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สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตาํรวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)  

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ได;รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส.) 
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โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหม่ืนไวยA อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เลขท่ีโครงการ 

 เลขท่ีโครงการ ๘๗/๒๕๕๕ 

๒. หน-วยงานท่ีรับผิดชอบ  
ศูนย'อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด สํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)  

๓. หลักการและเหตุผล 
ตามคําสั่ง สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ 

ได�กําหนดนโยบายเก่ียวกับการเอาชนะยาเสพติดเปKนวาระแห�งชาติท่ีทุกภาคส�วนในสังคมจะต�องร�วมกันดําเนินการให�ประสบ
ความสําเร็จโดยเร็ว ด�วยการรวมพลังทุกภาคส�วนเปKนพลังแผ�นดินในการต�อสู�กับยาเสพติด โดยภาพรวมการดําเนินการท้ังหมด
จะกําหนดเปKนยุทธศาสตร'ของรัฐบาล “๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร�ง” ท้ังนี้ ตามแผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงาน ปปง. มีฐานะเปKนหน�วยงานหลักในการดําเนินการตามแผนงาน “การปราบปรามยาเสพติดและบังคับ
ใช�กฎหมาย (Supply ๑) ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จึงได�มีการบูรณาการการทํางานร�วมกันอย�างจริงจัง โดยดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานท่ีได�จากการสืบสวนพฤติการณ'และการเงิน วางแนวทางการดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานจนครบ
องค'ประกอบท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายได� เพ่ือลดอิทธิพลและตัดวงจรทางด�านการเงินของเครือข�ายขบวนการค�ายาเสพติด 
โดยมุ�งเน�นการตรวจยึดทรัพย'สินท่ีเก่ียวเนื่องกับยาเสพติดไว�ตรวจสอบเบ้ืองต�นตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และพัฒนาการสืบสวนทางการเงินควบคู�กับการสืบสวนพฤติการณ'ของบุคคล
เพ่ือสามารถสืบทราบพฤติการณ'ได�อย�างครบวงจร แล�วจึงขยายผลการดําเนินงานด�านทรัพย'สินโดยใช� พ.ร.บ.ป)องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และประมวลรัษฎากร ต�อเนื่องจากการดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการใน              
การปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ต�อไป  

 ในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  สํานักงาน ปปง. จึงมีแผนในการบูรณาการการปฏิบัติงานให�ครอบคลุมทุกภาค
ส�วนท่ีเก่ียวข�อง ไม�ว�าจะเปKนหน�วยงานด�านบังคับใช�กฎหมาย  และหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี
ผู�ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทาง 
วิธีการและข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รวมท้ังเปKนการเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน ซ่ึงได�ดําเนินการร�วมกับ
ตํารวจภูธรภาค ๑/ ภาค ๒ / ภาค ๕ และภาค ๖ ไปเรียบร�อยแล�ว 
 ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาดังกล�าวต�อเนื่อง ซ่ึงในครั้งนี้เปKนการบูรณาการร�วมกับ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓) โดยมุ�งเน�นให�เปKนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร'พลังแผ�นดิน
เอาชนะยาเสพติด  เพ่ือให�สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย�างเปKนรูปธรรม จน
สามารถควบคุมและลดปXญหายาเสพติดได�อย�างต�อเนื่องหรือหมดสิ้นไปโดยเร็ว  

๔. วัตถุประสงคA 
 ๔.๑  สนับสนุนยุทธศาสตร'การแก�ไขปXญหาเก่ียวกับยาเสพติด โดยสามารถทําการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด 
ตลอดจนการตรวจสอบทรัพย'สินเพ่ือริบทรัพย'สิน โดยการใช�กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายภาษี 



    ๒ 

 

 ๔.๒  เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีทุกฝYายได�ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการสืบสวนขยายผล มาตรการริบทรัพย'สิน      
คดียาเสพติด โดยใช�กฎหมายฟอกเงินเปKนส�วนหนึ่งของการปราบปรามยาเสพติด 
 ๔.๓  เพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูล ข�อคิดเห็น ปXญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 
๕.  เป'าหมาย (กลุ-มเป'าหมาย)   
 ผู�เข�ารับการสัมมนาประกอบด�วยข�าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของ
หน�วยต�าง ๆ จํานวน ๗๕ นาย ประกอบด�วย 
 ๕.๑ ชุดปฏิบัติการของตํารวจภูธรภาค ๓   จํานวน ๑๒ นาย 
 ๕.๒ ชุดปฏิบัติการของตํารวจภูธรจังหวัด   จํานวน   ๘ นาย 
 ๕.๓ ชุดปฏิบัติการของของสถานีตํารวจท่ีมีความรุนแรงของปXญหาของยาเสพติดมาก จํานวน ๕๕ นาย 
 ผลการดําเนินงาน ผู�เข�าร�วมโครงการ จํานวน ๗๕ คน (เป)าหมาย ๗๕ คน) คิดเปKนร�อยละ ๑๐๐ 

