔ 

๑๐ ด.ต.มานิต มีศลิารตัน: ผบ.หมู% ส.๒ บก.สส.ภ.๖ ๐๘๙-๗๐๓๑๓๕๓ 

๑๑ ส.ต.ท.หญิงสุหมหิรา  สูงดี ผบ.หมู% ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๖ ๐๘๖-๑๘๖๑๘๙๖ 

๑๒ ส.ต.ท.หญิงอัจฉรา ดอนดง ผบ.หมู% ฝอ.๙ บก.อก.ภ.๖ ๐๘๗-๔๑๐๙๒๑๓ 

  ภ.จว.กําแพงเพชร   

๑๓ พ.ต.อ.ชัยวัฒน:  จันทร:อุทัย รอง ผบก.ภ.จว.กําแพงเพชร ๐๘๑-๘๘๗๕๒๗๒ 

๑๔ พ.ต.ท.ศุภวัฒน:  ศรีชัยชนะ รอง ผกก.สส.ภ.จว.กําแพงเพชร ๐๘๑-๙๗๓๖๐๗๑ 

  ภ.จว.ตาก   

๑๕ พ.ต.อ.นิคม เอ่ียมสําอางค: รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ๐๘๑-๙๗๓๐๕๙๓ 

๑๖ พ.ต.อ.อัมพล  วงศ:ใหญ% พงส.(สบ.๔)ภ.จว.ตาก ๐๘๑-๗๘๕๓๑๕๑ 

๑๗ พ.ต.อ.กันตพงษ:  นิลขํา ผกก.สส.ภ.จว.ตาก ๐๘๔-๕๖๐๙๓๙๓ 

๑๘ พ.ต.ท.ภวัต คําสัตย: สวป.สภ.พบพระ ๐๘๑-๖๔๒๔๖๓๔ 

๑๙ พ.ต.ท.สุขสวัสดิ ์ ไยสาร สวป.สภ.ท%าสองยาง ๐๘๑-๘๘๗๘๙๓๔ 

๒๐ พ.ต.ท.พิษณ ุ ปAญญาเส็ง สวป.สภ.แม%สอด ๐๘๑-๘๓๙๐๖๙๓ 

  ภ.จว.นครสวรรค-   

๒๑ พ.ต.อ.ชัยยันต:  เบญจาทิกุล รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรรค: ๐๘๑-๘๘๘๑๖๐๑ 

๒๒ พ.ต.อ.บุรินทร:  จันทวานิช พงส.(สบ.๔)ภ.จว.นครสวรรค: ๐๘๑-๕๓๒๗๘๑๓ 

๒๓ พ.ต.ท.อาชวิน สิงหะผลิน รอง ผกก.สส.ภ.จวนครสวรรค: ๐๘๑-๕๙๖๖๖๖๙ 

  ภ.จว.พิจิตร   

๒๔ พ.ต.อ.เฉลมิ  สุวรรณรัตน:โอสถ รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ๐๘๑-๘๘๗๖๗๔๕ 

๒๕ พ.ต.ท.นิรันดร  ฟAกสุบัน รอง ผกก.สส.ภ.จว.พิจิตร ๐๘๖-๓๐๙๓๓๔๙ 



 ๔๘    
   
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง เบอร-โทรศัพท- 

  ภ.จว.พิษณุโลก   

๒๖ พ.ต.อ.กําธร  จันที รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ๐๘๖-๕๖๕๗๘๘๘ 

๒๗ พ.ต.อ.พชร  คํามาเมือง พงส.(สบ.๔)ภ.จว.พิษณุโลก ๐๘๑-๗๐๗๗๓๕๗ 

๒๘ พ.ต.อ.ปcต ิ นฤขัตรพิชัย ผกก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ๐๘๙-๙๖๑๓๑๒๐ 

๒๙ พ.ต.ท.กฤษณัฐ  วงษ:กล4าหาญ สวป.สภ.วังทอง ๐๘๙-๔๙๗๕๑๕๑ 

๓๐ พ.ต.ต.วรทัศน:  พิษณุรักษา สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ๐๘๑-๖๘๐๐๑๓๘ 

๓๑ ร.ต.ท.จักรกฤษณ: กวางแก4ว รอง สว.กก.สส.ภ.จว.พิษณุโลก ๐๘๕-๐๕๐๐๔๙๙ 

๓๒ ด.ต.วุฒิกร มหา ผบ.หมู% (ป) สภ.แก%งโสภา ๐๘๑-๗๘๖๘๔๔๙ 

  ภ.จว.สุโขทัย   

๓๓ พ.ต.อ.สมจิตร: ทองแท%ง รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ๐๘๑-๙๗๒๘๗๘๑ 

๓๔ พ.ต.ท.ภัคพล ไกรวิลาศ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุโขทัย ๐๘๑-๕๓๓๔๐๑๔ 

  ภ.จว.อุตรดิตถ-   

๓๕ พ.ต.อ.ประยรู  คําสุข รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดติถ: ๐๘๑-๙๗๓๘๓๑๓ 

๓๖ พ.ต.อ.เสมา  สินสวัสดิ ์ พงส.(สบ.๔)ภ.จว.อุตรดิตถ: ๐๘๙-๖๓๙๘๑๒๓ 

๓๗ พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ  ภาคภูม ิ ผกก.สส.ภ.จว.อุตรดิตถ: ๐๘๑-๘๘๖๕๗๕๗ 

๓๘ ร.ต.ต.ประจวบ  กางถ่ิน รอง สว.(ป.) สภ.เมืองอุตรดติถ: ๐๘๑-๘๘๖๕๔๔๙ 

  ภ.จว.อุทัยธานี   

๓๙ พ.ต.อ.พิชชะญะ  ลีนะธรรม รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี   

๔๐ พ.ต.อ.สมนึก มากม ี ผกก.สส.ภ.จว.อุทัยธานี ๐๘๑-๘๘๗๙๑๑๙ 

  ภ.จว.เพชรบูรณ-   

๔๑ พ.ต.อ.อรรถสิทธ์ิ สุดสงวน รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ: ๐๘๑-๕๕๓๔๒๓๓ 

๔๒ พ.ต.ท.ประมุข  ปc�นปลื้มจิตต: รอง ผกก.สส.ภ.จว.เพชรบูรณ: ๐๘๑-๙๘๖๕๗๒๗ 

  รายชื่อเพ่ิมเติม   

๔๓ พ.ต.ต.พุ%งรมบล  สุรพิลบรรพร แรงงานจังหวัดชัยภูม ิ  

 รวม ๔๓ คน 

 

 

 

 

 

 



 ๔๙     
   

สํานักงาน ปปง. 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน$ง 

สํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 

๑ นายอภิชาต ิ จันทราธิบด ี นิติกรชํานาญการพิเศษ 

๒ นายเนตินัย  แก4วเกิดเคน นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๓ นางสาวจารณิ ี ลิขิตธรรมวาณิช   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๔ นายศรายุทธ  ทอนโพธ์ิ  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๕ นายฐนาพงษ:  ทอนฮามแก4ว  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๖ นางสาวพรทิพา  จันทร นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๗ นางสาววิไล  เช้ือแก4ว  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๘ นางสาวบัณฑิตา  ขาวสอาด นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๙ นายอภินันท:  นวลสุวรรณ: นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

สํานักคดี 

๑๐ นายสุบิน  กลั่นกลิ่น นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๑ นางสาวทิพย:วรรณ  วรรณโสภณ นิติกรชํานาญการ 

๑๒ นายเกรียงไกร  พิกุลแย4ม  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๓ นายณรงค:ชัย  ช%วยบ4าน นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

สํานักภารกิจพิเศษ 

๑๔ นายปcยะ  ศรีวิกะ  นิติกรชํานาญการ 

๑๕ นายยุทธจักร  พิมโคตร นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๖ นายธนสาร  ใจนา นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๗ นายคีรีมาศ  สุขประสงค: นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

รวม ๑๗ คน 
 

วิทยากรภายนอก 

ลําดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตําแหน%ง เบอร:โทรศัพท: 

วิทยากรภายนอก  

๑ นายพูนศักดิ ์ อุทกภาชน:  อัยการพิเศษฝgายคดเียาวชนและครอบครัว ๕ ๐๘๑-๓๙๙๓๑๑๖ 

๒ นายนภดล  บุญศร   อัยการพิเศษฝgายคดีพิเศษ ๓ ๐๘๙-๖๖๔๔๕๑๖ 

๓ นายปกาศิต  เหลืองทอง  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสดุ ๐๘๙-๘๙๒๘๔๘๐ 

๔ พล.ต.ต.เกษียร วรศิร ิ รองผู4บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖/ ประธาน ๐๘๑-๘๖๕๑๔๕๖ 

รวม ๔ คน 
 
 



 ๕๐    
   

 
วิทยากรภายใน 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน$ง 

๑ พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน: เลขาธิการ ปปง. / ประธาน 

๒ ร.ต.อ.หญิง สุวนีย: แสวงผล ผอ. สํานักตรวจสอบและวิเคราะห: 

๓ นายชาญชัย  พงษ:ภัสสร ผอ. สํานักภารกิจพิเศษ  

๔ นายนพดล  อุเทน นิติกรชํานาญการพิเศษ / ผู4เข4าร%วมสัมมนา 

๕ นางนวลจันทร:  โพธ์ิช%วย 
นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ / เจ4าหน4าท่ี
โครงการ 

๖ นายกิติศักดิ ์ สีสด นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ/ เจ4าหน4าท่ีโครงการ 

รวม ๖ คน 
 

เจ0าหน0าท่ีโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกลุ ตําแหน$ง 

เจ0าหน0าท่ีโครงการ 

๑ นางวิภูสนา ณ ถลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

๒ นางสาวอัจฉรา คันธรักษ: เจ4าหน4าท่ีประจําส%วนพัฒนาบุคลากร 

รวม ๒ คน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ๕๑    
   

สรุปผลการประเมิน (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภธูรภาค ๒)” 
ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   วันท่ี ๒๐ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร- ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี 
คําชี้แจง ให4ผู4ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย%างอิสระ ไม%ต4องลงช่ือผู4ตอบ จะเป?นประโยชน:อย%างยิ่งในการปรับปรุงและการ
วางแผนการจัดโครงการครั้งต%อไป  
ตอนท่ี๑ข4อมูลท่ัวไปของหน%วยงานช่ือหน%วยงาน.......................................................................................................... 
ตอนท่ี ๒ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช%องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท%าน 
เกณฑ-การประเมนิ : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดบั  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดบั  ๒  =  น4อย ระดบั  ๑  =  น4อยท่ีสดุ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ-การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข0อบรรยาย เรื่อง : สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทาง ฯ 

     

๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๕๐ ๔๓.๗๕ ๖.๒๕   
๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/สื่อสาร ให4มคีวามเข4าใจ ๓๗.๕๐ ๕๒.๐๘ ๑๐.๔๒   
๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างด ี ๔๓.๗๕ ๔๗.๙๒ ๘.๓๓   
๑.๒ หัวข0ออภิปราย  เรื่อง :  แนวทางการสืบสวน / การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                                   

๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๔๕.๘๓ ๕๒.๐๘ ๒.๐๘   
๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/สื่อสาร ให4มคีวามเข4าใจ ๓๕.๔๒ ๕๘.๓๓ ๖.๒๕   
๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างด ี ๓๕.๔๒ ๕๘.๓๓ ๖.๒๕   
๑.๓ หัวข0อสัมมนากลุ$มย$อย เรื่อง : แนวทางบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน                                     
๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๔๓.๗๕ ๕๔.๑๗ ๒.๐๘   
๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/สื่อสาร ให4มคีวามเข4าใจ ๓๕.๔๒ ๖๐.๔๒ ๔.๑๗   
๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างด ี ๒๗.๐๘ ๖๘.๗๕ ๔.๑๗   
๒. เนื้อหา      
๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเป?นและเป?นประโยชน:ต%อการนําไปใช4ในการปฏิบัติงาน ๖๐.๔๒ ๓๙.๕๘    
๒.๒ ท%านมคีวามรู4 ความเข4าใจ กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถให4ความ
ร%วมมือในการปฏิบัติงานร%วมกับสาํนักงาน ปปง. เพ่ือแก4ไขปAญหาการฟอกเงินได4เพียงใด                                                                    

๑๐๐ เพ่ิม  ไม$เพ่ิม  

     

๒.๓ ท%าน มีความรู4 ความเข4าใจเก่ียวกับการดําเนินการร%วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึน
เพียงใด 

๑๐๐ เพ่ิม  ไม$เพ่ิม  

     

๒.๔ การสัมมนาครั้งน้ี ช%วยให4ท%าน ได4มีการแลกเปลี่ยนข4อมลูข4อคิดเห็น  ปAญหาอุปสรรค 
และข4อเสนอแนะ ด4านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๓๕.๔๒ ๖๒.๕๐ ๒.๐๘   

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอ่ืน ๆ      
๓.๑ ความพร4อมของอุปกรณ:โสตทัศนูปกรณ: ๓๙.๕๘ ๕๖.๒๕ ๔.๑๗   
๓.๒ การมสี%วนร%วมในกิจกรรมต%าง ๆ ของผู4เข4าร%วมสัมมนา ๒๙.๑๗ ๖๔.๕๘ ๖.๒๕   
๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๒๗.๐๘ ๔๗.๙๒ ๑๖.๖๗ ๖.๒๕ ๒.๐๘ 
๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๓๕.๔๒ ๖๔.๕๘    



 ๕๒    
   

 
 
ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและข0อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑.  สิ่งท่ีท%านประทับใจมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• วิทยากร และคณะจัดการสัมมนา 
• ผู4เข4ารับการอบรม 
• ผู4เข4าร%วมการอบรมให4ความสนใจในการร%วมการสมัมนา 
• การประสานงานในอนาคต 
• ได4รับความรู4เพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมายการฟอกเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
• สถานท่ีจัดการอบรม 

 
๒.  สิ่งท่ีท%านคิดว%าควรปรับปรุงมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• กิจกรรมสานความสัมพันธ:น4อยเกินไป 
• ระยะเวลาในการจัดการอบรมน4อยเกินไป 
• ผู4เข4าร%วมการสัมมนาควรจะเป?นผู4ปฏิบัติจริงมากกว%า 
• ท่ีพักกับห4องประชุมไกลกันไปหน%อย 
• ควรจะมตีัวอย%างสํานวนท่ีเป?นเอกสารเพ่ือใช4ในการทําคู%มือ 
• ห4องพักไม%ค%อยสมบูรณ: 
• การจัดกิจกรรมสันทนาการไม%เหมาะสมกับลักษณะงาน 

 
๓.  ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาการจัดสัมมนา 

• ควรมีค%ายานพาหนะสําหรับเดินทาง 
• ควรมีการจัดสมัมนาในทุกๆจังหวัด 
• ควรจะมีวิทยากรในภาคส%วนของวิชาการ 
• ควรจัดกลุ%มเป�าหมายในการสัมมนาให4เหมาะสม 
• ควรจะมีการจัดการอบรมสมัมนาข้ึนทุกๆป1 เพ่ือสร4างความเข4าใจและเครือข%าย 
• ควรจะมตีัวอย%างเอกสารต%างๆ ท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรม 
• ควรจะมีการสรุปวิธีการปฏิบัติงานให4กับเจ4าหน4าท่ีให4ชัดเจน เป?นลําดบัข้ันตอนให4เป?นรูปธรรม เพ่ือการนําไปใช4ปฏิบัติงานได4

จริง 
 

ตอนที่ ๔  การวัดความรู0 ความเข0าใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย  �  หรือ �  ในข4อที่ถูกที่สุดเพียงข4อเดียว 

๑. ทรัพย-สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว$า  
   ก. เงินหรือทรัพย:สินท่ีได4มาจากการกระทําซ่ึงเป?นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือ

ช%วยเหลือ การกระทําซ่ึงเป?นความผิดมลูฐาน หรือความผดิฐานฟอกเงิน และให4รวมถึงเงินหรือทรัพย:สนิท่ีได4ใช4หรือมีไว4
เพ่ือใช4หรือสนับสนุนการกระทําความผิดเก่ียวกับการก%อการร4ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

ข. เงินหรือทรัพย:สินท่ีได4มาจากการจําหน%าย จ%าย โอนด4วยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพย:สินตามข4อ ก.     
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย:สินตาม ข4อ ก. หรือ ข. 

ง. ถูกทุกข4อ (๑๐๐%) 
 
 
 



 ๕๓    
   
 ๒. ปVจจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวม

ท้ังหมด จํานวนเท$าใด 
ก. ๑๑ มลูฐาน (๑๐๐%) 
ข. ๑๐ มลูฐาน 
ค. ๙  มูลฐาน 
ง.  ๘ มูลฐาน 

 

๓. ข0อใดคือเจตนารมณ-ของกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. เพ่ือเป?นการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช%องว%างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย:สนิ 
ค. เพ่ือเป?นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

ง. ถูกทุกข4อ (๑๐๐%) 
 
๔.  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 

ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ4อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู%ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเป?นไปได4ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได4ว%ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให4ตกอยู%ภายใต4บังคับแห%งกฎหมายฟอกเงิน (๒.๐๘%) 
ง. ถูกทุกข4อ (๙๗.๙๒%) 

 
๕.  ข0อใดถูกต0องเกี่ยวกับกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ก. มาตรการทางแพ%งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย:สินไม%มผีลย4อนหลัง เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา 
ข. เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล4วแต%กรณี อาจสั่งให4ผู4มีส%วนได4เสียรับทรัพย:สินน้ันไปดูแลและใช4

ประโยชน:โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให4นําทรัพย:สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช4เพ่ือประโยชน:ของทาง
ราชการ 

ค. ในกรณีท่ีทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป?นทรัพย:สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได4อยู%แล4ว แต%ยังไม%มี
การดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันตามกฎหมายดังกล%าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล%าวแล4วแต%ไม%เป?นผล หรือการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก%อให4เกิดประโยชน:แก%ทางราชการมากกว%า 
ก็ให4ดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันต%อไปตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๘๙.๕๘%) 

ง. ข4อ ข. และ ค. ถูก (๑๐.๔๒%) 

๑๐๐% ผ$าน  ไม$ผ$าน 

ตอนท่ี ๕  ข4อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน:ต%อสํานักงาน ปปง. ในการกําหนดแนวทางสนับสนุนหน%วยงานของท%าน 
             เพ่ือให4สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินได4อย%างมปีระสิทธิภาพ 

๑. ปVญหาอุปสรรค 

• ผู4ปฏิบัติงานในหน%วยงานของตํารวจ ขาดความรู4 ความสามารถในการใช4กฎหมายฟอกเงิน จึงทําให4การทํางานไม%มีประสิทธิภาพ 

• การตดิต%อประสานงานระหว%างสาํนักงาน ปปง. และเจ4าหน4าท่ีตํารวจ 

• รูปแบบการดําเนินงาน 

• ขาดแรงจูงใจ เน่ืองจากมภีารกิจหลายด4าน และขาดแคลนกําลังพล 
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๒. ความต0องการสนับสนุน 

• ต4องการให4มีการจัดการอบรมต%อบุคลากรในหน%วยงานอย%างต%อเน่ืองและตรงกับสายปฏิบัติงาน (ตร.ภ.๒) 

• ขาดงบประมาณในการดาํเนินงาน (สาํนักงาน ปปง.) 

• เอกสาร และคู%มือการปฏิบัติงาน (สาํนักงาน ปปง.) 

๓. ข0อคิดเห็น/ข0อเสนอแนะอ่ืน  ๆ
• อยากให4มีการจัดการอบรมอย%างต%อเน่ือง เพ่ือเป?นการต%อยอดอย%างเป?นระบบ 
• อยากให4สาํนักงาน ปปง. ดําเนินแนวทางการปฏิบัตใินเชิงรุกเพ่ิมมากข้ึน 
• อยากให4ตาํรวจมีการจัดตั้งชุดทํางานในแต%ละจังหวัด เพ่ือการทํางานท่ีรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 
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สรุปผลการประเมิน (ตํารวจภูธรภาค ๖) 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)” ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    

วันท่ี ๖ – ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทรัพย-ไพรวัลย-  แกรนด- โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 
 

 คําชี้แจง ให4ผู4ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย%างอิสระ ไม%ต4องลงช่ือผู4ตอบ จะเป?นประโยชน:อย%างยิ่งในการปรับปรุง 
และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต%อไป   
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในช%องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท%าน 
เกณฑ-การประเมนิ : ระดบั  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น4อย ระดบั  ๑  =  น4อยท่ีสดุ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ-การประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร 
๑.๑ หัวข4อบรรยาย เร่ือง : สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทาง ฯ 

     

๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๓๕.๒๙ ๕๘.๘๒ ๒.๙๔ ๒.๙๔  

๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/ส่ือสาร ให4มีความเข4าใจ ๓๕.๒๙ ๔๗.๐๖ ๑๗.๖๕   

๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างดี ๓๕.๒๙ ๕๒.๙๔ ๘.๘๒ ๒.๙๔  

๑.๒ หัวข4ออภปิราย  เร่ือง :  แนวทางการสืบสวน / การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

     

๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๓๕.๒๙ ๖๑.๗๖  ๒.๙๔  

๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/ส่ือสาร ให4มีความเข4าใจ ๓๒.๓๕ ๕๕.๘๘ ๘.๘๒ ๒.๙๔  

๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างดี ๓๒.๓๕ ๕๒.๙๔ ๘.๘๒ ๕.๘๘  

๑.๓ หัวข4อสัมมนากลุ%มย%อย เร่ือง : แนวทางบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน      

๑) มีความรู4 ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข4อวิชาท่ีอภิปราย ๓๒.๓๕ ๕๒.๙๔ ๑๔.๗๑   

๒) มีความสามารถในการถ%ายทอด/ส่ือสาร ให4มีความเข4าใจ ๒๙.๔๑ ๕๒.๙๔ ๑๗.๖๕   

๓) มีความสามารถตอบข4อซักถามได4เป?นอย%างดี ๒๙.๔๑ ๕๕.๘๘ ๑๔.๗๑   

๒. เน้ือหา      

๒.๑  การสัมมนาคร้ังน้ี มีความจําเป?นและเป?นประโยชน:ต%อการนําไปใช4ในการปฏิบัติงาน ๓๘.๒๔ ๕๘.๘๒ ๒.๙๔   

๒.๒ ท%านมีความรู4 ความเข4าใจ กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถให4     ความร%วมมือใน
การปฏิบัติงานร%วมกับสํานักงาน ปปง. เพื่อแก4ไขปAญหาการฟอกเงินได4เพียงใด 

๑๐๐ เพิ่ม  ไม%เพิ่ม 
 

     

๒.๓ ท%าน มีความรู4 ความเข4าใจเก่ียวกับการดําเนินการร%วมกับสํานักงาน ปปง. เพิ่มข้ึนเพียงใด 
๑๐๐ เพิ่ม  ไม%เพิ่ม 

 

     

๒.๔ การสัมมนาคร้ังน้ี ช%วยให4ท%าน ได4มีการแลกเปล่ียนข4อมูลข4อคิดเห็น ปAญหาอุปสรรค และ
ข4อเสนอแนะ ด4านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
๒๖.๔๗ 

 
๖๗.๖๕ 

 
๕.๘๘ 

  

 
รายการประเมิน 

เกณฑ-การประเมิน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอื่น ๆ      

๓.๑ ความพร4อมของอุปกรณ:โสตทัศนูปกรณ: ๑๗.๖๕ ๖๔.๗๑ ๑๔.๗๑  ๒.๙๔ 

๓.๒ การมีส%วนร%วมในกิจกรรมต%าง ๆ ของผู4เข4าร%วมสัมมนา ๒๙.๔๑ ๖๑.๗๖ ๘.๘๒   

๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๒๓.๕๓ ๕๒.๙๔ ๒๐.๕๙ ๒.๙๔  

๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๒๓.๕๓ ๖๑.๗๖ ๘.๘๒   
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ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและข4อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑.  สิ่งท่ีท%านประทับใจมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• สถานท่ีจัดอบรม 

• มิตรภาพ 

• วิทยากร 

• มีกิจกรรมสร4างความสัมพันธ: การมีส%วนร%วม 

• เจ4าหน4าท่ีอัธยาศัยดี เป?นกันเอง 
๒.  สิ่งท่ีท%านคิดว%าควรปรับปรุงมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• อาหารไม%เพียงพอ 

• สถานท่ีจัดอบรมไกล 

๓.  ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาการจัดสัมมนา 

• ควรมีการจัดอบรมทุกๆ ๓ เดือน หรือป1ละ ๒ ครั้ง  
 

ตอนที่ ๔  การวัดความรู0 ความเข0าใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย O หรือ  × ในข4อที่ถูกที่สุดเพียงข4อเดียว 

๑. ทรัพย-สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว$า  
ก. เงินหรือทรัพย:สินท่ีได4มาจากการกระทําซ่ึงเป?นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือ

ช%วยเหลือการกระทําซ่ึงเป?นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให4รวมถึงเงินหรือทรัพย:สินท่ีได4ใช4หรือมีไว4
เพ่ือใช4หรือสนับสนุน การกระทําความผิดเก่ียวกับการก%อการร4ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

ข. เงินหรือทรัพย:สินท่ีได4มาจากการจําหน%าย จ%าย โอนด4วยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพย:สินตามข4อ ก.     
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย:สินตาม ข4อ ก. หรือ ข. 
ง. ถูกทุกข4อ (๑๐๐%) 

 
๒.  ปVจจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมท้ังหมด 

จํานวนเท$าใด 
 ก. ๑๑ มลูฐาน (๙๔.๒๑%) 

ข. ๑๐ มลูฐาน 
ค. ๙  มูลฐาน (๕.๘๘%) 
ง.  ๘ มลูฐาน 

 
๓. ข0อใดคือเจตนารมณ-ของกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ก. เพ่ือเป?นการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช%องว%างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย:สนิ 
ค. เพ่ือเป?นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 
ง. ถูกทุกข4อ (๑๐๐%) 

 
๔.  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 

ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ4อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู%ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเป?นไปได4ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได4ว%ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให4ตกอยู%ภายใต4บังคับแห%งกฎหมายฟอกเงิน 
ง. ถูกทุกข4อ (๑๐๐%) 
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๕.  ข0อใดถูกต0องเกี่ยวกับกฎหมายว$าด0วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มาตรการทางแพ%งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย:สินไม%มีผลย4อนหลัง เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา 
ข. เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล4วแต%กรณี อาจสั่งให4ผู4มีส%วนได4เสียรับทรัพย:สินน้ันไปดูแลและใช4

ประโยชน:โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให4นําทรัพย:สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช4เพ่ือประโยชน:ของทาง
ราชการ 

ค. ในกรณีท่ีทรัพย:สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป?นทรัพย:สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได4อยู%แล4ว แต%ยังไม%มี       
การดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันตามกฎหมายดังกล%าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล%าวแล4วแต%ไม%เป?นผล หรือการ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก%อให4เกิดประโยชน:แก%ทางราชการ
มากกว%า ก็ให4ดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันต%อไปตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔๑.๑๘%) 

ง. ข4อ ข. และ ค. ถูก (๕๘.๘๒%) 

๑๐๐% ผ$าน  ไม$ผ$าน 

 ตอนท่ี ๕  ข4อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน:ต%อสํานักงาน ปปง. ในการกําหนดแนวทางสนับสนุนหน%วยงานของท%านเพ่ือให4
สามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินได4อย%างมีประสิทธิภาพ 

๑. ปVญหาอุปสรรค 
• ความชัดเจนในอํานาจหน4าท่ีของเจ4าพนักงานในการปฏิบัติหน4าท่ี 
• ข4อกฎหมายในการค4ามนุษย: ยังมีช%องว%างอยู% 

๒. ความต0องการสนับสนนุ 
• งบประมาณ การสนับสนุน 
• ช%องทางการตดิต%อประสานงานท่ีสะดวก และรวดเร็ว 

๓. ข0อคิดเห็น/ข0อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
• ควรจัดทําคู%มือข้ันตอนการปฏบัิติงานของพนักงานเจ4าหน4าท่ี 

 
ขอขอบคุณในความร%วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ส%วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร:  สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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ภาพกิจกรรมโครงการ (ตํารวจภูธรภาค ๒) 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนวลจนัทร-  โพธิ์ช$วย 
ผู0อํานวยการส$วนพัฒนาบุคลากร 

กล$าวต0อนรับผู0เข0าร$วมโครงการและแบ$งกลุ$ม 

ฝgกปฏิบัติการทํางานเปLนทีม 
 

ภาพผู0เข0าร$วมสัมมนาลงทะเบียน      

แบ$งกลุ$มฝgกปฏิบัติการทํางานเปLนทีม โดย ทีมวิทยากรจากสํานักงาน ปปง. 

 

กิจกรรมเสริมสร0างความสัมพันธ-  
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นางอรอุมา  คงเพ็ชร- 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล$าวชี้แจงรายละเอียดและ
วัตถุประสงค-โครงการ 

พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน- 
เลขาธิการ ปปง 

กล$าวเปhดโครงการ 

วิทยากร บรรยาย เร่ือง “สถานการณ-การฟอกเงินในปVจจุบัน นโยบาย
และแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 

โดย พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน- เลขาธิการ ปปง 

อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรปูคดี และแนวทางการบูรณาการการปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิป�องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ โดย ๑. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย- ผู0อํานวยการสํานักคดี จากสํานักงาน ปปง. 

                ๒. นายชาญชยั  พงศ-ภัสสรผู0อํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ จากสํานักงาน ปปง. 
                ๓. พ.ต.ท. ธรีพงษ-  ดุลยวิจารณ- นักสบืสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ปปง. 
                ๔. นายปกาศิต  เหลืองทอง อัยการจังหวดัประจําสํานักงาน สํานักงานอัยการสูงสดุ 
                ๕. นายพูนศักดิ์  อุทกภาชน- อัยการพิเศษฝ\ายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด 

   ๖. พ.ต.ท.ออมสิน สุขการค0า  พงส.(สบ๓) สภ.บางละมงุ จว.ชลบุร ี
     ๗. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย-  แสวงผล ผู0อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะหิ์ สํานักงาน ปปง. (ผู0ดําเนินการอภิปราย) 

นางนวลจนัทร-  โพธิ์ช$วย 
ผู0อํานวยการส$วนพัฒนาบุคลากร 

กล$าวรายงานโครงการ 
 

               ผู0เข0าร$วมโครงการ 
 

               ผู0เข0าร$วมรับฟVงบรรยาย 
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ผู0เข0าร$วมรับฟVงการอ  ภิ ปราย 
 
 
 
  
 
 
 

นําเสนอผลการสมัมนากลุ$มย$อย ๔ กลุ$ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ$มท่ี ๓ กลุ$มท่ี ๔ กลุ$มท่ี ๒ กลุ$มท่ี ๑ 

ภาพ สัมมนากลุ$มย$อย เร่ือง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 

โดย วิทยากรจากสํานักงาน ปปง./สํานักงานอัยการสูงสุด และตํารวจภูธรภาค ๒ 

กลุ$มท่ี ๑ กลุ$มท่ี ๒ กลุ$มท่ี ๓ กลุ$มท่ี ๔ 

วิทยากรให0คําแนะนําเพ่ิมเติม 

วิทยากร สรุปผลการสัมมนากลุ$มย$อยและประเด็นปVญหา 

ข0อสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 
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พิธีมอบวุฒิบัตรให0กับผู0ผ$านการสัมมนา โดย วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. และสํานักงานอัยการสูงสุด 
 

ร0อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย-  แสวงผล ผู0อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 
กล$าวปhดโครงการ 
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ภาพกิจกรรมโครงการ (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แบ$งกลุ$มฝgกปฏิบัติการทํางานเปLนทีม  

โดย นางนวลจันทร-  โพธิ์ช$วย ผู0อํานวยการส$วนพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

ผู0เข0าร$วมสัมมนาลงทะเบียน 



 ๖๓     
   
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร0างความสัมพันธ- โดย ผอ.ส$วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

ผู0เข0าร$วมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 

 

นายกิติศักด์ิ  สีสด 
นักวิเคราะห-นโยบายและแผนชํานาญการ 
กล$าวชี้แจงกําหนดการและวัตถปุระสงค- 

 

ร.ต.อ.หญิงสุวนีย-  แสวงผล 
ผู0อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 

กล$าวต0อนรับผู0เข0าร$วมสัมมนา 
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สัมมนากลุ$มย$อยเรื่อง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                กลุ$มท่ี ๑                                           กลุ$มท่ี ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               กลุ$มท่ี ๓                                                    กลุ$มท่ี ๔ 

  
 

           อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
             ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
             โดย  ๑. พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ รองผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 
          ๒. นายนภดล  บุญศร  อัยการพิเศษฝ\ายคดีพิเศษ ๓ 
          ๓. นายชาญชัย  พงษ-ภัสสร  ผู0อํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ 
          ๔. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย-  แสวงผล    ผู0อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห-  ผู0ดําเนินการอภิปราย 
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ผู0เข0ารับฟVงบรรยาย 
 

นําเสนอผลการสมัมนากลุ$มย$อย เร่ือง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

 
 
 
 
 
 
                               กลุ$มท่ี ๑                                                        กลุ$มท่ี ๒ 

 
 
 
  
 
 

                                กลุ$มท่ี ๓                                                  กลุ$มท่ี ๔ 

บรรยาย เร่ือง “สถานการณ-การฟอกเงินในปVจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูร
ณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” 

โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง. 
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วิทยากรให0คําแนะนํา 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
             โดย ๑. พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ  รองผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 
             ๒.นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน-  อัยการพิเศษฝ\ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 
             ๓.นายชาญชัย  พงษ-ภัสสร  ผู0อํานวยการสํานักภารกจิพิเศษ 
             ๔. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย-  แสวงผล    ผู0อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 
              

พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ 
รองผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 

 กล$าวปhดโครงการ 
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เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ-การฟอกเงินในปVจจุบัน   
นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

----------------------------
พพ..ตต..ออ..  ดรดร..สีหนาทสีหนาท    ประยรูรตัน์ประยรูรตัน์

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

* กฎหมายฟอกเงิน
**  สถานการณ์การฟอกเงนิในปัจจุบันสถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน

**  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการนโยบายและแนวทางในการบูรณาการ
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงนิการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวั

ทรงลงพรปรมาภิไธย
10 เม.ย. 2542

ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

21 เม.ย. 2542

บงัคบัใช้
19 ส.ค. 2542

ป.ป.ส.
8 มี.ค. 2538

คณะรฐัมนตรี
2 ก.ค. 2539

กฤษฎีกา
23 ก.ย. 2539

คณะรฐัมนตรี
มิ.ย. 2540

กระบวนการของสภา
ผูแ้ทน ฯ กรรมาธิการ

และวฒิุสภา
8  ส.ค. 2540

รฐัสภาอนมุติั
17-19 มี.ค. 2542

นรม.นําร่างกฎหมาย
ขึ?นทลูเกล้า
1 เม.ย. 2542

พรบ.ปปง. 
ฉบบัทีA 2

2 มี.ค. 2551

พรบ. ปปง. ฉบบัทีA 3
ประกาศใน

ราชกิจจานเุบกษา
22 ก.ค. 2552 และจะมผีลบงัคบัใช้ 

120 วนัหลงัจากวนัประกาศฯ

ภาพรวม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ
ฉบบัทีAแก้ไขเพิAมเติมครั ?งทีA  2 และครั ?งทีA  3

� หมวด 1 :   บททั$วไป (มาตรา 5 - 12)
� หมวด 2 :   การรายงานและการแสดงตน (มาตรา 13 - 23)

� หมวด 3 :   คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
(มาตรา 24 - 31)

� หมวด 4 :   คณะกรรมการธุรกรรม (มาตรา 32 – 39/2)
� หมวด 5 :   สํานักงาน ปปง. (มาตรา 40 - 47)
� หมวด 6 :   การดําเนินการเกี$ยวกบัทรัพย์สิน (มาตรา 48 - 59)
� หมวด 6/1 : กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ

(มาตรา 59/1 - 59/7)
� หมวด 7 :   บทกําหนดโทษ (มาตรา 60 - 66)

เหตุผลในการประกาศใช้ 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

“ เนื$องจากในปัจจุบันผู้ประกอบอาชญากรรมซึ$งกระทาํความผดิกฎหมายบางประเภท 
ได้นําเงนิหรือทรัพย์สินที$เกี$ยวกบัการกระทาํความผดินั7น         มากระทาํการใน
รูปแบบต่างๆ อนัเป็นการฟอกเงนิ เพื$อนําเงินหรือทรัพย์สินนั7นไปใช้เป็นประโยชน์ใน
การกระทาํความผดิต่อไปได้อกี  ทาํให้ยากแก่การปราบปรามการกระทาํความผดิ
กฎหมายเหล่านั7น และโดยที$กฎหมายที$มีอยู่กไ็ม่สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือ
ดาํเนินการกบัเงนิหรือทรัพย์สินนั7นได้เท่าที$ควร  ดงันั7น  เพื�อเป็นการตัดวงจรการ
ประกอบอาชญากรรม ดงักล่าว  สมควรกาํหนดมาตรการต่างๆ  ให้สามารถดาํเนินการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญตันีิ7 ”

สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (สาํนักงาน ปปง.)
เป็นส่วนราชการไม่สงักดัสาํนักนายกรฐัมนตรี กระทรวง ทบวง มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบงัคบั

บญัชาของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม มีอาํนาจหน้าทีA  ดงันี?
1. ดาํเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. คณะกรรมการธรุกรรมและ

ปฏิบติังานธุรการอืAน
2. รบัรายงานการทาํธรุกรรมทีAส่งให้ตามหมวด 2 และแจ้งตอบการรบัรายงาน รวมทั ?งการ

รบัรายงานและข้อมลูเกีAยวกบัการทาํธรุกรรมทีAได้มาโดยทางอืAน
3. รบัหรือส่งรายงานหรือข้อมลูเกีAยวกบัการทาํธรุกรรมเพืAอปฏิบติัการตา มพระราชบญัญติันี?  

หรือกฎหมายอืAน
4. เกบ็ รวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษา ประมวลผล และวิเคราะหร์ายงานและข้อมูล   

ต่างๆ เกีAยวกบัการทาํธรุกรรม
5. เกบ็รวบรวมพยานหลกัฐานเพืAอดาํเนินคดีกบัผู้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญติันี?  
6. จดัให้มีโครงการทีAเกีAยวกบัการเผยแพร่ความรู้  การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้าน

ต่างๆ ทีAเกีAยวกบัการดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี?  หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั ?งภาครฐั
และภาคเอกชนให้มีการจดัโครงการดงักล่าว

7. ปฏิบติัการอืAนตามพระราชบญัญติันี?  หรือตามกฎหมายอืAน
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คณะกรรมการ ปปง.
นายกรฐัมนตรี/ประธานกรรมการ

คณะกรรมการธุรกรรม รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เลขาธิการ ปปง.

ผู้เชีAยวชาญเฉพาะ
ด้านนโยบายและมาตรการ

ผู้ เชีAยวชาญเฉพาะ
ด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงิน

ผู้เชีAยวชาญเฉพาะ
ด้านกฎหมาย

รองเลขาธิการ ปปง.
ฝ่ายบริหาร

รองเลขาธิการ ปปง.
ฝ่ายปฏิบัติการ

กลุม่พัฒนาระบบบริหาร กลุม่ตรวจสอบภายใน

กองกลาง

กองนโยบายและมาตรการ

สาํนักบริหารจัดการทรัพย์สิน

สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสืบสวนทางการเงิน

สาํนักตรวจสอบและวิเคราะห์

สาํนักคดี

สาํนักภารกิจพิเศษ

โครงสร้างสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพฒันาระบบบริหาร

รองเลขาธกิารรองเลขาธิการ  ปปงปปง..
ฝ่ายปฏิบตักิารฝ่ายปฏิบตักิาร

รองเลขาธิการรองเลขาธกิาร  ปปงปปง..
ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหาร

สํานักคดี

สํานักตรวจสอบและ
วิเคราะห์

สํานักภารกิจพิเศษ

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

สํานักกํากบัตรวจสอบและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

สํานักกฎหมาย

สํานักความร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ

สํานักข่าวกรองและสืบสวน
ทางการเงิน

สํานักบริหารกลาง

สํานักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์

โครงสร้างสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ส่วนราชการภายใน

เลขาธิการเลขาธกิาร  ปปงปปง..