๖. วิธีการดําเนินโครงการและวิทยากร ประกอบด;วย 
  ๖.๑ วิธีการดําเนินโครงการ 

           ๖.๑.๑ กิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ' 
 ๖.๑.๒ บรรยาย เรื่อง ความคาดหวังของผู� บังคับบัญชาในการใช�กฎหมายฟอกเงินควบคู�ไปกับ       

การปราบปรามขยายผลยึดทรัพย'ผู�ค�ายาเสพติด  
                       ๖.๑.๓  อภิปราย เรื่อง ภารกิจและหน�าท่ีของชุดปฏิบัติการป)องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับต�าง ๆ 
ตามแผนปฏิบัติการของ ภ.๓ 
                      ๖.๑.๔ บรรยาย เรื่อง เทคนิคการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ�ในรูปแบบต�างๆ 
                              ๖.๑.๕ แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําผังเครือข�ายทางด�านการเงินของขบวนการค�ายาเสพติด 
 ๖.๑.๖ บรรยาย เรื่อง การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ๖.๑.๗ บรรยาย เรื่อง การวิเคราะห' และการสืบสวนทางการเงิน 
 ๖.๑.๘ แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ เรื่อง การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน 
 ๖.๑.๙ บรรยาย เรื่อง มาตรการดําเนินการด�านภาษีอากรต�อผู�ค�ายาเสพติด 
  ๖.๒ วิทยากร 
          ๖.๒.๑ วิทยากรกิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ'  ประกอบด�วย   
   ๑. นางนวลจันทร' โพธิ์ช�วย     ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร                           
                                  ๖.๒.๒   วิทยากรบรรยาย  ประกอบด�วย 
    ๑. พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชุม รอง ผบช. ภ.๓  
    ๒.  พ.ต.ต.ธีระชัย ชํานาญหมอ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร'  
    ๓. นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานศาลสูงสุดภาค ๕ สํานักงานอัยการสูงสุด 
    ๔. พ.ต.ท.ธีรพงษ' ดุลยวิจารณ' ผอ.ส�วนสืบส�วนทางการเงิน สํานักงาน ปปง.  
    ๕. นายกนก ศิริวัฒนกุล นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากรเขต ๙ 
    ๖. นางจิราพา ตรีโรจน'พุฒิพงศ' นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากรเขต ๙ 
            ๖.๒.๓  วิทยากรอภิปราย  ประกอบด�วย   

๑. พ.ต.ท.พิชิต มีแสง   รอง ผกก.ฝอ. บก.อก.ภ.๓ 
           ๖.๒.๔   วิทยากรกลุ�มฝFกปฏิบัติ   ประกอบด�วย 

๑. พ.ต.ต.ธีระชัย ชํานาญหมอ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร'  
๒. พ.ต.ท.ภูมิ ทองโพธิ์  สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 
๓. พ.ต.ท.วรวรรธ' ขันธ'เครือ  สว.สส.สภ.มะเริง 
๔. ร.ต.ท.บุรัสกร ลาผ�าน  พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองสุรินทร' 
๕. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย'  แสวงผล   รองเลขาธิการ ปปง. ฝYายปฏิบัติการ  
๖. พ.ต.ท.หญิงเอมอร ไชยบัวแดง  ผชช.ด�านนโยบายและมาตรการ  



    ๓ 

 

๗. พ.ต.ท.ธีรพงษ' ดุลยวิจารณ' ผอ.ส�วนสืบส�วนทางการเงิน 
๘. นายอภิชาติ จันทราธิบดี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 
๙. นายสุรศักดิ์   ตรีรัตน'ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕  
๑๐. นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน'     อัยการพิเศษฝYายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 

    
๗. ผู;เข;าร-วมโครงการ/กลุ-มเป'าหมาย  

รายละเอียด แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน คิดเปDนเปอรAเซ็นตA 
๑. ผู�เข�าร�วมโครงการ/กลุ�มเป)าหมาย  ๙๖ คน ๙๗ คน ๑๐๑.๐๔ 
-  ประธาน ๑ คน ๑ คน  
-  เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง. / วิทยากร/ 
เจ�าหน�าที่โครงการ 

๑ คน ๑ คน  

-  วิทยากรจากภายใน  ๒ คน ๒ คน  
-  วิทยากรจากภายนอก ๑๑ คน ๙ คน  
-  วิทยากรจากภายนอก / ผู�เข�าร�วมโครงการ ๑ คน ๑ คน  
-  เจ�าหน�าที่โครงการ ๓ คน          ๓ คน  
-  เจ�าหน�าที่โครงการ / วิทยากร   ๒ คน           ๒ คน  
-  ผู�สังเกตการณ' ๐ คน ๔ คน  
-  ข�าราชการตํารวจภูธร ภาค ๓ ๗๕ คน ๗๔ คน  
-  ข�าราชการสํานักงานอัยการ ภาค ๕ 
    (เข�าร�วมวันที่ ๙ ส.ค. ๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.) 