--  ผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ
--  ผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
--  ผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงนิผู้เชี$ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนทางการเงนิ

ประธานกรรมการ นายกรฐัมนตรี
รองประธานกรรมการ    รฐัมนตรวี่าการกระทรวงยตุธิรรม 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั
กรรมการและเลขานุการ  ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

ผู้อาํนวยการสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมที$ดิน

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เลขาธิการคณะกรรมการกาํกบัและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประธานสมาคมธนาคารไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนเก้าคน ซึ$งคณะรัฐมนตรีแต่งตั7งจากบุคคลซึ$งมคีวามเชี$ยวชาญในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง 
กฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ$งที$เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี7โดยความเห็นชอบของสภา
ผู้แทนราษฎรและวุฒสิภาตามลาํดบั  โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  (คณะกรรมการ ปปง.)

1. เสนอมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินต่อคณะรฐัมนตรี
2. พิจารณาให้ความเหน็ต่อรฐัมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และ

ประกาศเพืAอดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี?
3. วางระเบียบเกีAยวกบัการส่งคืนทรพัยสิ์น การเกบ็รกัษา การนําทรพัยสิ์นออก

ขายทอดตลาด การนําทรพัยสิ์นไปใช้ประโยชน์ และการประเมินค่าเสียหายและ
ค่าเสืAอม สภาพ และวางระเบียบเกีAยวกบักองทนุว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

4. ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเกีAยวกบัการให้ข้อมลูข่าวสารเพืAอป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน และวางระเบยีบในการดาํเนินการกบัข้อมลูหรือ
เอกสารเพืAอใช้เป็นพยานหลกัฐานในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี?

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี?
6. ปฏิบติัการอืAนตามทีAกาํหนดไว้ในพระราชบญัญติันี?หรือกฎหมายอืAน หรือ

ระเบียบอืAนใดในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติันี?

อาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการ  ปปง . แต่งตั ?งจากบุคคลซึAงได้รบัการเสนอชืAอจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมการอยัการ คณะละหนึAงคน 
โดยมีเลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการธุรกรรม

1. ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด
2. สั Aงยบัย ั ?งการทาํธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
3. ดาํเนินการตามมาตรา 48
4. เสนอรายงานผลการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี? ต่อ

คณะกรรมการและคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
5. กาํกบัดแูลความเป็นอิสระและเป็นกลางของสาํนักงานและ

เลขาธิการ
6. ปฏิบติัการอืAนใดตามทีAคณะกรรมการมอบหมาย 

อาํนาจหน้าทีAของคณะกรรมการธุรกรรม  

ผลการดาํเนินงานในการรับรายงานธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

ประเภทของรายงาน

ประจําเดือน เมษายน 2555

ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. 2555

ณ 30 เมษายน 2555

สะสมต้ังแต$วันท่ี  27 ต.ค. 43 

ถึง 30 เมษายน 2555

จํานวน

ธุรกรรม

มูลค$า

(บาท)

จํานวน

ธุรกรรม

มูลค$า

(บาท)

จํานวน

ธุรกรรม

มูลค$า

(บาท)

1. ธุรกรรมท่ีใช0เงินสด 77,908 396,298,548,445.4 575,700 2,956,754,020,708.65 5,426,948 54,320,448,567,297.40 

2. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรพัย-สนิ  12,380 456,302,045,516.50 90,115 3,762,821,675,458.86 5,042,460 1,096,587,102,036,050.00 

3. ธุรกรรมท่ีเปLนการโอนเงิน

หรอืชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส- 

1,270,659 33,232,123,901,371.57 7,847,799 218,710,147,091,364.00 7,847,799 218,710,147,091,364.00 

3. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสยั 10,071 26,311,753,535.98 63,798 186,264,820,167.28 1,599,295 145,813,484,562,984.00 

รวม 1,371,018 34,111,036,248,869.19 8,577,412 225,615,987,607,698.79 19,916,502 1,515,431,182,257,695.40

ความผิดมูลฐาน

2. เพศ

4.ยกัยอก/ฉ้อโกงโดย
ผูบ้ริหารสถาบนัการเงิน

7. ลกัลอบหนีศลุกากร

3.ฉ้อโกงประชาชน

5.ความผิดต่อ
ตาํแหน่งหน้าทีAราชการ

6. กรรโชก
/ รีดเอาทรพัย์

8. ก่อการร้าย

9.การพนัน

10.ซื?อสิทธิ/ขายเสียง
ในการเลือกตั ?ง

11.ค้ามนุษย์1. ยาเสพติด

บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

1. ความผิดเกีAยวกบัยาเสพติด
1.1 ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
1.2 ตาม พ.ร.บ. วตัถทีุAออกฤทธิR ต่อจิตและประสาท  

พ.ศ. 2518
1.3 ตาม พ.ร.ก. ป้องกนัการใช้สารระเหย พ.ศ. 2533
1.4 ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํ

ความผิดเกีAยวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534
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2. ความผิดเกีAยวกบัเพศ
2.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
2.2 ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการป้องกนั และปราบปราม

การค้าหญิงและเดก็ พ.ศ.2540
2.3 ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการค้าประเวณี 

พ.ศ. 2539

บทกฎหมายที$เกี$ยวข้อง

3. ความผิดเกีAยวกบัการฉ้อโกงประชาชน
3.1 ตามประมวลกฎหมายอาญา
3.2 ตาม พ.ร.ก. การกู้ยืมเงินทีAเป็นการฉ้อโกงประชาชน 

พ.ศ.2527

บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

4. ความผิดเกีAยวกบัการยกัยอก หรือ ฉ้อโกง หรือ 
ประทุษร้าย ต่อทรพัยสิ์น หรือกระทาํการโดยทุจริต 
โดยกรรมการ ผูจ้ดัการ ของสถาบนัการเงิน

4.1 ตาม พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505
4.2 ตาม พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจเงินทุนธรุกิจหลกัทรพัย์

และกิจการเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522
( ปัจจบุนั - มกีารประกาศใช้ พ.ร.บ.ธรุกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 )

4.3 ตาม พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  พ.ศ. 2535

บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

5. ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีAราชการ หรือ 
ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีAในการยติุธรรม

5.1 ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีAราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา

5.2 ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าทีAในการยติุธรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญา

5.3 ความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยความผิดของ
พนักงานในองคก์ร หรอืหน่วยงานของรฐั                

บทกฎหมายที$เกี$ยวข้อง

6. ความผิดเกีAยวกบัการกรรโชก หรอื 
รีดเอาทรพัยที์Aกระทาํโดยอ้างอาํนาจอั ?งยีA 
หรอื ซ่องโจร

- ตามประมวลกฎหมายอาญา

บทกฎหมายที$เกี$ยวข้อง บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

7. ความผิดเกีAยวกบัการลกัลอบหนี
ศลุกากร

- ตาม พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469

บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

8. ความผิดเกีAยวกบัการก่อการร้าย
- ตามประมวลกฎหมายอาญา (แก้ไขเพิAมเติม)

บทกฎหมายทีAเกีAยวข้อง

9. ความผิดเกีAยวกบัการพนัน
- ตามพระราชบญัญติัการพนัน  พทุธศกัราช  2478 

เฉพาะความผิดเกีAยวกบัการเป็นผู้จดัให้มีการเล่นการพนัน
โดยไม่ได้รบัอนุญาต  และมีจาํนวนผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนัน
ในการเล่นแต่ละครั ?ง เกินกว่า  100 คน หรือมีวงเงินในการ
กระทาํความผิดรวมกนัมีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ?นไป
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มาตรการทางกฎหมาย
ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

มาตรการทางแพ่ง มาตรการทางอาญา

การดาํเนินคดีอาญา
การดาํเนินการ

เกีAยวกบัทรพัยสิ์น

ขั ?นตอนการดาํเนินการริบทรพัยสิ์นตามกฎหมายฟอกเงินขั ?นตอนการดาํเนินการริบทรพัยสิ์นตามกฎหมายฟอกเงิน

อยัการอยัการ

คณะกรรมการ ปปง.คณะกรรมการ ปปง.
ศาลแพ่งศาลแพ่ง

อยัการอยัการ

การคืนทรพัยสิ์นการคืนทรพัยสิ์น

เลขาธิการ ปปง.เลขาธิการ ปปง.

ศาลแพ่งศาลแพ่ง

สาํนักงาน ปปง.

คณะกรรมการ ปปง.คณะกรรมการ ปปง.

คณะกรรมการธุรกรรม หรือ
เลขาธิการ ปปง.

90 วนั*90 วนั*

10 วนั10 วนั3 วนั*3 วนั*

เจ้าของ/ผู้รบัโอน/ผู้รบัประโยชน์ ยืAนคาํรอ้ง

เจ้าของทรพัย์ยืAนคาํร้อง

ประกาศ 

การยึด/อายดัชั Aวคราวการยบัยั ?งธรุกรรม

มเีหตุอนัควรเชืAอ

พิสูจน์ความเป็นเจ้าของหรือความสุจริตของผู้รบัประโยชน์

รายงานจาก
สถาบนัการเงิน

รายงานจาก
สาํนกังานทีAดิน

รายงานจาก 9 วิชาชีพ และ
ข้อมลูจากแหล่งอืAน

ริบทรพัย์ริบทรพัย์

การคืนทรพัยสิ์นการคืนทรพัยสิ์น

การดาํเนินการเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

การตรวจสอบรายงานและข้อมลูตาม
หลกัเกณฑใ์นกฎกระทรวง

มูลเหตุอนัเชืAอได้วา่ทรพัยสิ์นนั?นเกีAยวข้องกบั
การกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน

การสั Aงยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น

การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการธุรกรรม

ทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด

พนักงานอยัการ

ศาล

โดย คณะกรรมการธรุกรรม

กรณีเร่งด่วน
โดย เลขาธิการ ปปง.

รายงาน

ทรพัยสิ์นตกเป็นของ
แผ่นดิน

(มาตรา 48)

การดาํเนินคดีอาญาตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

- การดาํเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน
- การดาํเนินคดีอาญากบัผูที้Aฟอกเงิน หรือผูส้นับสนุน  
ช่วยเหลือการกระทาํความผิด

- การดาํเนินคดีอาญากบัสถาบนัการเงิน ผูมี้หน้าทีAตามทีA
กฎหมายกาํหนด หรือผูเ้กีAยวข้องฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติั  
ตามทีA พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

หมายถึง  การนําเงินหรือทรพัยสิ์นที �ได้มาจาก 
การกระทาํความผิด หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  มาเปลี �ยนสภาพให้เป็นเงินหรือทรพัยสิ์นที �
ได้มาอย่างถกูต้อง  หรือเรียกได้ว่า กระบวนการทาํ 
“เงินสกปรก” ให้เปลี �ยนสภาพเป็น “เงินสะอาด” หรือ 

หมายถึง การเปลี �ยนสภาพเงิน หรือทรพัยสิ์นที �
ได้มาโดยผิดกฎหมาย ให้ดเูสมือนว่าได้มาโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย

การฟอกเงิน คืออะไร
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

ผูใ้ดกระทาํผิดในราชอาณาจกัร นอกราชอาณาจกัร

โอน  รบัโอน หรือเปลีAยนสภาพ  ทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด

กระทําด้วยประการใด ๆ  เพื$อปกปิด หรืออาํพราง

ซุกซ่อน             ปกปิดแหล่งทีAมา 
ของทรพัยสิ์น 

ช่วยเหลือผูอื้Aนไม่ว่าก่อน ขณะ 
หรือหลงัการกระทาํความผิด
มิให้ต้องรบัโทษ หรือ รบัโทษน้อยลง

ลกัษณะทีAแท้จริง  การได้มา  แหล่งทีAตั ?ง  การจาํหน่าย  การโอน  
การได้สิทธิใดๆ  ซึAงทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด

หรือ

(มาตรา 5 และ 6)

บทกฎหมายที$เกี$ยวข้อง

10. ความผิดเกีAยวกบัการเลือกตั ?ง
- ตามพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการ

เลือกตั ?งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึAงสมาชิก
วฒิุสภา พ.ศ. 2550 

บทกฎหมายที$เกี$ยวข้อง

11. ความผิดเกีAยวกบัการค้ามนุษย์
- ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ       

ค้ามนุษย ์พ.ศ. 2551
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ทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด
1. เงนิหรือทรัพย์สินที$ได้มาจากการกระทําซึ$งเป็นความผดิมูลฐานหรือควา มผดิ ฐานฟอกเงนิ  

หรือจากการสนับสนุนหรือช่วยเหลอืการกระทาํซึ$งเป็นความผดิมูลฐาน หรือความผดิฐานฟอกเงิน  
และให้รวมถงึเงินหรือทรัพย์สินที�ได้ใช้หรือมไีว้เพื�อใช้หรือสนับส นุนการกระทาํความผดิมูลฐาน
เกี�ยวกบัการก่อการร้ายด้วย

2. เงนิหรือทรัพย์สินที$ได้มาจากการจําหน่าย  จ่าย โอนด้วยประการ  ใดๆ ซึ$งเงนิหรือทรัพย์สิน
ตาม (1) หรือ

3. ดอกผลของเงนิหรือทรัพย์สินตาม (1) หรือ (2)
ทั7งนี7 ไม่ว่าทรัพย์สินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมกีารจําหน่าย จ่าย โอน หรือเปลี$ยนสภาพไปกี$ครั7ง

และไม่ว่าจะอยู่ในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรากฏหลกัฐานทาง
ทะเบียนว่าเป็นของบุคคลใด 

ฐานความผิด
กระทาํความผิดสาํเรจ็

มาตรา  5

รบัโทษเช่นเดียวกบัตวัการ
มาตรา  7

สนับสนุน ช่วยเหลือ จดัหา หรือ
ให้ทรพัยสิ์นแก่ผูก้ระทาํความผิด

รบัโทษเช่นเดียวกบั
ผู้กระทาํความผิดสาํเรจ็

มาตรา  8
พยายามกระทาํความผิด

รบัโทษกึAงหนึAง
มาตรา  9

สมคบเพืAอกระทาํความผิด

จาํคกุ 1 - 10 ปี หรือ
ปรบั 20,000 - 200,00 บาท

หรือทั ?งจาํทั ?งปรบั

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(คณะกรรมการ ปปง.)

• กาํหนดนโยบายและกาํกบัดแูล
• วินิจฉัย และวางระเบยีบเกีAยวกบั

การปฏิบติัราชการและประสานงาน
คณะกรรมการธรุกรรม

• หน่วยปฏิบติัการ
• ถ่วงดลุการใช้อาํนาจของ

คณะกรรมการ ปปง. สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
( สาํนักงาน ปปง.)

• ดาํเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ ปปง. และ
คณะกรรมการธรุกรรม และปฏิบติังานธรุกรรมอืAนๆ
• รวบรวมพยาน และหลกัฐานเพืAอการดาํเนินคดี  

การสั Aงยบัย ั ?งการทาํธรุกรรมตามมาตรา 35 และมาตรา 36
มาตรา 35 ในกรณีที$มเีหตอุนัควรสงสัยและมพียานหลกัฐานอนัสมควรว่าธุรกรรม

ใดเกี$ยวข้องหรืออาจเกี$ยวข้องกบัการกระทาํความผดิมูลฐานหรือความผดิ ฐานฟอกเงนิ  
ให้คณะกรรมการธุรกรรมมอีาํนาจสั$งเป็นหนังสือยบัยั7งการทาํธุรกรรมนั7 นไว้ก่อนได้
ภายในเวลาที$กาํหนดแต่ไม่เกนิสามวนัทาํการ 

ในกรณจีําเป็นหรือเร่งด่วน  เลขาธิการจะสั$งยบัยั7งการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ$งไป
ก่อนกไ็ด้แล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม 

มาตรา  36 ในกรณีที$มีพยานหลกัฐานเป็นที$เชื$อได้ว่าธุรกรรมใดเกี$ยวข้องหรืออ าจ
เกี$ยวข้องกบัการกระทาํความผดิมูลฐานหรือความผดิฐานฟอกเงนิ  ให้คณะกรรมการ
ธุรกรรมมอีาํนาจสั$งเป็นหนังสือยบัยั7งการทําธุรกรรมนั7นไว้ชั$วคราวภ ายในเวลาที$
กาํหนดแต่ไม่เกนิสิบวนัทาํการ

อาํนาจทีAใช้เพืAอประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าทีAตามกฎหมาย
มาตรา  38 เพื$อประโยชน์ในการปฏบัิตหิน้าที$ตามพระราชบัญญตันิี7  ให้กรรมการธุรกรรม  

เลขาธกิาร และพนักงานเจ้าหน้าที$ที$ได้รับมอบหมายเป็นหนงัสือจากเลขาธิการมอีาํนาจดงัต่อไปนี7
(1)  มหีนังสือสอบถามหรือเรียกให้สถาบันการเงนิ  ส่วนราชการ  องค์การ  หรือหน่วยงานของ

รัฐ หรือรัฐวสิาหกจิ  แล้วแต่กรณี  ส่งเจ้าหน้าที$ที$เกี$ยวข้องมาเพื$อให้ถ้อยคาํส่งคาํชี7แจงเป็นหนังสื อ 
หรือส่งบญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ มาเพื$อตรวจสอบหรือเพื$อประกอบการพจิารณา

(2)  มหีนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ  มาเพื$อให้ถ้อยคาํ  ส่งคาํชี7แจงเป็นหนังสือ  หรือส่ง
บญัชี เอกสาร หรือหลกัฐานใดๆ มาเพื$อตรวจสอบหรือเพื$อประกอบการพจิารณา

(3)  เข้าไปในเคหสถาน  สถานที$ หรือยานพาหนะใดๆ  ที$มเีหตุอนัควรสงสัยว่ามกีารซุกซ่อน
หรือเกบ็รักษาทรัพย์สินที$เกี$ยวกบัการกระทาํความผิด  หรือพยานหลกัฐานที$เกี$ยวกบัการกระทาํ
ความผิดฐานฟอกเงนิ เพื$อตรวจค้นหรือเพื$อประโยชน์ในการตดิตาม ตรวจสอบ หรือยดึหรืออายดั
ทรัพย์สิน  หรือพยานหลกัฐาน  เมื$อมเีหตุอนัควรเชื$อได้ว่าหากเนิ$นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  
ทรัพย์สินหรือพยานหลกัฐานดงักล่าวนั7นจะถูกยกัย้าย ซุกซ่อน ทาํลาย หรือทาํให้เปลี$ยนสภาพไป
จากเดมิ

อาํนาจจบั
ผู้กระทาํผิดความผิดอาญาฐานฟอกเงิน

มาตรา  38/1 ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาในการปฏิบัติหน้าที$ตามพระราชบัญญัตินี7  
ให้เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และพนักงานเจ้าหน้าที$ที$ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากเลขาธิการมีอํานาจจับผู้กระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินและบันทึกถ้อยคํา  ผู้ถูกจับเพื$อเป็น
หลักฐานเบื7องต้นแล้วส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวนโดยไม่
ชักช้าแต่ต้องไม่เกินยี$สิบสี$ชั$วโมง 

มาตรา 39/1 เพืAอประโยชน์ในการปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี? ให้
คณะกรรมการธรุกรรมและเลขาธิการ ทาํรายงานสรปุการดาํเนินการตาม
หมวดนี?ต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทกุสีAเดือน

รายงานตามวรรคหนึAงอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ดงัต่อไปนี?
(1) บุคคลผู้ถกูตรวจสอบธรุกรรมหรือทรพัยสิ์น หรือถกูสั Aงยบัยั ?งการทาํ

ธรุกรรม หรือถกูยึดหรืออายดัทรพัยสิ์น
(2) พยานหลกัฐานทีAใช้ดาํเนินการต่อบคุคลตาม (1)
(3) ผู้ขอ ผู้ใช้หรือสั Aงการให้มีการดาํเนินการ
(4) ผลการดาํเนินการ
รายละเอียดตามมาตรานี?ให้ถือเป็นความลบัของทางราชการ

การรายงานต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาํนาจสืบสวนพเิศษ 

�การเข้าถึงบญัชีลูกค้าของสถาบนัการเงิน

�การเข้าถึงข้อมูลทางการสื$อสาร

�การเข้าถึงข้อมูลทางคอมพวิเตอร์
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ในกรณีทีAมีพยานหลกัฐานตามสมควรว่าบญัชีลกูค้า
ของสถาบนัการเงิน  เครืAองมือหรืออปุกรณ์ในการ
สืAอสาร  หรือเครืAองคอมพิวเตอรใ์ด  ถกูใช้หรืออาจถกูใช้
เพืAอประโยชน์ในการกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน  
พนักงานเจา้หน้าทีAซึAงเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือ
จะยืAนคาํขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพืAอมีคาํสั Aงอนุญาตให้
พนักงานเจา้หน้าทีAเข้าถึงบญัชี  ข้อมลูทางการสืAอสาร  
หรือข้อมูลคอมพิวเตอรเ์พืAอให้ได้มาซึAงข้อมลูดงักล่าว
นั?นกไ็ด้ 

มาตรา  48 ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี$ยวกับการทําธุรกรรม  
หากมีเหตุอันควรเชื$อได้ว่าอาจมีการโอน  จําหน่าย  ยักย้าย  ปกปิด  หรือซ่อน
เร้นทรัพย์สินใดที$เป็นทรัพย์สินที$เกี$ยวกับการกระทําความผิด  ให้
คณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจสั�งยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั,นไว้ชั�วคราวมี
กาํหนดไม่เกินเก้าสิบวัน

ในกรณีจําเป็นหรือเร่งด่วน  เลขาธิการจะสั$งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตาม
วรรคหนึ$งไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม

มาตรา 49 ภายใต้บังคบัมาตรา  48 วรรคหนึ$ง  ในกรณีที$
ปรากฏหลักฐานเป็นที$เชื$อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที$
เกี$ยวกบัการกระทําความผิด  ให้เลขาธิการส่งเรื$องให้พนักงาน
อัยการพจิารณาเพื$อยื$นคาํร้องขอให้ศาลมคีาํสั$งให้ทรัพย์สิน
นั7นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว

การมีคาํสั Aงให้ทรพัย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

มาตรา 51 เมื$อศาลทาํการไต่สวนคาํร้องของพนักงานอยัการตามมาตรา 49 แล้ว หากศาลเชื$อว่า
ทรัพย์สินตามคําร้องเป็นทรัพย์สินที$เกี$ยวกับการกระทาํความผิด  และคาํร้องของผู้ซึ$งอ้างว่าเป็น
เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ รับโอนทรัพย์สินตามมาตรา 50 วรรคหนึ$ง ฟังไม่ขึ7น        ให้ศาลมีคําสั$ง
ให้ทรัพย์สินนั7นตกเป็นของแผ่นดิน 

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ$งที$เป็นเงิน  ให้สํานักงานส่งเข้ากองทุนกึ$งหนึ$งและส่ง
ให้กระทรวงการคลังอีกกึ$งหนึ$ง ถ้าเป็นทรัพย์สินอื$น  ให้ดาํเนินการตามระเบียบที$
คณะรัฐมนตรีกาํหนด
เพื�อประโยชน์แห่งมาตรานี,  หากผู้ อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ รับโอนทรัพย์สิน

ตามมาตรา  50 วรรคหนึ�ง  เป็นผู้ ซึ�งเกี�ยวข้องหรือเคยเกี�ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สันนิษฐานไว้ก่อน
ว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที�เกี�ยวกับการกระทําความผิ ดหรือ
ได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี 

กองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
มาตรา 59/1 ให้จดัตั7งกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินขึ7นในสํานักงาน  

โดยมวีัตถุประสงค์เพื$อใช้ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ดังต่อไปนี7  

(1) สนับสนุนการดําเนินการเกี$ยวกบัการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคด ี การตรวจค้น 
การยึดหรืออายดั   การบริหารจัดการทรัพย์สิน  การแจ้งเบาะแส   การคุ้มครองพยาน  หรือ
การอื$นใดที$เกี$ยวข้องกบัการป้องกนัและปราบปราม    การฟอกเงิน   รวมทั7งการสนับสนุน
หน่วยงานอื$น ผู้ที$เกี$ยวข้อง และประชาชน       ในการดําเนินการนั7น  

(2) ส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานอื$น  ผู้ที$เกี$ยวข้อง  และประชาชนเกี$ยวกบัการ
เผยแพร่และการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชุมหรือการจดัการ        ศึกษาอบรม  การร่วมมอื
ทั7งในประเทศและระหว่างประเทศ และการดําเนินการเพื$อสนับสนุนมาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  

(3) ดําเนินกจิการอื$นที$จําเป็นเพื$อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของพระราชบญัญัตนีิ7 

ทรพัยสิ์นของกองทุน ปปง.
มาตรา 59/2 กองทุนตามมาตรา 59/1 ประกอบด้วยทรัพย์สิน

ดังต่อไปนี7
(1) ทรัพย์สินที$ให้นําส่งเข้ากองทุนตามมาตรา 51
(2) ทรัพย์สินที$เก็บรักษาซึ$งไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา 49 

และมาตรา 51/1
(3) ทรัพย์สินที$มีผู้ให้
(4) ทรัพย์สินที$ได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของ

ต่างประเทศ
(5) ผลประโยชน์ที$เกิดจากทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)

บทกาํหนดโทษสาํหรบัผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง
ผูใ้ช้หรือสั Aงการให้ดาํเนินการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

มาตรา 61/1 นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ดํารงตาํแหน่งทางการเมอืงผู้ใดใช้หรือ
สั$งการให้คณะกรรมการธุรกรรม  เลขาธกิาร   รองเลขาธกิารหรือพนกังานเจ้าหน้าที$
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน  หรือยบัยั7งการทําธุรกรรม  ยดึหรืออายดั  หรือ
ปฏบัิตกิารอื$นตามพระราชบัญญตันิี7  โดยมใิห้พยานหลกัฐานตามสมควรเพื$อกลั$นแกล้ง
หรือให้เกดิความเสียหายแก่ผู้หนึ$งผู้ใด  หรือเพื$อประโยชน์ในทางการเมอืง  หรือกระทาํ
การดงักล่าวโดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุก ตั7งแต่สามปีถึงสามสิบปี  หรือปรับตั7งแต่หก
หมื$นบาทถึงหกแสนบาท หรือ     ทั7งจําทั7งปรับ

การพิจารณาพยานหลกัฐานการพิจารณาพยานหลกัฐาน
ประกอบการดาํเนินคดีทรพัย์สินประกอบการดาํเนินคดีทรพัย์สิน
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1.1. เพืAอพิสจูน์ว่าเป็นทรพัยสิ์นเพืAอพิสจูน์ว่าเป็นทรพัยสิ์น
ทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิดทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด ��   การพิจารณาของเจ้าหน้าทีAการพิจารณาของเจ้าหน้าทีA   

--  เป็นผูก้ระทาํความผิดเป็นผูก้ระทาํความผิด//เกีAยวข้องสมัพนัธ์เกีAยวข้องสมัพนัธ์
--  มีทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิดมีทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิด

หรอืไม่หรือไม่

2.2.  เพืAอให้ศาลมีคาํสั AงเพืAอให้ศาลมีคาํสั Aง
ให้ตกเป็นของแผน่ดินให้ตกเป็นของแผ่นดิน

��   การพิจารณาของกรรมการธรุกรรมการพิจารณาของกรรมการธรุกรรม  
((มาตรามาตรา  48)48)
((มาตรามาตรา  3535,, 3636))

��   การพิจารณาของอยัการการพิจารณาของอยัการ  ((มาตรามาตรา  49)49)
��   การพิจารณาของศาลการพิจารณาของศาล  ((มาตรามาตรา  51)51)

มาตรามาตรา  3535 ““มีเหตุอันควรสงสัยและมีพยานมีเหตุอนัควรสงสัยและมีพยาน
หลกัฐานอนัสมควรหลักฐานอนัสมควร””

มาตรามาตรา  3636 ““มีพยานหลักฐานเป็นที$เชื$อได้ว่ามีพยานหลกัฐานเป็นที$เชื$อได้ว่า””
มาตรามาตรา  4646 ““มีพยานหลักฐานตามสมควรมีพยานหลกัฐานตามสมควร””
มาตรามาตรา  4949 ““ปรากฏหลกัฐานเป็นที$เชื$อได้ว่าปรากฏหลกัฐานเป็นที$เชื$อได้ว่า””
มาตรามาตรา  5151 ““ศาลเชื$อว่าศาลเชื$อว่า””

33. . พยานหลกัฐานทีAใช้พยานหลกัฐานทีAใช้

��   คาํร้องของอยัการทีAยืAนตามมาตราคาํร้องของอยัการทีAยืAนตามมาตรา  4949

��   คาํร้องของผู้คดัค้านทีAอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รบัโอนคาํร้องของผู้คดัค้านทีAอ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผู้รบัโอน

��   ศาลใช้ดลุยพินิจชั Aงนํ?าหนักพยานศาลใช้ดุลยพินิจชั Aงนํ?าหนักพยาน

��   หากศาลเชืAอตามคาํร้องอยัการหากศาลเชืAอตามคาํร้องอยัการ  คาํร้องคดัค้านของคาํร้องคดัค้านของ
ผู้คดัค้านฟังไม่ขึ?นผู้คดัค้านฟังไม่ขึ?น   ให้สั Aงตกเป็นของแผ่นดินให้สั Aงตกเป็นของแผ่นดิน

4.4.  การพิจารณาของศาลการพิจารณาของศาล
ให้ศาลไต่สวนให้ศาลไต่สวน  ((มาตรามาตรา  51)51)

5.5.  ข้อสนันิษฐานไว้ก่อนข้อสนันิษฐานไว้ก่อน  
  มาตรามาตรา  5151  วรรควรรค  33

เพืAอประโยชน์แห่งมาตรานี?  หากผู้อ้างว่าเป็นเจ้าของหรือผูร้บัโอน
ทรพัยสิ์นตามมาตรา 50 วรรคหนึAง เป็นผูซึ้AงเกีAยวข้องหรือเคย
เกีAยวข้องสมัพนัธก์บัผู้กระทาํความผิดมลูฐานหรือความผิด
ฐานฟอกเงินมาก่อน ให้สนันิษฐานไว้ก่อนว่าบรรดาทรพัยสิ์น
ดงักล่าวเป็นทรพัยสิ์นทีAเกีAยวกบัการกระทาํความผิดหรือได้รบัโอน
มาโดยไม่สจุริต แล้วแต่กรณี

6.6.  มาตรามาตรา  4949  วรรควรรค  44
ชี?ขาดไมใ่ห้ยืAนคาํร้องชี?ขาดไมใ่ห้ยืAนคาํร้อง  //  ไม่ชี?ขาดไม่ชี?ขาด

ภายในภายใน  3030  วนัวนั  ให้คืนให้คืน

7.7.  มาตรามาตรา  51/151/1  ไม่เป็นฯไม่เป็นฯ  ให้คืนให้คืน

��  คืนแล้วไมม่ารบัภายในคืนแล้วไมม่ารบัภายใน  22  ปีปี                                            
ให้ส่งเข้ากองทุนให้ส่งเข้ากองทุน

��  ใช้สิทธิขอคืนตามกฎหมายอืAนใช้สิทธิขอคืนตามกฎหมายอืAน  เกินเกิน  22  ปีปี    
กข็อได้แต่ล่วงพ้นกข็อได้แต่ล่วงพน้  2020  ปีปี  ยงัไมม่าขอรบัคืนยงัไมม่าขอรบัคืน
ให้ตกเป็นของกองทุนให้ตกเป็นของกองทุน

88. . ไม่มารบัคืนไม่มารบัคืน



 ๗๔    
   

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นแนวทางการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น
ทีAศาลเคยวินิจฉัยทีAศาลเคยวินิจฉัย

--  ฎฎ.. 6602/25506602/2550
สมหมายสมหมาย  ทีAทีA   11,,  กลัญากลัญา  ทีAทีA   22,,  อโนทยัอโนทยั  ทีAทีA   33

--  ฎฎ.. 4175/25504175/2550
กลัญากลัญา  ทีAทีA   11,,  วชัระวชัระ  โดยโดยกลัญากลัญา  ทีAทีA   22

เรืAองเรืAอง  ““ขนย้ายทรพัยสิ์นใส่ท้ายรถหลบหนีขนย้ายทรพัยสิ์นใส่ท้ายรถหลบหนี
การกวาดล้างทีAชุมชนคลองเตยการกวาดล้างทีAชุมชนคลองเตย””

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

1.1.  คดีร้องขอให้ทรพัยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินคดีร้องขอให้ทรพัยสิ์นตกเป็นของแผน่ดิน
ไม่ใช่คดีแพ่งเกีAยวเนืAองกบัคดีอาญาไม่ใช่คดีแพ่งเกีAยวเนืAองกบัคดีอาญา

2.2.  เป็นมาตรการทางแพ่งเป็นมาตรการทางแพ่ง    ไม่ใช่โทษทางอาญาไม่ใช่โทษทางอาญา
3.3.  ใช้บงัคบัย้อนหลงัได้ใช้บงัคบัย้อนหลงัได้    
4.4.  ไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญไม่ขดัต่อรฐัธรรมนูญ  ซึAงศาลรฐัธรรมนูญเคยซึAงศาลรฐัธรรมนูญเคย

วินิจฉัยไว้ในคาํวินิจฉัยทีAวินิจฉัยไว้ในคาํวินิจฉัยทีA  4040 -- 41/254641/2546
5.5.  ภริยาภริยา //บตุรบตุร   เป็นผูเ้กีAยวข้องสมัพนัธก์บัเป็นผูเ้กีAยวข้องสมัพนัธก์บั

ผู้กระทาํความผิดมลูฐานผูก้ระทาํความผิดมลูฐาน

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

6.6.  ถือเป็นคดีแพ่งถือเป็นคดีแพ่ง    ศาลต้องมีคาํสั AงเรืAองค่าฤชาศาลต้องมีคาํสั AงเรืAองค่าฤชา
ธรรมเนียมธรรมเนียม    ตามตาม  ปป..วิวิ..พพ..  มาตรามาตรา  167167  วรรคหนึAงวรรคหนึAง

7.7.จบักมุตวัจบักมุตวั     ผู้กระทาํความผิดได้หรือไม่ผูก้ระทาํความผิดได้หรือไม่     หรอืหรือ
ผู้กระทาํความผิดผูก้ระทาํความผิด  จะถกูลงโทษหรือไม่กต็ามจะถกูลงโทษหรือไม่กต็าม    

8.8.  มีทรพัยสิ์นทีAเกิดขึ?นจากการกระทาํความผิดมีทรพัยสิ์นทีAเกิดขึ?นจากการกระทาํความผิด
หรอืได้มาจากการจาํหน่ายหรอืได้มาจากการจาํหน่าย   จ่ายจ่าย   โอนโอน   ทรพัยสิ์นทรพัยสิ์น
ดงักล่าวหรือดอกผลของทรพัยสิ์นดงักล่าวดงักล่าวหรือดอกผลของทรพัยสิ์นดงักล่าว

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

9.9.  เป็นผูเ้กีAยวข้องหรอืเคยเกีAยวข้องกบัผู้กระทาํเป็นผูเ้กีAยวข้องหรอืเคยเกีAยวข้องกบัผู้กระทาํ
ความผิดมูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่  

10.10.พยานเป็นเจ้าหน้าทีAของรฐัพยานเป็นเจ้าหน้าทีAของรฐั   ต่างเบิกความต่างเบิกความ
ไปตามทีAได้ปฏิบติัหน้าทีAไปตามทีAได้ปฏิบติัหน้าทีA   

11.11.  ทรพัยสิ์นทีAตรวจค้นพบมีเงินสดทรพัยสิ์นทีAตรวจค้นพบมีเงินสด   55  ล้านเศษล้านเศษ
,,  ทองรปูพรรณทองรปูพรรณ ,,ทองคาํแท่งหนักรวมทองคาํแท่งหนักรวม   100100  บาทเศษบาทเศษ ,,  
สมุดบญัชีเงินฝากสมดุบญัชีเงินฝาก ,,  โฉนดทีAดินโฉนดทีAดิน   จาํนวนมากผิดปกติจาํนวนมากผิดปกติ
วิสยัของวิญVชูนทีAจะนํามาเกบ็ไว้ทีAกระโปรงท้ายรถวิสยัของวิญVชูนทีAจะนํามาเกบ็ไว้ทีAกระโปรงท้ายรถ

--  ฎฎ.. 4428/25504428/2550
ต้องจิตต้องจิต  ทีAทีA   11,,  ภิเศกภิเศก  ทีAทีA   22,,

เรืAองเรืAอง  ““ช่วยผู้ค้ายาเสพติดนับเงินช่วยผู้ค้ายาเสพติดนับเงิน””

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

1.1.  ผูท้าํหน้าทีAตรวจนับเงินทีAได้จากการซื?อขายผูท้าํหน้าทีAตรวจนับเงินทีAได้จากการซื?อขาย
ยาเสพติดยาเสพติด  ถ้านับเงินได้มากกว่าถ้านับเงินได้มากกว่า  11  ล้านล้าน  ได้ค่าจ้างวนัละได้ค่าจ้างวนัละ   
11,,000000  บาทบาท   นับเงินได้น้อยกว่านับเงินได้น้อยกว่า   11  ล้านล้าน   ได้ค่าจ้างวนัละได้ค่าจ้างวนัละ   
500500  บาทบาท   ฟังว่าเป็นผูเ้กีAยวข้องหรือเคยเกีAยวข้องฟังว่าเป็นผู้เกีAยวข้องหรือเคยเกีAยวข้อง
สมัพนัธก์บัผูก้ระทาํความผิดมูลฐานมาก่อนสมัพนัธก์บัผูก้ระทาํความผิดมูลฐานมาก่อน

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

2.2.  ค่าฤชาธรรมเนียมค่าฤชาธรรมเนียม   รวมถงึค่าทนายความด้วยรวมถึงค่าทนายความด้วย   ปป..
วิวิ..พพ..  มาตรามาตรา  149149

3.3.  ศาลอทุธรณ์มีคาํพิพากษาให้พนักงานอยัการผูร้อ้งศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาให้พนักงานอยัการผูร้้อง
ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผูค้ดัค้านทีAชนะคดีในชั ?นอทุธรณ์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนผูค้ดัค้านทีAชนะคดีในชั ?นอทุธรณ์
ไม่ถกูต้องไมถ่กูต้อง   เพราะพนักงานอยัการได้รบัยกเวน้ค่าฤชาธรรมเพราะพนักงานอยัการได้รบัยกเว้นค่าฤชาธรรม
เนียมเนียม  ตามมาตราตามมาตรา  5959  วรรควรรค  22

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

ผู้คดัค้านไม่นําส่งสําเนาฎีกาให้แก่ผู้ร้องเป็นกรณผู้ีผู้คดัค้านไม่นําส่งสําเนาฎีกาให้แก่ผู้ร้องเป็นกรณผู้ี
คดัค้านคดัค้าน   เพกิเฉยไม่ดําเนินคดีภายในเวลาที$ศาลชั7นต้นกาํหนดเพกิเฉยไม่ดําเนินคดีภายในเวลาที$ศาลชั7นต้นกาํหนด   
ถอืว่าผู้คัดค้านทิ7งฟ้องฎกีาถอืว่าผู้คัดค้านทิ7งฟ้องฎกีา   ตามตาม   ปป..วิวิ ..พพ..  มาตรามาตรา   174(2)174(2),, 246, 246, 
247 247 ให้จําหน่ายคดีออกจากสาให้จําหน่ายคดีออกจากสา รบบรบบของศาลฎกีาของศาลฎกีา   ค่าฤชาธรรมค่าฤชาธรรม
เนียมให้เป็นพบัเนียมให้เป็นพบั

--  ฎฎ.. 5058/25505058/2550 อาํพรอาํพร  
เรืAองเรืAอง  ““ลกัลอบขนยาเสพติดลกัลอบขนยาเสพติด””

--  ฎฎ.. 2955/25512955/2551
สาโรชสาโรช  ทีAทีA   11,,  วินัยวินัย  ทีAทีA   22

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

1.1.  ลูกชายลูกชาย  น้องชายน้องชาย  ถอืว่าเป็นผู้เกี$ยวข้องสัมพนัธ์ฯถอืว่าเป็นผู้เกี$ยวข้องสัมพนัธ์ฯ  บัญชีบัญชี
เงินฝากชื$อลกูชายเงินฝากชื$อลกูชาย  โฉนดที$ดินชื$อน้องชายโฉนดที$ดินชื$อน้องชาย

2.2.  คาํรับสารภาพต่อตาํรวจที$ตรวจค้นคาํรับสารภาพต่อตาํรวจที$ตรวจค้น//  จพงจพง..ปปงปปง..ต้องต้อง
จัดทาํบันทึกให้ละเอยีดจดัทาํบันทกึให้ละเอยีด
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การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

3.3.  ให้การคนละวนัเวลากนัให้การคนละวนัเวลากนั   ต่อต่อ   จพงจพง..  ต่างหน่วยงานต่างหน่วยงาน                           แต่มีแต่มี
สาระสําคญัสอดคล้องกนัสาระสําคญัสอดคล้องกนั   หากมิได้ให้การโดยสมัครใจเองหากมิได้ให้การโดยสมัครใจเอง   เป็นการยากเป็นการยาก
ที$ที$  จพงจพง..  จะปรุงแต่งสร้างเรื$องขึ7นมาปรักปรําให้ร้ายจะปรุงแต่งสร้างเรื$องขึ7นมาปรักปรําให้ร้าย

4.4.  ข้อเทจ็จริงเกี$ยวกบัญาติข้อเทจ็จริงเกี$ยวกบัญาติ   พี$น้องพี$น้อง   ล้วนแต่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ล้วนแต่อยู่ในความรู้เหน็ของผู้
คดัค้านคดัค้าน

5.5.  พยานผู้ร้องมีความเกี$ยวข้องเชื$อมโยงสมเหตุผลพยานผู้ร้องมีความเกี$ยวข้องเชื$อมโยงสมเหตุผล   รับฟังเชื$อถอืรับฟังเชื$อถอื
ได้ว่าได้ว่า  ที$ที$  22  เป็นผู้ซึ$งเกี$ยวข้องเป็นผู้ซึ$งเกี$ยวข้อง  หรือเคยเกี$ยวข้องสัมพนัธ์กบัที$หรือเคยเกี$ยวข้องสัมพนัธ์กบัที$   11  ผู้กระทําผู้กระทํา
ความผดิมูลฐานเกี$ยวกับยาเสพตดิความผดิมูลฐานเกี$ยวกับยาเสพตดิ

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

--  ฎฎ.. 2926/25512926/2551  
ปราณีปราณี  ทีAทีA   11,,  วินัยวินัย  ทีAทีA   22

1.1.  ที$ที$  11  ถูกจบัข้อหามีเฮโรอนีถูกจบัข้อหามีเฮโรอนี  เพื$อจําหน่ายเพื$อจําหน่าย   22  คดีคดี  คดีแรกคดีแรก
ศาลจําคุกศาลจําคุก  55  ปีปี  คดีที$คดีที$  22  หลบหนีประกนัศาลหลบหนีประกนัศาล

2.2.  ตาํรวจล่อซื7อยาบ้าจากผู้ค้าตาํรวจล่อซื7อยาบ้าจากผู้ค้า   33  คนคน  ให้ผู้ค้าติดต่อล่อซื7อให้ผู้ค้าติดต่อล่อซื7อ
ยาบ้าจากที$ยาบ้าจากที$  11  แต่ไม่มาส่งของตามนัดแต่ไม่มาส่งของตามนัด

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

3.3.  ที$ที$  11  ไม่มีอาชีพไม่มีอาชีพ  ไม่ปรากฏหลักฐานการเสียภาษีเงินได้ไม่ปรากฏหลกัฐานการเสียภาษีเงินได้  
เคยเกี$ยวข้องกบัการค้ายาเสพตดิเคยเกี$ยวข้องกบัการค้ายาเสพตดิ

4.4.  ไม่กล่าวอ้างว่ามีอาชีพสุจริตใดที$ทาํให้มีรายได้ดีและไม่กล่าวอ้างว่ามีอาชีพสุจริตใดที$ทาํให้มีรายได้ดีและ
สามารถมีทรัพย์สินได้มากมายเช่นนี7สามารถมีทรัพย์สินได้มากมายเช่นนี7

คาํพิพากษาศาลอทุธรณ์คาํพิพากษาศาลอทุธรณ์  

คดีนิคมคดีนิคม,,  คะนึงนิชคะนึงนิช

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

11. . ผู้ร้องไม่จาํต้องนําสืบพยานหลกัฐานให้ประจกัษ์แจ้งดังแสงผู้ร้องไม่จาํต้องนําสืบพยานหลกัฐานให้ประจกัษ์แจ้งดงัแสง
ตะวนัว่าผู้คดัค้านเป็นผู้กระทําความผดิตะวนัว่าผู้คดัค้านเป็นผู้กระทําความผดิ   เพราะการริบทรัพย์สินทางเพราะการริบทรัพย์สินทาง
แพ่งเป็นการดาํเนินการต่อทรัพย์สินแพ่งเป็นการดาํเนินการต่อทรัพย์สิน   เป็นคนละส่วนกับการเป็นคนละส่วนกบัการ
ดาํเนินการทางอาญาดาํเนินการทางอาญา

2.2.  ผู้ ร้องเพยีงแต่นําสืบพยานหลกัฐานพอที$จะให้ศาลเชื$ออย่างมีผู้ร้องเพยีงแต่นําสืบพยานหลกัฐานพอที$จะให้ศาลเชื$ออย่างมี
เหตุผลได้ว่าทรัพย์สินที$ขอริบเป็นทรัพย์สินที$เกี$ยวข้องกบัการเหตุผลได้ว่าทรัพย์สินที$ขอริบเป็นทรัพย์สินที$เกี$ยวข้องกบัการ
กระทําความผดิตามความผดิมูลฐานกระทําความผดิตามความผดิมูลฐาน

การดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์นการดาํเนินคดีเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

3.3.  ตรตร ..  สืบสวนหาข่าวทราบว่าสืบสวนหาข่าวทราบว่า   คค ..  เป็นผู้ค้าเป็นผู้ค้า
ยาเสพตดิรายใหม่ยาเสพตดิรายใหม่   มีเครือข่ายมีเครือข่าย   55  คนคน   มีนายทุนอยู่มีนายทุนอยู่
เบื7องหลงัเบื7องหลงั  มีการทาํรายงานเป็นหนังสือมีการทาํรายงานเป็นหนังสือ   คาํเบิกความของคาํเบิกความของ   
ตรตร..  มีนํ7าหนักมีนํ7าหนัก   นํามารับฟังประกอบได้นํามารับฟังประกอบได้   มิใช่ไม่มีนํ7าหนักมิใช่ไม่มีนํ7าหนัก
เสียเลยเสียเลย

4.4.  พี$ชายพี$ชาย ,,  อดีตน้องภรรยาอดีตน้องภรรยา   ล้วนเป็นญาติล้วนเป็นญาติ                               
มีความสัมพนัธ์กบัมีความสัมพันธ์กบั   คค..  ผู้ร้องย่อมได้รับประโยชน์ผู้ร้องย่อมได้รับประโยชน์   ตามตาม
ข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐาน  มาตรามาตรา  5151  วรรควรรค  22

--  ศาลแพ่งศาลแพ่ง  
คดีหมายเลขดาํทีAคดีหมายเลขดาํทีA   ฟฟ.1/2552.1/2552  
หมายเลขแดงทีAหมายเลขแดงทีA   ฟฟ.26/2553.26/2553  
คณุหญิงพชัรีคณุหญิงพชัรี  ฯฯ  กบัพวกกบัพวก  

* * เป็นการดําเนินการตามเป็นการดําเนินการตาม
หลกักรรมสิทธิMจากผู้ไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที$ยดึถือเอาไว้หลกักรรมสิทธิMจากผู้ไม่มสิีทธิโดยชอบด้วยกฎหมายที$ยดึถือเอาไว้   หรือหลกัตดิตามและหรือหลกัติดตามและ
เรียกคนืทรัพย์สินที$ได้จากการกระทําผดิของรัฐเรียกคนืทรัพย์สินที$ได้จากการกระทําผดิของรัฐ

--  ไม่ผูกติดกบัคดอีาญาหลกัไม่ผูกตดิกบัคดีอาญาหลกั
--  ไม่ผูกติดกบัอายคุวามการดําเนินคดทีางอาญาไม่ผูกตดิกบัอายุความการดําเนินคดีทางอาญา
--  ไม่มอีายคุวามทางแพ่งไม่มอีายุความทางแพ่ง
--  ไม่ผูกติดกบัอายคุวามการดําเนินคดทีางแพ่งไม่ผูกตดิกบัอายุความการดําเนินคดีทางแพ่ง
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ตวัอย่างทรพัยสิ์นทีAมีการยึดหรืออายดั
ตาม 

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

1/1/2003

PEPsPEPs case: Asset seized in case: Asset seized in LumpangLumpang ProvinceProvince

1/1/2003 1/1/2003

1/1/2003Cattle  FarmCattle  Farm seizedseized 1/1/2003Ostrich  Farm  seized Ostrich  Farm  seized 

1/1/2003Crocodile Farm seized in Crocodile Farm seized in AyuthayaAyuthaya ProvinceProvince 1/1/2003

Small Denomination of 21.89 Million Baht Drug Cash Seized from
Money Launderer in Bangkok Feb. 26, 2001
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1/1/2003

ลาํดบัทีA
สถานะการ
ดาํเนินการ จาํนวนคดี/เรืAอง

มูลฐานความผิด มูลคา่ (บาท)

1 ศาลมีคาํสั Aงให้
ทรพัยสิ์นตกเป็น

ของแผ่นดิน

522
17
11
4
4
3
4

ยาเสพติด
ค้าหญิงฯ
ฉ้อโกงฯ

ยกัยอก – ฉ้อโกง
ทุจริตฯ
กรรโชก
ศลุกากร

1,984,763,481.11
109,808,655.72
25,530,022.77
76,294,948.81
20,701,443.40
33,279,247.59

262,423,869.70

รวม 565 - 2,512,801,669.10

2 ศาลยกคาํร้อง 35
1
2
3
3

ยาเสพติด
ค้าหญิงฯ
ฉ้อโกงฯ
ทุจริตฯ

ศลุกากร

488,937,356.70
3,489,453.46
7,064,000.00

15,565,437.65
33,052,093.22

รวม 44 - 548,108,341.03

สรปุผลการดาํเนินการกบัทรพัยสิ์น ตั ?งแต่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 2555

สรปุผลการดาํเนินการกบัทรพัยสิ์น ตั ?งแต่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 2555 (ต่อ)

3 อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ

ศาล

14
1
2
1
7

ยาเสพติด
ค้าหญิงฯ
ฉ้อโกงฯ

ยกัยอก – ฉ้อโกง
ทจุริตฯ

147,123,850.31
677,000.00

42,986,040.00
105,000,000.00
169,806,745.38

รวม 25 - 465,593,635.69

4 อยู่ระหว่าง
การพิจารณา
ของอยัการ

0 - 0.00

5 อยู่ระหว่าง
การสอบสวนและ

รวบรวม
พยานหลกัฐาน

0 - 0.00

ลาํดบัทีA
สถานะการ
ดาํเนินการ

จาํนวนคดี/
เรืAอง

มูลฐานความผิด มูลคา่ (บาท)

สรปุผลการดาํเนินการกบัทรพัยสิ์น ตั ?งแต่ 27 ตุลาคม 2543 – 30 เมษายน 2555 (ต่อ)

6 เรืAองทีAดาํเนินการ แต่  

6.1 อยัการไม่ยืAนคาํร้อง

6.2 เพิกถอนทั ?งคดี

12 ยาเสพติด 21,280,558.80

12 - 21,280,558.80

32
1
4
3

ยาเสพติด
ค้าหญิงฯ
ฉ้อโกงฯ
ทจุริตฯ

43,709,234.44
7,000,000.00
8,695,188.99

31,796,515.62

40 - 91,200,939.05

ลาํดบัทีA สถานะการดาํเนินการ
จาํนวนคดี/

เรืAอง
มลูฐานความผิด มลูค่า (บาท)

ปัญหา / อปุสรรค  

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
เนืAองจากในปัจจบุนัการกาํหนดความผิดมลูฐานการ

ฟอกเงินของประเทศไทยยงัมีจาํนวนน้อยไม่เป็นไปตามทีA
มาตรฐานสากลกาํหนด  ทาํให้นานาชาติโดยเฉพาะประเทศ
อตุสาหกรรมชั ?นนํา  เช่น สหรฐัอเมริกา สหราชอาณาจกัร  และ
เครือรฐัออสเตรเลีย  ยกเป็นประเดน็พิจารณาว่าประเทศไทย
ไมใ่ห้ความร่วมมอืระหว่างประเทศเท่าทีAควร  ส่งผลให้เกิด
ปัญหาข้อขดัข้องในการประสานความร่วมมอืต่าง ๆ

ปัญหา / อปุสรรค  

ข้อเสนอแนะ
ควรมีการปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายเพิAมเติมความผิดมลู

ฐานการฟอกเงินของประเทศไทยให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานสากล  โดยกาํหนดให้การกระทาํความผิดทีAมีโทษ
จาํคกุขั ?นสูงเกินกวา่  1 ปี  เป็นความผิดมูลฐานตาม
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542



 ๗๘    
   
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง กฎกระทรวงฉบับใหม$ (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัตามกฎหมายฟอกเงิน
และมาตรการตามกฎหมายฉบบัใหม่

กฎกระทรวงฉบบัใหม่ (พ.ศ.2554) ออกตามความใน
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

บรรยายโดย 

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  ประยูรรตัน์
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

มาตรฐานสากล 
ตาม พระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
(ฉบบัทีA 3) พ.ศ. 2552

เหตผุลในการประกาศใช้  พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัทีA 3) พ.ศ. 2552

เนื�องจากปจัจุบนัผูป้ระกอบอาชญากรรมเกี�ยวกบัความผดิมูลฐานไดใ้ช้
ช่องทางจากการประกอบอาชพีบางประเภทซึ�งมใิช่การดําเนินการของสถาบนัก ารเงนิ
เป็นแหลง่ในการฟอกเงนิ นอกจากนี2 พระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542 มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการแสดงตนของลกูคา้ของสถาบนัการเงนิ
ที�ยงัไม่สอดคลอ้งกบักฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและไม่ครอบคลุมถงึการตรวจส อบเพื�อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัลกูคา้เพื�อใหม้รีายละเอยีดของขอ้มูลเพิ�มมาก ขึ2น ซึ�งอาจเป็นช่องทาง
ใหผู้ป้ระกอบอาชญากรรมนําไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการฟอกเงนิไดโ้ดยงา่ย ดงันั?น  เพื �อ
เป็นการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรมเกี �ยวกบัการกระทาํความผิดมูลฐานให้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสมควรกาํหนดให้ผูป้ระกอบอาชีพบางประเภทมีหน้าที �
ต้องรายงานการทาํธรุกรรมต่อสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ
กาํหนดมาตรการเกี �ยวกบัการแสดงตนและการตรวจสอบเพื �อทราบข้อเทจ็จริง
เกี �ยวกบัลกูค้าของสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพบางประเภทให้เป็น ที �
ยอมรบัในระดบัสากล จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันีิ2

การกาํหนดให้ผู้ประกอบอาชีพบางประเภทที �ไม่ใช่สถาบนัการเงินต้องรายงานการทาํธรุกรรม 
(แก้ไขเพิ 
มเติมมาตรา 16 วรรคหนึ
ง)

มาตรา 16 ให้ผู้ประกอบอาชีพดงัต่อไปนี?มีหน้าทีAต้องรายงาน
การทาํธรุกรรมต่อสาํนักงานในกรณีเป็นธรุกรรมทีAใช้ เงินสดมีจาํนวน
เกินกว่าทีAกาํหนดในกฎกระทรวง หรอืเป็นธรุกรรมทีAมเีหตุอนัควร
สงสยั ทั ?งนี?  ผูป้ระกอบอาชีพตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องเป็นนิติบุคคล 
เว้นแต่ในกรณีทีAมีเหตุอนัควรสงสยัทีAมีพยานหลกัฐานอนัสมควรว่ามี
การทาํธรุกรรมทีAเกีAยวข้องหรืออาจเกีAยวข้องกบัการกระทาํความผิด
มูลฐานหรอืความผิดฐานฟอกเงินกบัผูป้ระกอบอาชีพตาม  (2) (3) (4) 
และ (5)  ทีAมิได้เป็นนิติบุคคล ให้สาํนักงานมอีาํนาจสั Aงเป็นหนังสือให้ผู้
ประกอบอาชีพดงักล่าวรายงานการทาํธุรกรรมต่อสาํนักงาน  

ผู้ประกอบอาชีพ 9 ประเภท มดีงันี2

(1) ผูป้ระกอบอาชีพเกีAยวกบัการดาํเนินการ การให้
คาํแนะนํา หรอืการเป็นทีAปรึกษาในการทาํธรุกรรมทีA
เกีAยวกบัการลงทนุหรือการเคลืAอนย้ายเงินทนุตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ทีAไม่ใช่
สถาบนัการเงินตามมาตรา 13

(2) ผู้ประกอบอาชีพค้าอญัมณี เพชรพลอย ทองคาํ 
หรือเครืAองประดบัทีAประดบัด้วยอญัมณี เพชรพลอย หรือ
ทองคาํ

(3) ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือให้เช่าซื?อรถยนต์
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(4) ผูป้ระกอบอาชีพเกีAยวกบันายหน้าหรือตวัแทน
ซื?อขายอสงัหาริมทรพัย ์

(5) ผูป้ระกอบอาชีพค้าของเก่าตามกฎหมาย             
ว่าด้วยการควบคมุการขายทอดตลาดและค้าของเก่า 

(6) ผูป้ระกอบอาชีพเกีAยวกบัสินเชืAอส่วนบุคคล
ภายใต้การกาํกบัสาํหรบัผูป้ระกอบธรุกิจทีAมิใช่สถาบนั
การเงินตามประกาศกระทรวงการคลงัเกีAยวกบัการ
ประกอบธรุกิจสินเชืAอส่วนบคุคลภายใต้การกาํกบั หรอื
ตามกฎหมายว่าด้วยธรุกิจสถาบนัการเงิน

การรูจ้กัลกูค้า  [Know Your Customer (KYC)]
(แกไ้ขเพิ 
มเติมมาตรา 20 วรรคหนึ
ง)

มาตรา 20 ให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ
อาชีพตามมาตรา 16 จดัให้ลูกค้าแสดงตนทกุครั ?ง
ก่อนการทาํธรุกรรมตามทีAกาํหนดในกฎกระทรวง 
ซึAงต้องกาํหนดมาตรการเพืAอขจดัอปุสรรคในการ
แสดงตนของคนพิการหรอืทพุพลภาพด้วย เวน้แต่
ลูกค้าได้แสดงตนไวก่้อนแล้ว 

การตรวจสอบเพื �อทราบขอ้เทจ็จริงเกี �ยวกบัลกูค้า 
[Customer Due Diligence (CDD)] (เพิ 
มมาตรา 20/1)

มาตรา 20/1 สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 (1) และ (9) ต้องกาํหนดนโยบายการรบั
ลกูค้า การบริหารความเสีAยงทีAอาจเกีAยวกบัการฟอกเงิน
ของลกูค้า และต้องดาํเนินการตรวจสอบเพืAอทราบ
ข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัลูกค้าเมืAอเริAมทาํธรุกรรมครั ?งแรก 
โดยต้องตรวจสอบเป็นระยะจนสิ?นสดุดาํเนินการเมืAอมี

การปิดบญัชีหรือยติุความสมัพนัธก์บัลกูค้า 

กาํหนดให้ผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องเกบ็รกัษารายละเอียด
เกี �ยวกบัการแสดงตนเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วนัที �มีการปิดบญัชีหรือยุติ
ความสมัพนัธก์บัลูกค้า (เพิ 
มมาตรา 22 วรรคสอง)

มาตรา 22 วรรคสอง “ให้นําความใน (1) มา
ใช้บงัคบักบัผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ด้วย”

กาํหนดให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องเกบ็รกัษา
รายละเอียดเกี �ยวกบัการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเกี �ยวกบัลกูค้า (เพิ 
มมาตรา 22/1)

มาตรา 22/1 ให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 (1) และ (9) เกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการ
ตรวจสอบเพืAอทราบข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัลกูค้าตามมาตรา 20/1 
เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีAมีการปิดบญัชีหรือยติุความสมัพนัธ์
กบัลูกค้า เวน้แต่มีเหตจุาํเป็นและสมควรเพืAอประโยชน์ในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี?สาํหรบัลูกค้ารายใด ให้
เลขาธิการมีอาํนาจแจง้เป็นหนังสือเพืAอให้ขยายเวลาได้ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

กาํหนดให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ต้องเกบ็รกัษา
รายละเอียดเกี �ยวกบัการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเกี �ยวกบัลกูค้า (เพิ 
มมาตรา 22/1)

มาตรา 22/1 ให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา 16 (1) และ (9) เกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการ
ตรวจสอบเพืAอทราบข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัลกูค้าตามมาตรา 20/1 
เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีAมีการปิดบญัชีหรือยติุความสมัพนัธ์
กบัลูกค้า เวน้แต่มีเหตจุาํเป็นและสมควรเพืAอประโยชน์ในการ
ดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี?สาํหรบัลูกค้ารายใด ให้
เลขาธิการมีอาํนาจแจง้เป็นหนังสือเพืAอให้ขยายเวลาได้ แล้ว
รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

กาํหนดโทษสาํหรบัผูฝ่้าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตาม 
(แกไ้ขเพิ 
มเตมิ มาตรา 62)

มาตรา 62 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 13 
มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1 มาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 22/1 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 ต้อง
ระวางโทษปรบัไม่เกิน 500,000 บาท และปรบัอีกไม่เกิน
วนัละ 5,000 บาท ตลอดเวลาที �ยงัฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่า
จะได้ปฏิบติัให้ถกูต้อง 

สาระสาํคญั 
1. หน้าทีAในการรายงานธรุกรรม

2. หน้าทีAอืAนทีAเกีAยวข้องกบัการรายงานธรุกรรม

3. บทกาํหนดโทษเกีAยวกบัการรายงานธรุกรรม
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1.หน้าที �ในการรายงานธรุกรรม
1.1  ผูมี้หน้าทีAรายงานธรุกรรม

1.2  ประเภทของธรุกรรมทีAต้องรายงาน

1.3 แบบ  ระยะเวลา  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
รายงาน ธรุกรรม

1.4  ธรุกรรมทีAได้รบัการยกเวน้ไมต้่องรายงาน

1.5  บทคุ้มครองผูร้ายงาน

บทนิยามทีAสาํคญั
มาตรา 3 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542

“ธรุกรรม” หมายความว่า  กิจกรรมทีAเกีAยวกบัการทาํนิติกรรม  สญัญา
หรอืการดาํเนินการใดๆ  กบัผูอื้Aน  ทางการเงิน  ทางธรุกิจ  หรอืการ
ดาํเนินการเกีAยวกบัทรพัยสิ์น

“ธรุกรรมทีAมีเหตุอนัควรสงสยั ” หมายความวา่  ธรุกรรมทีAมคีวาม
ซบัซ้อน ผิดไปจากการทาํธรุกรรมในลกัษณะเดียวกนัทีAทาํกนัอยู่
ตามปกติ  ธรุกรรมทีA ขาดความเป็นไปได้ ในเชิงเศรษฐกิจ  ธรุกรรมทีAมี
เหตุอนัควรเชืAอได้ว่ากระทาํขึ?นเพืAอ หลีกเลีAยง มิให้ต้องตกอยู่ภายใต้
บงัคบักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  หรอื
ธรุกรรมทีA เกีAยวข้องหรืออาจเกีAยวข้องกบัการกระทาํความผิดมูลฐาน  
ทั ?งนี?  ไม่ว่าจะเป็นการทาํธรุกรรมเพียงครั ?งเดียวหรอืหลายครั ?ง

1.1 ผู้มีหน้าที �รายงานธรุกรรม

1.1.1 สถาบนัการเงิน (มาตรา 13 วรรค 1, บทนิยามคํา    
วา่ “สถาบนัการเงนิ” (มาตรา 3))

1.1.2 สาํนักงานทีAดิน (มาตรา 15)

1.1.3 ผู้ประกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

(มาตรา 16)

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน 
1.2.1 สถาบนัการเงิน  มธีุรกรรม 3 ประเภท คอื

(1) ธรุกรรมที�ใช้ เงินสด มจีาํนวนเงนิสด ตั 2งแต่  
2,000,000 บาท ขึ?นไป เว้นแต่ธรุกรรมที�เป็นการโอนเงนิ
หรอืชาํระเงนิทาง อเิลก็ทรอนิกส์ ซึ�งรวมถงึธรุกรรมที�
เกี�ยวกบัสงัหารมิทรพัยท์ี�เป็นการโอนเงนิหรอืชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ดว้ย ใหร้ายงานเมื�อมจีาํนวน เงินสดตั ?งแต่  
100,000 บาทขึ?นไป

มาตรา  13(1) ประกอบขอ้  3(1) แหง่กฎกระทรวงกําหนดจาํนวนเงนิสดและมลูค่าทรพัยส์นิในการทําธรุกรรมที 


สถาบนัการเงนิตอ้งรายงานต่อสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (มผีลใชบ้งัคบัวนัที 
 25 สงิหาคม 2554)

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน 
1.2.1 สถาบนัการเงิน (ต่อ)

(2) ธรุกรรมที�เกี�ยวกบั ทรพัยสิ์น ที�มมีลูคา่
ทรพัยส์นิตั ?งแต่ 5,000,000 บาทขึ?นไป เว้นแต่ธรุกรรมที�
เกี�ยวกบัสงัหารมิทรพัยท์ี�เป็นการโอนเงนิหรอืชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส์  ใหร้ายงานเมื�อมมีลูคา่ทรพัยส์นิ ตั ?งแต่  
700,000 บาท ขึ?นไป

 มาตรา  13(2) ประกอบขอ้  3(2) แหง่กฎกระทรวงกําหนดจาํนวนเงนิสดและมลูคา่ทรพัยส์นิในการทําธรุกรรมที 

สถาบนัการเงนิตอ้งรายงานต่อสํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (มผีลใชบ้งัคบัวนัที 
 25 สงิหาคม 2554)

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.1 สถาบนัการเงิน (ต่อ)

(3) ธรุกรรมทีAมีเหตอุนัควรสงสยั  ทั ?งนี?  
ไม่ว่าจะเป็นธรุกรรมตาม  (1) หรือ (2)หรือไม่           
กต็าม  ( มาตรา 13(3))

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.1 สถาบนัการเงิน (ต่อ)
มีหน้าทีAต้องรายงานธรุกรรม เพิAมเติม  ใน กรณีทีA

ปรากฏวา่มีข้อเทจ็จริงใดทีAเกีAยวขอ้งหรืออาจจะเป็น
ประโยชน์ในการยนืยนัหรือยกเลิกขอ้เทจ็จริงเกีAยวกบั
ธรุกรรมทีAใช้เงินสด  ธรุกรรมทีAเกีAยวกบัทรพัยสิ์น  และ
ธรุกรรมทีAมีเหตุอนัควรสงสยั  ทีAสถาบนัการเงินได้รายงาน
ไปแล้วข้างต้นให้สาํนักงาน  ปปง. ทราบภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีAปรากฏขอ้เทจ็จริงนั ?น

มาตรา 13 วรรคสอง  ประกอบกบั  วรรคสองของขอ้  2(2) แหง่กฎกระทรวง  ฉบบัที 
 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.1 สถาบนัการเงิน (ต่อ)
มีหน้าทีAต้องรายงานธรุกรรม ย้อนหลงั  ในกรณีทีAปรากฏใน

ภายหลงัว่ามีเหตุอนัควรเชืAอได้ว่าธรุกรรมใดทีAได้กระทาํไปแล้ว  
โดยมิได้มีการรายงาน  เป็นธรุกรรมทีAใช้เงินสด  ธรุกรรมทีAเกีAยวกบั
ทรพัยสิ์น  หรือธรุกรรมทีAมีเหตุอนัควรสงสยั ทีAสถาบนัการเงินต้อง
รายงาน  ไปยงัสาํนักงาน  ปปง . ภายใน  7 วนันับแต่วนัทีAมีเหตอุนั
ควรเชืAอได้ว่าธรุกรรมใดทีAได้กระทาํไปแล้วโดยมิได้มีการรายงาน
เป็นธรุกรรมทีAต้องรายงานด้วย

มาตรา 14 ประกอบกบัขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 
 4 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนั

และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542
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1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน (ต่อ)

1.2.2  สาํนักงานทีAดิน  มธีรุกรรม 3 ประเภท คอื

(1) ธุรกรรมการขอ จดทะเบียนสิทธิและ              
นิติกรรมเกีAยวกบัอสงัหาริมทรพัยที์Aสถาบนั
การเงินมิได้เป็นคู่กรณี เมื�อมกีารชาํระดว้ย เงินสด
เป็นจาํนวนตั ?งแต่ 2,000,000 บาท หรอืกวา่นั ?นขึ?น
ไป

มาตรา 15(1) แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ.2542  ประกอบขอ้  1(1) แห่ง
กฎกระทรวงฉบบัที 
 3 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน 
1.2.2  สาํนักงานทีAดิน (ต่อ)

(2) ธุรกรรมการขอจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรม
เกีAยวกบัอสงัหาริมทรพัยที์Aสถาบนัการเงินมิได้เป็น
คู่กรณีเมื�ออสงัหาริมทรพัยมี์มูลค่าตามราคาประเมิน
เพื�อเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรม
ตั ?งแต่ 5,000.000 บาทหรอืกว่านั?นขึ?นไป  เว้นแต่ เป็น
การโอนในทางมรดกใหแ้ก่ทายาทโดยธรรม 

มาตรา 15(2) แหง่พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. 2542 ประกอบขอ้  1(2) แห่งกฎกระทรวง

ฉบบัที 
 3 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน 

1.2.2 สาํนักงานทีAดิน  (ต่อ)

(3) ธรุกรรมการขอจดทะเบยีนสทิธแิละ                
นิตกิรรมเกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี�สถาบนั
การเงนิมไิดเ้ป็นคูก่รณี เมื�อเป็น ธรุกรรมทีA
มีเหตอุนัควรสงสยั 

มาตรา 15 (3) แห่งพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน (ต่อ)
1.2.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท)ทีAมิใช่สถาบนั
การเงิน (มาตรา 16) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

(1) ธรุกรรมที �ใช้เงินสด 

มาตรา  16 วรรคหนึAง  (1)(2)(3)(4)(5) 
และ (8) ตั ?งแต่ 2,000,000 บาท ขึ?นไป

ความในขอ้ 2(1) แห่งกฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนเงนิในการทําธุรกรรมที 
ใชเ้งนิสดซึ 
งผูป้ระก อบอาชพีตามมาตรา  16 

ตอ้งรายงานตอ่สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2554

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน 

1.2.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท)ทีAมิใช่สถาบนั
การเงิน (มาตรา 16) (ต่อ)

(1) ธรุกรรมที �ใช้เงินสด 

- มาตรา  16 วรรคหนึAง  (6) ตั ?งแต่  
500,000บาท ขึ?นไป

ความในขอ้ 2(2) แหง่กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนเงนิในการทําธุรกรรมที 
ใชเ้งนิสดซึ 
งผู้ประก อบอาชพีตาม

มาตรา 16 ตอ้งรายงานตอ่สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2554

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท)ทีAมิใช่สถาบนั
การเงิน (มาตรา 16) (ต่อ)

(1) ธรุกรรมที �ใช้เงินสด 

- มาตรา  16 วรรคหนึAง  (7)และ (9) ตั ?งแต่  
100,000 บาท ขึ?นไป

ความในขอ้ 2(3) แหง่กฎกระทรวงกาํหนดจํานวนเงนิในการทาํธุรกรรมที 
ใชเ้งนิสดซึ 
งผูป้ระก อบอาชพีตาม
มาตรา 16 ตอ้งรายงานต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2554

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.3  ผู้ประกอบอาชีพ (9 ประเภท)ทีAมิใช่
สถาบนัการเงิน (มาตรา 16) (ต่อ)

(2) ธรุกรรมทีAมีเหตอุนัควรสงสยั

1.2 ประเภทของธรุกรรมที �ต้องรายงาน  

1.2.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท)ทีAมิใช่สถาบนั
การเงิน (มาตรา 16) (ต่อ)

ให้ ผูป้ระกอบอาชีพมหีน้าทีAต้องรายงานธรุกรรม
เพิAมเติม  ในกรณีทีAปรากฏว่ามีข้อเทจ็จริงใดทีAเกีAยวข้องหรืออาจจะ
เป็นประโยชน์ในการยืนยนัหรอืยกเลิกข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัธรุกรรม
ทีAใช้เงินสด  และธรุกรรมทีAมีเหตุอนัควรสงสยั  ที�ผูป้ระกอบอาชพีได้
รายงานไปแลว้ขา้งตน้ใหส้าํนกังาน  ปปง.ทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที�
ปรากฏขอ้เทจ็จรงินั 2นดว้ย

มาตรา 16 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ ขอ้ 7 วรรคสาม  
แหง่กฎกระทรวงฉบบัท ี 
 ๔ (พ.ศ.๒๕๔๓) อออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ.2542 ซึ 
งแกไ้ขเพิ 
มเตมิโดย
กฎกระทรวงฉบบัที 
 12 (พ.ศ.2554) ออกตามความในพระราชพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542



 ๘๒    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 แบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานธรุกรรม  
1.3.1  สถาบนัการเงิน 

1.3.1.1 แบบรายงานของสถาบนัการเงิน
(๑) ธุรกรรมที�ใช้ เงนิสด ตามมาตรา  ๑๓ (๑) ใหร้ายงานโดยใช้ แบบ 

ปปง. ๑ – ๐๑ 

(๒) ธุรกรรมที�เกี�ยวกบั ทรพัยส์นิ  ตามมาตรา  ๑๓ (๒) ใหร้ายงาน
โดยใชแ้บบ ปปง. ๑ – ๐๒

(๓) ธุรกรรมที� มเีหตุอนัควรสงสยั  ตามมาตรา  ๑๓ (๓) ใหร้ายงาน
โดยใชแ้บบ ปปง. ๑ – ๐๓

 ขอ้ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ 
ง
แก้ไขเพิ 
มเตมิกฎกระทรวง ฉบบัท ี 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒

1.3.1.1  แบบรายงานของสถาบนัการเงิน (ต่อ)
สถาบนัการเงนิที� เป็นบรษิทัประกนัชวีติ ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกนัชวีติหรอืบรษิทัประกนัวนิาศภยั ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนั
วนิาศภยั 

ใหร้ายงานโดยใช้ แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ – ๑ (แบบรายงานธุรกรรมที�
ใชเ้งนิสด(ธุรกจิประกนัชวีติ )) แบบ ปปง. ๑ - ๐๔ - ๒(แบบรายงานการ
ทาํธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิ ) และ แบบ  ปปง . ๑ - ๐๔ - ๓ (แบบ
รายงานการทาํธุรกรรมที�มเีหตุอนัควรสงสยั)

ในกรณีที�การทาํธุรกรรมใดไม่สามารถรายงานโดยใชแ้บบดงักล่าว
ได ้ใหร้ายงานโดยใช้แบบ ปปง. ๑ - ๐๑ แบบ ปปง. ๑ - ๐๒ และแบบ 
ปปง. ๑ - ๐๓ ไดโ้ดยอนุโลม

1.3.1.1  แบบรายงานของสถาบนัการเงิน (ต่อ)

สถาบนัการเงนิอาจใชแ้บบรายงานการทาํ
ธรุกรรมรปูแบบอื�นที�มขีอ้มลูเดยีวกนักบัแบบรายงานขา้งตน้
โดยใชแ้บบสื�ออเิลก็ทรอนิกสแ์ทนกไ็ด้

การรายงานการทาํธรุกรรมตามมาตรา ๑๓ 
(๑) และ (๒) ที�มกีารทาํธุรกรรมเพื�อการโอนเงนิหรอื
ชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์รวมอยู่ดว้ย ใหร้ายงานโดย
ใชแ้บบ ปปง. ๑ - ๐๕ - ๙ หรอืใชส้ื�ออเิลก็ทรอนิกส์
แทน 

1.3.1.2  ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานของสถาบนัการเงิน

(๑) การรายงานการทําธุรกรรมที�ใชเ้งนิสดและธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิตาม
มาตรา ๑๓ (๑) และ (๒) ใหส้ถาบนัการเงนิรายงานโดยการสง่แบบรายงานที�ทําขึ2นใน
ระหว่างวนัทีA ๑ ถงึวนัทีA ๑๕ และที�ทําขึ2นในระหว่างวนัทีA ๑๖ ถงึวนัสิ?นเดือน ไปยงั
สาํนักงาน ปปง.ภายใน ๗ วนันบัแต่วนัถดัจากวนัที� ๑๕ และวนัสิ2นเดอืนของเดอืนที�มี
การทําธุรกรรมนั 2น

(๒) การรายงานการทําธุรกรรมที�มีเหตอุนัควรสงสยั ตามมาตรา ๑๓ (๓) ให้
สถาบนัการเงนิรายงานโดยการสง่แบบรายงานไปยงัสาํนกังาน ปปง.ภายใน ๗ วนันบั
แต่วนัที�มเีหตุอนัควรสงสยั

(๓) การรายงานการทําธุรกรรมที�เป็นการโอนเงนิหรอืชาํระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์
ให้รายงานทุกครั ?งเมื�อมกีารโอนเงนิ หรอืชาํระเงนิ หรอืรบัการโอนเงนิของลกูคา้

ขอ้ ๒ แห่งกฎกระทรวง  ฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบ  ขอ้ ๗/๑ แห่ง

กฎกระทรวง  ฉบบัที 
  ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ 
งแกไ้ขเพิ 
มเตมิโดยกฎกระทรวง  ฉบบัที 
 ๑๒               
(พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ (มผีลใชบ้งัคบัวนัที 
 ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)

1.3.1.3  วิธีการส่งแบบรายงานของสถาบนัการเงิน

การสง่แบบรายงานการทําธุรกรรมไปยงัสํานักงาน ปปง.
อาจทําไดด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี2

(๑) ยื�นตอ่เจา้หน้าที� ณ สาํนกังาน ปปง.

(๒) สง่ทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั

(๓) สง่เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมาย          
วา่ดว้ยธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

 ขอ้ ๘ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบ ขอ้ ๖ แหง่

กฎกระทรวง ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒

1.3.1.4  การรายงานธรุกรรมเป็นภาษาองักฤษของสถาบนัการเงิน

สถาบนัการเงนิ  อาจรายงานการทาํธุรกรรมเป็น
ภาษาองักฤษได ้แต่เมื�อไดร้บัแจง้จากสาํนกังาน  ปปง. ให้แปล
รายงานหรอืขอ้มูลการทาํธุรกรรมดงักล่าว เป็นภาษาไทย  
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีที�มหีน้าที�รายงานการทาํ
ธุรกรรม  จะต้องจดัทาํคาํแปลพร้อมมีหนังสือรบัรองความ
ถกูต้อง และจดัส่งไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่
วนัทีAได้รบัแจง้

ขอ้ ๘/๑ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ 
ง

เพิ 
มโดยกฎกระทรวง  ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ (มผีลใช้
บงัคบัวนัที 
 ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)

1.3 แบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานธรุกรรม 

1.3.2 สาํนักงานทีAดิน
1.3.2.1 แบบรายงานของสาํนักงานทีAดิน

แบบรายงานการจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี�ยวกบั
อสงัหารมิทรพัยท์ี�สาํนกังานที�ดนิต้องรายงานต่อสาํนกังาน  ปปง.ตาม
มาตรา ๑๕ (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้สาํเนาคาํขอจดทะเบียนสิทธิและ            
นิติกรรมทีAรบัรองถกูต้อง  หรอื  แบบสืAออิเลก็ทรอนิกสที์Aมีข้อมูล
ตามคาํขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดงักล่าว

ขอ้ ๔ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๔๒

1.3.2.2 ระยะเวลา หลกัเกณฑ์และวิธีการรายงานธรุกรรมของสาํนักงานทีAดิน

(ขอ้ ๕ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒)

(๑) การรายงานการทําธุรกรรมการขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมเกี�ยวกบั

อสงัหารมิทรพัยท์ี�สถาบนัการเงนิมไิดเ้ป็นคู่กรณีเมื�อมกีารชําระดว้ ยเงนิสดเป็นจํานวนตั 2งแต่
สองลา้นบาทหรอืกว่านั 2นขึ2นไปตาม มาตรา ๑๕ (๑) และการรายงานการทําธุรกรรมการขอจด
ทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมเกี�ยวกบัอสงัหารมิทรพัยท์ี�สถาบนัการเงนิ มไิดเ้ป็นคู่กรณีเมื�อ
อสงัหารมิทรพัยม์มูีลค่าตามราคาประเมนิเพื�อเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมจ ดทะเบยีนสทิธแิละนิติ
กรรมตั 2งแต่หา้ล้านบาทหรอืกว่านั 2นขึ2นไป  เวน้แต่เป็นการโอนในทางมรดกใหแ้ก่ทายาทโดย
ธรรมตามมาตรา ๑๕(๒) ใหส้ํานักงานที�ดนิกรุงเทพมหานคร  สํานักงานที�ดนิจงัหวดั  สํานักงาน
ที�ดนิสาขา หรอืสํานักงานที�ดนิอําเภอ  รายงานโดยการส่งสําเนาคําขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิติ
กรรรมที�รบัรองถูกต้องที�ทําขึ2นในระหว่างวนัที� ๑ ถึงวนัสิ2นเดอืน ไปยงัสํานักงาน ภายใน ๕ วนั
นับแต่วนัถดัจากวนัสิ?นเดือนทีAมีการทาํธุรกรรมนั?น

• (๒) การรายงานการทําธุรกรรมการขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมเกี�ยวกบั
อสงัหารมิทรพัยท์ี�สถาบนัการเงนิมไิดเ้ป็นคู่กรณีเมื�อเป็นธุรกรรม ที�มเีหตุอนัควรสงสยัตาม
มาตรา ๑๕ (๓) ใหส้่งสําเนาคําขอจดทะเบยีนสทิธแิละนิติกรรมที�รบัรองถูกต้อง พรอ้มทั 2งบนัทกึ
เหตุอนัควรสงสยัไปยงัสํานักงานภายใน ๕ วนันับแต่วนัทีAมีเหตุอนัควรสงสยั



 ๘๓    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2.3  วิธีการส่งแบบรายงานธรุกรรมของสาํนักงานทีAดิน

การส่งแบบรายงานการทาํธุรกรรมไปยงัสาํนกังาน  ปปง. อาจทาํ
ไดด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี2

(๑) ยื�นต่อเจ้าหน้าที� ณ สาํนกังาน ปปง.

(๒) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั

(๓) สง่เป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนกิส์ ตามกฎหมายวา่ดว้ย
ธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์

ขอ้  ๘ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
  ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ประกอบ  

กฎกระทรวง ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

1.3 แบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานธรุกรรม  
1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม
ข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดย

กฎกระทรวง ฉบบัที� ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

(ก.) ธรุกรรมทีAใช้เงินสดมีจาํนวนเกินกว่าทีAกาํหนด

(๑) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั การดําเนินการ  การใหค้ําแนะนํา  หรอื
การเป็นที�ปรกึษาในการทําธุรกรรมที�เกี�ยวกบัการลงทุนหรอืการเคลื�อน ยา้ยเงนิทุน
ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัย์  ที�ไม่ใช่สถาบนัการเงนิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  ใหร้ายงานโดยใช้ แบบ 
ปปง. ๑-๐๕-๑ 

(๒ ) ผูป้ระกอบอาชพี คา้อญัมณี  เพชรพลอย  ทองคํา  หรอื
เครื�องประดบัที�ประดบัดว้ยอญัมณี  เพชรพลอย  หรอืทองคํา ใหร้ายงานโดยใช้            
แบบ ปปง. ๑-๐๕-๒ 

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม  

(ก.) ธรุกรรมทีAใช้เงินสดมีจาํนวนเกินกว่าทีAกาํหนด (ต่อ)

(๓) ผูป้ระกอบอาชพี คา้หรอืใหเ้ช่าซื2อรถยนต์  ใหร้ายงาน
โดยใช ้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๓ 

(๔) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั นายหน้าหรอืตวัแทนซื2อขาย
อสงัหารมิทรพัย ์ใหร้ายงานโดยใชแ้บบ ปปง. ๑-๐๕-๔ 

(๕) ผูป้ระกอบอาชพี คา้ของเกา่ ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมการขายทอดตลาดและคา้ของเก่าใหร้ายงานโดย ใช้ แบบ ปปง. 
๑-๐๕-๕ 

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม  

(ก.) ธรุกรรมทีAใช้เงินสดมีจาํนวนเกินกว่าทีAกาํหนด (ต่อ)
(๖) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั สนิเชื�อสว่นบุคคล ภายใตก้ารกํากบั

สาํหรบัผูป้ระกอบธุรกจิที�มใิชส่ถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี�ยวกบั
การประกอบธุรกจิสนิเชื�อสว่นบุคคลภายใต้การกํากบั  หรอืตามกฎหมายว่าดว้ย
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ ใหร้ายงานโดยใช ้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๖ 

(๗) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั บตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ ที�มใิชส่ถาบนั
การเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิบตัรเงนิ
อเิลก็ทรอนิกส์  หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิใหร้ายงานโดยใช้  
แบบ ปปง. ๑-๐๕-๗ 

1.3 แบบ ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานธรุกรรม  

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม  

(ก.) ธรุกรรมทีAใช้เงินสดมีจาํนวนเกินกว่าทีAกาํหนด (ต่อ)

(๘) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั บตัรเครดติ ที�มใิชส่ถาบนั
การเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิบตัร
เครดติ หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนัการเงนิใหร้ายงานโดยใช้
แบบ ปปง. ๑-๐๕-๘ 

(๙ ) ผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั การชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หร้ายงานโดยใช ้แบบ ปปง. ๑-๐๕-๙

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม  

(ข.) ธรุกรรมทีAมีเหตอุนัควรสงสยั
ใหร้ายงานโดยใช ้แบบ ปปง. ๑ - ๐๕ – ๑๐

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.1 แบบการรายงานธรุกรรม  

อนึ�ง  ผูป้ระกอบอาชพีที�มใิชส่ถาบนัการเงนิ  อาจใชก้าร
รายงานการทาํธุรกรรมโดยใชสื้Aออิเลก็ทรอนิกสแ์ทนได้

สาํหรบัผูป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบั บตัรเงินอิเลก็ทรอนิกส์ ที�
มใิชส่ถาบนัการเงนิตามประกาศกระทรวงการคลงัเกี�ยวกบัการประกอบ
ธุรกจิบตัรเงนิอเิลก็ทรอนิกส์  หรอืตามกฎหมายว่าดว้ยธุรกจิสถาบนั
การเงนิที� เป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบอาชพีเกี�ยวกบัการชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมดแูลธุรกจิบรกิารการชาํระ
เงนิทางอเิลก็ทรอนิกสด์ว้ย ให้รายงานโดยใช้แบบ  ปปง . ๑ - ๐๕ - ๙ 
หรือรายงานโดยใช้สืAออิเลก็ทรอนิกสแ์ทน 

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.2 ระยะเวลา หลกัเกณฑแ์ละวิธีการรายงานธรุกรรม

(๑) การรายงานการทําธุรกรรมที�ใช้ เงนิสด  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีที�มใิชส่ถาบนั
การเงนิรายงานโดยการสง่แบบรายงานหรอืสง่เป็นขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสไ์ป ยงัสาํนกังาน
ภายในเดือนถดัไปของเดือนที �มีการทาํธรุกรรมนัWน

(๒) การรายงานการทําธุรกรรมที� มเีหตุอนัควรสงสยั  ใหผู้ป้ระกอบอาชพีที�มใิช่
สถาบนัการเงนิ  รายงานโดยการสง่แบบรายงานหรอืสง่เป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส์  ไปยงั
สาํนักงานภายใน ๗ วนันับแต่วนัที �มีเหตุอนัควรสงสยั

(๓) การรายงานการทําธุรกรรมที�เป็น การโอนเงนิหรอืชาํระเงนิทาง
อเิลก็ทรอนิกส์ ใหร้ายงาน ทุกครั Wงเมื �อมีการโอนเงิน  หรอืชาํระเงิน  หรอืรบัการโอน
เงินของลกูค้า

ขอ้ ๗  และขอ้ ๗/๑ แหง่กฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ 
งแกไ้ขเพิ 
มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 ๘๔    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.3 วิธีการส่งรายงานธรุกรรม

 การส่งแบบรายงานการทาํธุรกรรมไปยงัสาํนกังาน  ปปง. 
อาจทาํไดด้ว้ยวธิใีดวธิหีนึ�ง ดงันี2

(๑) ยื�นต่อเจ้าหน้าที� ณ สาํนกังาน ปปง.

(๒) ส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั

(๓) ส่งเป็นขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสต์ามกฎหมายวา่ดว้ยธุรกรรม
ทางอเิลก็ทรอนกิส์

ขอ้ ๘ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบ กฎกระทรวง 

ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒

1.3.3  ผูป้ระกอบอาชีพ (9 ประเภท) ทีAมิใช่สถาบนัการเงิน 

1.3.3.4  การรายงานธรุกรรมเป็นภาษาองักฤษ

 ผูป้ระกอบอาชพีที�มใิชส่ถาบนัการเงนิ  อาจรายงานการทาํ
ธุรกรรมเป็น ภาษาองักฤษ ได้ แต่เมื�อไดร้บัแจง้จากสาํนกังาน  ปปง .
ให้แปล รายงานหรอืขอ้มลูการทาํธุรกรรมดงักล่าว เป็นภาษาไทย  
สถาบนัการเงนิหรอืผูป้ระกอบอาชพีที�มหีน้าที�รายงานการทาํธุรกรรม  
จะต้องจดัทาํคาํแปลพร้อมมหีนังสือรบัรองความถกูต้อง  และจดั
ส่งไปยงัสาํนักงาน ปปง. ภายใน 7 วนันับแต่วนัทีAได้รบัแจ้ง

ขอ้ ๘/๑ แห่งกฎกระทรวงฉบบัที 
 ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ 
งแกไ้ขเพิ 
มเตมิ
โดยกฎกระทรวง ฉบบัที 
 ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ (มผีลใชบ้งัคบัวนัที 
  ๒๕ สิงหาคม  
๒๕๕๔)

1.4  ธรุกรรมที �ได้รบัยกเวน้ไมต้่องรายงาน

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๘ กําหนดยกเว้นไวว้่าธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ 
ที�รฐัมนตรเีหน็สมควรใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งรายงานใหเ้ป็นไปตามที�กํา หนดใน
กฎกระทรวง  

ปจัจุบนั ไดแ้ก่  ธุรกรรมที�เขา้หลกัเกณฑต์าม กฎกระทรวง  
ฉบบัที � ๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ �งแก้ไขเพิ �มเติมโดย
กฎกระทรวง  ฉบบัที �  ๑๓  (พ .ศ . ๒๕๕๔ ) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

1.5  บทคุ้มครองผูร้ายงาน

พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๙ กําหนดบทคุม้ครอง
สถาบนัการเงนิ  สาํนักงานที�ดนิ  และ ผูป้ระกอบอาชพีที�
มใิชส่ถาบนัการเงนิที� รายงานการทาํธุรกรรมโดยสจุรติ
ไวว้า่หากก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บุคคลใดผูร้ายงาน
ไม่ต้องรบัผิด

๒.๑ หน้าทีAในการจดัให้ลูกค้าแสดงตนก่อน
การทาํธรุกรรม (มาตรา ๒๐)

ปจัจุบนักฎกระทรวงที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามความใน
มาตรามาตรา  ๒๐ วรรคหนึ�ง  ดงักล่าว  คอื  กฎกระทรวง
กาํหนดธรุกรรมที �สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ
ตามมาตรา  ๑๖ ต้องจดัให้ลูกค้าแสดงตน  พ.ศ. ๒๕๕๔           
(มผีลใชบ้งัคบัเมื 
อพน้กําหนดเกา้สบิวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา คอื วนัที 
 ๒๕ สงิหาคม ๒๕๕๔)

2. หน้าที �อื �นที �เกี �ยวกบัการรายงานธรุกรรม   ๒.๑ หน้าทีAในการจดัให้ลกูค้าแสดงตนก่อน
การทาํธรุกรรม (มาตรา ๒๐) (ต่อ)

สว่นวธิกีารแสดงตนของลกูคา้ตามมาตรา  ๒๐ วรรคหนึ�ง 
นั 2น มาตรา  ๒๐ วรรคสอง  แหง่พระราชบญัญตัป้ิองกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.๒๕๔๒ กาํหนดวา่ใหเ้ป็นไปตาม
วธิกีารที�รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด ปจัจุบนั คอื ประกาศสาํนัก
นายกรฐัมนตรี  เรื �อง วิธีการแสดงตนของลกูค้าสถาบนั
การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ ( เลม่ ๑๒๘ ตอน
พเิศษ  ๖๔ ง ราชกจิจานุเบกษา  ๘ มถุินายน  ๒๕๕๔  (มผีลใชบ้งัคบัวนัที 
  ๘ 
มถุินายน ๒๕๕๔))

๒.๒ หน้าทีAในการตรวจสอบเพืAอทราบ
ข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัลกูค้า (มาตรา ๒๐/๑)

ส่วนขอบเขตในการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัลกูคา้
ตามมาตรา ๒๐/๑ วรรคหนึ�ง จะมเีพยีงใดนั 2น  มาตรา ๒๐/๑ วรรคสอง 
กาํหนดให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีAกาํหนดใน
กฎกระทรวง เกี�ยวกบัการแสดงตนและการพสิจูน์ทราบลูกคา้  การ
ตรวจทานบญัชลูีกคา้และการตดิตามความเคลื�อนไหวทางบญัชขีอง
ลกูคา้ที�ได้รบัการแจง้จากสาํนกังาน  ปปง. ปัจจบุนัร่างกฎกระทรวง
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพื �อทราบข้อเทจ็จริง
เกี �ยวกบัลูกค้าดงักล่าว  ยงัคงอยู่ในระหว่างการตรวจพิจารณา
ของสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒.๓  หน้าทีAในการจดัให้ลกูค้าบนัทึกข้อเทจ็จริง
เกีAยวกบัการทาํธรุกรรม (มาตรา ๒๑)

มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ�ง  และวรรคสอง แหง่
พระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  
พ.ศ.๒๕๔๒   กําหนดวา่ในการทาํธุรกรรมกบัสถาบนั
การเงนิ  สถาบนัการเงนิมหีน้าที 
ตอ้งจดัใหล้กูคา้บนัทกึ
ขอ้เทจ็จรงิตา่ง  ๆ เกี 
ยวกบัธุรกรรม  ในกรณีที 
ลกูคา้
ปฏเิสธที 
จะทาํบนัทกึขอ้เทจ็จรงิ  สถาบนัการเงนิตอ้ง
จดัทาํบนัทกึขอ้เทจ็จรงิเองแลว้แจง้ใหส้าํนกังาน  ปปง.
ทราบทนัที
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๒.๓ หน้าทีAในการจดัให้ลกูค้าบนัทึกข้อเทจ็จริง
เกีAยวกบัการทาํธรุกรรม (มาตรา ๒๑) (ต่อ)

สว่นมาตรา  ๒๑ วรรคสาม  กําหนดว่าบนัทกึขอ้เทจ็จรงิตามวรรคหนึ�งและ
วรรคสอง  ใหเ้ป็นไปตามแบบ  รายการ  หลกัเกณฑ์  และวธิกีารที�กําหนดใน
กฎกระทรวง  ซึ�งปจัจุบนักค็อื  กฎกระทรวง  ฉบบัทีA  ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓ ) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ�ง
กําหนดวา่  การบนัทกึขอ้เทจ็จรงิต่าง  ๆ เกี�ยวกบัธุรกรรมที�สถาบนัการเงนิจะตอ้ง
รายงานต่อสํานกังาน  ปปง.ใหใ้ชแ้บบรายงานการทําธุรกรรมสาํหรบัธุรกรรมตาม
มาตรา ๑๓ (๑) (๒) หรอื (๓) คอื แบบรายงานการทําธุรกรรมสาํหรบัธุรกรรมที�ใช้
เงนิสด ธุรกรรมที�เกี�ยวกบัทรพัยส์นิ  และธุรกรรมที�มเีหตุอนัควรสงสยั  แลว้แต่กรณี  
โดย ใหล้กูคา้ลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั  ในกรณีที�ลกูคา้ปฏเิสธที�จะทําบนัทกึ
ขอ้เทจ็จรงิ  หรอืปฏเิสธที�จะลงลายมอืชื�อในบนัทกึดงักลา่วใหส้ถาบนัการเงนิจดัทํา
บนัทกึขอ้เทจ็จรงิโดยระบุขอ้เทจ็จรงิเท่าที�ปรากฏในขณะทําธุรกรรมแล้ วแจง้ให้
สาํนกังาน ปปง. ทราบทนัที

๒.๔ หน้าทีAในการเกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการ
แสดงตนตามมาตรา  ๒๐ และเกีAยวกบัการทาํธรุกรรมและ
การบนัทึกขอ้เทจ็จริงตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๒๒ )

มาตรา  ๒๒ (๑) แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงนิ  พ .ศ .๒๕๔๒  กาํหนดให้สถาบนัการเงินเกบ็รกัษา
รายละเอียดเกีAยวกบัการแสดงตนของลูกค้าตามมาตรา  ๒๐ เป็น
เวลา ๕ ปีนบัแต่วนัที�มกีารปิดบญัชี  หรอืยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้  และ
มาตรา  ๒๒ (๒) กาํหนดให้เกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการทาํ
ธรุกรรมและบนัทึกข้อเทจ็จริงตามมาตรา  ๒๑ เป็นเวลา ๕ ปีนบัแต่
ไดม้กีารทาํธุรกรรมหรอืบนัทกึขอ้เทจ็จรงินั 2น  เว้นแต่จะได้รบัแจง้เป็น
หนังสือจากเจา้พนักงานเจ้าหน้าทีAให้ปฏิบติัเป็นอย่างอืAน

๒.๔ หน้าทีAในการเกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการแสดง
ตนตามมาตรา  ๒๐ และเกีAยวกบัการทาํธรุกรรมและการบนัทึก
ข้อเทจ็จริงตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๒๒ ) (ต่อ)

 สาํหรบัความในวรรคสองของมาตรา  ๒๒ แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ.๒๕๔๒  ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ
โดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  (ฉบบัที�  ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ กาํหนดใหนํ้าความในมาตรา   ๒๒ (๑) มาใชบ้งัคบักบัผู้
ประกอบอาชพีตามมาตรา  ๑๖ ดว้ย ดงันั 2น  ผู้ประกอบอาชีพตาม
มาตรา  ๑๖ จงึมหีน้าทีAต้องเกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบัการ
แสดงตนของลกูค้าตามมาตรา ๒๐ เป็นเวลา ๕ ปีนบัแต่วนัที�มกีาร
ปิดบญัชี  หรอืยตุคิวามสมัพนัธก์บัลกูคา้  เว้นแต่ จะไดร้บัแจง้เป็น
หนงัสอืจากเจา้พนกังานเจา้หน้าที�ใหป้ฏบิตัเิป็นอยา่งอื�นดว้ย

๒.๕  หน้าทีAในการเกบ็รกัษารายละเอียดเกีAยวกบั               
การตรวจสอบเพืAอทราบข้อเทจ็จริงเกีAยวกบัลกูค้าตาม
มาตรา ๒๐/๑ (มาตรา ๒๒/๑)

มาตรา  ๒๒/๑ แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  พ.ศ.2542 ซึ�ง
แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ  (ฉบบัที� ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
กําหนดใหส้ถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพีตามมาตรา ๑๖ (๑) และ (๙) คอื ผูป้ระกอบอาชพี
เกี�ยวกบัการดําเนินการ การใหคํ้าแนะนํา หรอืการเป็นที�ปรกึษาในการทําธุรกรรมที�เกี�ยวกบัการ
ลงทุนหรอืการเคลื�อนยา้ยเงนิทนุตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดห ลกัทรพัยท์ี�ไมใ่ช่
สถาบนัการเงนิตามมาตรา ๑๓ และผู้ประกอบอาชีพเกี�ยวกบัการชําระเงนิทางอิเล็กทรอนิกสต์าม
กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกจิบรกิารการชําระเงนิทางอเิล็กทรอนิก ส ์มหีน้าที�ต้องเกบ็
รกัษารายละเอยีดเกี�ยวกบัการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบั ลูกคา้ตามมาตรา  ๒๐/๑ 
เป็นเวลา ๕ ปีนับแต่วนัที�มกีารปิดบญัชหีรอืยตุิความสมัพนัธก์บัลูกคา้  เวน้แต่มเีหตุจําเป็นและ
สมควรเพื�อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปร ามการฟอกเงนิ  
พ.ศ. ๒๕๔๒ สําหรบัลูกคา้รายใด  ใหเ้ลขาธกิาร  ปปง.มอีาํนาจแจง้เป็นหนังสอืเพื�อใหข้ยายเวลา
ได ้แล้วรายงานใหค้ณะกรรมการ ปปง.ทราบ

3. บทกาํหนดโทษเกีAยวกบัการรายงานธรุกรรม

3.1 โทษตามมาตรา 62
ผูใ้ด ฝา่ฝืน หรอื ไมป่ฏบิตัติาม มาตรา  13 

มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 20 มาตรา 20/1 มาตรา 
21 มาตรา  22 มาตรา  22/1 มาตรา  35 หรอืมาตรา  
36 ต้องระวางโทษปรบัไมเ่กิน  500,000 บาท และ
ปรบัอีกไม่เกินวนัละ  5,000 บาท ตลอดเวลาที �ยงั            
ฝ่าฝืนอยู ่หรอืจนกว่าจะได้ปฏิบติัให้ถกูต้อง

3. บทกาํหนดโทษเกีAยวกบัการรายงานธรุกรรม

3.2 โทษตามมาตรา 63
ผูใ้ดรายงานหรอืแจง้ตามมาตรา 13 มาตรา 

14 มาตรา  16 หรอืมาตรา  21 วรรคสอง  โดยแสดง
ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ หรอืปกปิดความจรงิที�ตอ้งแจง้ให้
พนกังานเจา้หน้าที�ทราบ  ต้องระวางโทษจาํคกุไม่
เกินสองปี หรอืปรบัตั Wงแต่ห้าหมื �นบาทถึงห้าแสน
บาท หรอืทั Wงจาํทั Wงปรบั
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กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒               
ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ภายใต0โครงการจัดตั้งหน$วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-)”  

ระหว$างวันท่ี ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร- ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

------------------------------------ 
วันอาทิตย-ท่ี  ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข4าโรงแรม  
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. แบ%งกลุ%มฝVกปฏิบัติการทํางานเป?นทีม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเสริมสร4างความสัมพันธ: โดย ผอ.ส%วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันจันทร-ท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปcดการสัมมนา โดย พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง.   
 กล%าวรายงานโครงการ โดย นางนวลจันทร-  โพธิ์ช$วย ผู0อํานวยการส$วนพัฒนาบุคลากร   

๐๙.๑๐  - ๑๐.๑๐ น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการ 
 การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” และ นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
 และมาตรการตามกฎหมายฉบับใหม% โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง.   
๑๐.๑๐  - ๑๒.๑๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรปูคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
 ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
  โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /สํานักงานตํารวจภูธรภาค  ๒ 
 ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย-  แสวงผล  ผู4อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห: 
๑๒.๑๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓. ๐๐   -  ๑๖.๐๐  น. สัมมนากลุ%มย%อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน  

โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง../สํานกังานอัยการสูงสุด /และสํานักงานตํารวจภูธรภาค  ๒ 
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ) 

วันอังคารท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
๐๙. ๐๐   -  ๑๑.๐๐  น.  สัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ)  
๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. นําเสนอผลการสัมมนากลุ%มย%อย  
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  - ๑๔.๐๐ น. นําเสนอผลการสัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ) 
๑๔.๐๐  - ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปcดการสัมมนา โดย ผู4บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดภิาพ 

 ��������� 

หมายเหตุ :  * รับประทานอาหารว%างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๕  และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. 
       * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได4ตามความเหมาะสม  

 
  



 ๘๗    
   

กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร$วมกับ

สํานักงานตํารวจแห$งชาติตํารวจภูธรภาค ๖” ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ภายใต0โครงการจัดตั้งหน$วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-)”  

ระหว$างวันท่ี ๖ – ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ณ โรงแรมทรัพย-ไพรวัลย- แกรนด- โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 
------------------------------------ 

วันพุธท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข4าห4องพักโรงแรม  
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. แบ%งกลุ%มฝVกปฏิบัติการทํางานเป?นทีม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น.      กิจกรรมเสริมสร4างความสัมพันธ: โดย ผอ.ส%วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันพฤหัสบดีท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๐๘. ๓๐   -  ๐๘.๕๕  น. ลงทะเบียนหน4าห4องประชุม  
๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปcดการสัมมนา โดย ผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๖     
๐๙.๑๐  - ๑๑.๑๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรปูคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
                                        ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                                                โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /ตํารวจภธูรภาค ๖     
                          : นายชาญชัย  พงศ-ภัสสร   นายนภดล  บุญศร                                      
 ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย-  แสวงผล  ผู4อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห: 
๑๑.๑๐  - ๑๒.๑๐ น.     สัมมนากลุ%มย%อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน   
๑๒.๑๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  - ๑๔.๐๐ น.     สัมมนากลุ%มย%อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน (ต%อ)   
๑๔. ๐๐   -  ๑๗.๐๐  น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในปAจจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการ 
 การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง.   
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ) 

วันศุกร-ท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๐๘. ๓๐   -  ๐๘.๕๕  น. ลงทะเบียนหน4าห4องประชุม  
๐๙. ๐๐   -  ๑๑.๐๐  น.         สัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ)  
๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.     นําเสนอผลการสัมมนากลุ%มย%อย  
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  - ๑๔.๐๐ น. นําเสนอผลการสัมมนากลุ%มย%อย (ต%อ) 
๑๔.๐๐  - ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปcดการสัมมนา โดย ผู0บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ 

 ��������� 

หมายเหตุ :  * รับประทานอาหารว%างและเครื่องด่ืมเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕  และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. 
       * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได4ตามความเหมาะสม  



 ๘๘    
   
  

คํากล$าวรายงานในพิธีเปhดการสัมมนา 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒)”  

(ภายใต0โครงการจัดต้ังหน$วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-)  ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วันจันทร-ท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร- ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี  
โดย นางนวลจันทร-  โพธิ์ช$วย  ผอ.ส$วนพัฒนาบุคลากร  

 
 
 

เรียน  ท%านประธาน พันตํารวจเอกสีหนาท  ประยูรรัตน: 

   ดิฉันรู4สึกเป?นเกียรติอย%างยิ่งท่ีท%าน กรุณามาเป?นประธานในพิธีเปcดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค 

๒)” (ภายใต4โครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:)ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ 

โรงแรมแอมบาสเดอร: ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี ในวันนี้ 

โครงการนี้มีวัตถุประสงค:ท่ีสําคัญคือ เพ่ือให4ผู4เข4าร%วมโครงการ มีความรู4 ความเข4าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป�องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินได4อย%างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเสริมสร4างความร%วมมือระหว%างหน%วยงานท่ีเก่ียวข4องตลอดจน
แลกเปลี่ยนข4อมูล ข4อคิดเห็น ปAญหาอุปสรรค ข4อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน  
 โดยมีกลุ%มเป�าหมาย ประกอบด4วยข4าราชการในสังกัดตํารวจภูธร ภาค ๒ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ประกอบด4วย จังหวัด
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง  สระแก4ว ตราด และข4าราชการสํานักงาน ปปง. จํานวนท้ังสิ้น ๕๔ คน 
 บัดนี้ได4เวลาอันสมควรแล4ว จึงใคร%ขอเรียนเชิญท%านประธาน พันตํารวจเอกสีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.  เปcดการ
สัมมนา “โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับ สํานักงานตํารวจแห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒)” (ภายใต4โครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ณ.โรงแรมแอมบาสเดอร: ซิต้ี จอมเทียน จ.ชลบุรี   
ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค%ะ. 
 

 
 

 
 

 
 
 



 ๘๙    
   
  
 

คํากล$าวรายงานในพิธีเปhดการสัมมนา 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)”  

(ภายใต0โครงการจัดตั้งหน$วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-)   ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วันพฤหัสท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 ณ โรงแรมทรัพย-ไพวัลย- แกรนด- โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก  
โดย นางนวลจันทร-  โพธิ์ช$วย  ผอ.ส$วนพัฒนาบุคลากร  

 
 

เรียน ท%านประธาน ร.ต.อ.หญิง สวุนีย: แสวงผล  ผอ.สํานักตรวจสอบและวิเคราะห: 

   ดิฉันรู4สึกเป?นเกียรติอย%างยิ่งท่ีท%าน กรุณามาเป?นประธานในพิธีเปcดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณา

การการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ 

(ตํารวจภูธรภาค ๖)” (ภายใต4โครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) ประจําป1

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทรัพย:ไพวัลย: แกรนด: โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก ในวันนี้ 

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค:ท่ีสําคัญคือ เพ่ือให4ผู4เข4าร%วมโครงการ มีความรู4 ความเข4าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ป�องกันและปราบปราม    การฟอกเงินได4อย%างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเสริมสร4างความร%วมมือระหว%างหน%วยงานท่ีเก่ียวข4อง
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข4อมูล ข4อคิดเห็นปAญหาอุปสรรค ข4อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน  
 โดยมีกลุ%มเป�าหมาย ประกอบด4วยข4าราชการในสังกัดตํารวจภูธร ภาค ๖ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ประกอบด4วย 
จังหวัดกําแพงเพชร ตาก นครสวรรค: พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ: สุโขทัย อุตรดิตถ: และข4าราชการสํานักงาน ปปง. จํานวนท้ังสิ้น 
๗๐ คน 
  บัดนี้ได4เวลาอันสมควรแล4ว จึงใคร%ขอเรียนเชิญท%านประธาน ร.ต.อ.หญิง สุวนีย: แสวงผล  ผอ.สํานักตรวจสอบและ
วิเคราะห: เปcดการสัมมนา  “โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)” (ภายใต4โครงการจัดต้ัง                   
หน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทรัพย:ไพวัลย: แกรนด: 
โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญค%ะ... 
 

 

 
 

 
 



 ๙๐    
   

 

คํากล$าวเปhดการสัมมนา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒)”  

(ภายใต0โครงการจดัตั้งหน$วยปฏบัิติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วันจันทร-ท่ี ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

ณ โรงแรมแอมบาสเดอร- ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี 
โดย พันตาํรวจเอกสีหนาท   ประยูรรัตน-  เลขาธิการ ปปง. 

 

 

เรียน  ท%านอัยการ ข4าราชการตํารวจภูธรภาค ๒ ข4าราชการสํานักงาน ปปง. และท%านผู4มีเกียรติทุกท%าน 
            กระผมรู4สึกเป?นเกียรติและมีความยินดีเป?นอย%างยิ่ง ท่ีได4มาเป?นประธานในพิธีเปcดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจภูธร
ภาค ๒ (ภายใต4โครงการจัดต้ังหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) ในวันนี้และต4องขอขอบคุณ
ทุกท%านท่ีเข4าร%วมสัมมนาโดยพร4อมเพรียงกัน 
            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ ปราบปรามการฟอกเงิน             
พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง.  มีแผนบูรณการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกองค:กร ไม%ว%าจะเป?นหน%วยงานด4านบังคับใช4กฎหมาย
และหน%วยงานท่ีจะต4องปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงิน ร%วมกับสํานักงานตํารวจแห%งชาติ 
ได4จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนําร%อง กับตํารวจภูธรภาค ๑ ไปแล4ว ซ่ึงถือเป?นนโยบายของรัฐบาล  โดย ร.ต.อ. ดร.เฉลิม  อยู%
บํารุง รองนายกรัฐมนตรี ฝgายความม่ันคง และพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว%าการกระทรวงยุติธรรม เป?นผู4ให4นโยบายแนวทาง
บูรณาการ ตลอดจนปAจจุบันนี้ต%างมีความเข4าใจเป?นอย%างดีว%า ปAญหาอาชญากรรม  ยาเสพติดการค4ามนุษย: และการก%อการร4าย  มีรูปแบบ 
การดําเนินการท่ีสลับซับซ4อนมากยิ่งข้ึนมีเครือข%ายโยงใยเชื่อมโยงกันเป?นขบวนการเป?นองค:กรอาชญากรรมท่ีสร4างความเสียหายต%อ
ประเทศชาติและประชาชนเป?นอย%างมากการปราบปรามการฟอกเงินอย%างเข4มงวด เน4นการบริหารจัดการอย%างมีเอกภาพและบูรณาการ การ
สัมมนาในครั้งนี้จึงเป?นนิมิตรหมายท่ีดีท่ีข4าราชการตํารวจภูธรภาค ๒ และข4าราชการสํานักงาน ปปง.จะได4มีโอกาสได4   ทําความรู4จัก
คุ4นเคยกันให4มากยิ่งข้ึน มีความรู4และประสบการณ:อันจะเป?นพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งต%อการทํางานในเชิงบูรณาการโดยขอให4มุ%งเน4นการบูรณา
การ  ด4านข4อมูลข%าวสาร การข%าวและการปฏิบัติร%วมกันอย%างจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือให4สามารถหยุดยั้งขบวนการก%อการร4าย ขบวนการค4ายาเสพติดและ
อาชญากรรมท่ีรุนแรงกระทบต%อความม่ันคง ในรูปแบบต%างๆ  ให4ได4ผลอย%างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
            สุดท4ายนี้ ต4องขอขอบคุณ ผู4บริหารของสํานักงานตํารวจภูธร ภาค ๒ ท่ีอนุญาตให4ข4าราชการในสังกัดมาร%วมสัมมนาในครั้งนี้ 
ท่ีเห็นความสําคัญ และหวังเป?นอย%างยิ่งว%าจะได4รับความร%วมมือและนํานโยบายไปถ%ายทอดสู%การปฏิบัติให4เห็นผลเป?นรูปธรรมโดยเร็ว 
            บัดนี้ ได4เวลาอันสมควรแล4ว ผมขอเปcดการสัมมนารวมท้ังขออวยพรให4การสัมมนาในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค:ท่ีกําหนดไว4ทุกประการ 

 
 



 ๙๑    
   
 

คํากล$าวเปhดการสัมมนา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ร$วมกับสํานักงานตํารวจแห$งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)”  
 (ภายใต0โครงการจดัตั้งหน$วยปฏบัิติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค0ามนุษย-) ประจําป̀งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันพฤหัสท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมทรัพย-ไพวัลย- แกรนด- โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 

โดย ร.ต.อ.หญิง สุวนีย- แสวงผล  ผอ.สํานักตรวจสอบและวิเคราะห- 
 
เรียน  ท%านอัยการ ข4าราชการตํารวจภูธรภาค ๖ ข4าราชการสํานักงาน ปปง.  และท%านผู4มีเกียรติทุกท%าน 
            ดิฉันรู4สึกเป?นเกียรติและมีความยินดีเป?นอย%างยิ่ง ที่ได4มาเป?นประธานในพิธีเปcดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบูรณา
การการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร%วมกับสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๖ (ภายใต4โครงการ
จัดตั้งหน%วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค4ามนุษย:) ในวันนี้และต4องขอขอบคุณทุกท%านที่เข4าร%วมสัมมนาโดย
พร4อมเพรียงกัน 
            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง. มีแผนบูรณการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกองค:กร ไม%ว%าจะเป?นหน%วยงานด4านบังคับ
ใช4กฎหมายและหน%วยงานที่จะต4องปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงิน ร%วมกับสํานักงาน
ตํารวจแห%งชาติ ได4จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการนําร%อง กับตํารวจภูธรภาค ๑ และ ๒ ไปแล4ว ซ่ึงถือเป?นนโยบายของ
รัฐบาล โดย  ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู%บํารุง รองนายกรัฐมนตรีฝgายความม่ันคง และ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว%าการ
กระทรวงยุติธรรม เป?นผู4ให4นโยบายแนวทางบูรณาการ ตลอดจนปAจจุบันนี้ต%างมีความเข4าใจเป?นอย%างดีว%า ปAญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การค4ามนุษย: และการก%อการร4ายมีรูปแบบการดําเนินการที่สลับซับซ4อนมากยิ่งข้ึนมีเครือข%ายโยงใย
เชื่อมโยงกันเป?นขบวนการ เป?นองค:กรอาชญากรรมที่สร4างความเสียหายต%อประเทศชาติและประชาชนเป?นอย%างมาก              
การปราบปรามการฟอกเงินอย%างเข4มงวด เน4นการบริหารจัดการอย%างมีเอกภาพและบูรณาการ การสัมมนาในคร้ังนี้จึงเป?น
นิมิตรหมายที่ดี ที่ข4าราชการตํารวจภูธรภาค ๖ และข4าราชการสํานักงาน ปปง. จะได4มีโอกาสได4ทําความรู4จักคุ4นเคยกันให4มากยิ่งข้ึน มีความรู4และ
ประสบการณ:อันจะเป?นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งต%อการทํางานในเชิงบูรณาการ โดยขอให4มุ%งเน4นการบูรณาการด4านข4อมูลข%าวสาร การข%าวและการปฏิบัติร%วมกัน
อย%างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให4สามารถหยุดยั้งขบวนการก%อการร4าย ขบวนการค4ายาเสพติด และอาชญากรรมที่รุนแรงกระทบต%อความม่ันคง ในรูปแบบต%างๆ                  
ให4ได4ผลอย%างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
            สุดท4ายนี้ ต4องขอขอบคุณ ผู4บริหารของสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๖ ที่อนุญาตให4ข4าราชการในสังกัดมาร%วมสัมมนาในคร้ังนี้ ที่เห็น
ความสําคัญ และหวังเป?นอย%างยิ่งว%าจะได4รับความร%วมมือและนํานโยบายไปถ%ายทอดสู%การปฏิบัติให4เห็นผลเป?นรูปธรรมโดยเร็ว 
            บัดนี้ ได4เวลาอันสมควรแล4ว ดิฉันขอเปcดการสัมมนา รวมทั้งขออวยพรให4การสัมมนาในคร้ังนี้ประสบความสําเร็จ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค:ที่กําหนดไว4ทุกประการ 

 
 

 