๐ คน ๑๗ คน  

รวมผู;เข;ารับการอบรม ๗๕ คน ๗๕ คน ๑๐๐ 
๒. ค�าใช�จ�ายในการดาํเนินงาน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท     ๒๗๒,๓๗๙.๑๖  บาท    ๙๐.๗๙  
๓. ค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนประมาณ ๓,๑๒๕ บาท       ๒,๘๐๘.๐๓ บาท ๘๙.๘๖ 

๘. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี 
 ระยะเวลา ๔ วัน  (ระหว�างวันอังคารท่ี  ๗  ถึงวันศุกร'ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕) ณ โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหม่ืนไวย'  
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

๙. งบประมาณ 
จากงบประมาณท่ีได�รับการสนับสนุนจัดสรรมาให�เพ่ิมเติม  จากสํานักงาน  ป.ป.ส.  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  (สามแสนบาทถ�วน)  
ผลการดําเนินงาน  รายจ�ายท่ีใช�จ�ายจริงรวมท้ังสิ้น ๒๗๒,๓๗๙.๑๖  บาท คิดเปKนร�อยละ ๙๐.๗๙ คงเหลือเงินจํานวน 

๒๗,๖๒๐.๘๔ บาท 

๑๐. ผลท่ีคาดว-าจะได;รับ 
 ๑๐.๑ ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�รับทราบสาระสําคัญของมาตรการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด มาตรการริบทรัพย' 
ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และประมวลรัษฎากร นําไปสู�การพัฒนาเทคนิคในการ
สืบสวนขยายผลต�อไป 
 ผลการดําเนินงาน มีความรู� ความเข�าใจ เพ่ิมข้ึน ร�อยละ ๙๗.๑๔ 
 ๑๐.๒ ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�มีโอกาสร�วมกันระดมความคิด เสนอแนวทางปรับปรุงแก�ไขปXญหาการดําเนินการ     
ใช�กฎหมายฟอกเงินและภาษีอากร  



    ๔ 

 

๑๑. สรุปผลการสัมมนา 

 ๑๑.๑ บรรยาย เรื่อง “ความคาดหวังของผู;บังคับบัญชาในการใช;กฎหมายฟอกเงินควบคู-ไปกับการ
ปราบปรามขยายผลยึดทรัพยAผู;ค;ายาเสพติด” โดย พล.ต.ต.เดชา ชวยบุญชุม : รอง ผบช.ภ.๓ 

๑). นโยบายของรัฐบาล และศูนยAอํานวยการพลังแผ-นดินเอาชนะยาเสพติดแห-งชาติ หรือ ศพส. 
   ๑.๑ คําสั่ง สร. ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  และคําสั่ง ศพส. ท่ี ๑/๒๕๕๔     
เรื่อง แผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕  ซ่ึงกําหนดให�การแก�ปXญหายาเสพติดเปKน “วาระแห-งชาติ”  
โดยให�องค'กรท่ีเก่ียวข�องทุกระดับนําไปปฏิบัติ  ภายใต�กลยุทธ' “ ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร-ง”  
   ๑.๒ เป)าหมายสําคัญของรัฐบาล นําผู�เสพ/ผู� ติดเข�าบําบัด ๔๐๐,๐๐๐ คนท่ัวประเทศ  และ
เป'าหมายยึดทรัพยA ๘,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ คดี  “เจ;าหน;าท่ีตํารวจเข;าไปมีส-วนร-วมในทุกแผน ทุกภารกิจ” 

๒). การดําเนินการของ ภ.๓ ท่ีผ-านมา 
   ภ.๓ ได�จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับจํานวน  ๕  แผน และเพ่ือให�การบริหารจัดการ และควบคุม
สั่งการเปKนไปด�วยความเรียบร�อยจึงได�ทําการแปลงนโยบายไปสู-การปฏิบัติ และจัดทํา   Road map  พลังแผ-นดินเอาชนะ
ยาเสพติด ตํารวจภูธรภาค ๓ และมีคําส่ังท่ี ๑๔๑๐/๒๕๕๔ ลง ๑๔ ต.ค.๒๕๕๕ ให;ใช;แผนปฏิบัติการดังกล-าวตั้งแต-วันท่ี ๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๔ เปKนต�นมา  ซ่ึงในต�นปUงบประมาณมีจํานวน ๕ แผนปฏิบัติการหลัก ๆ ได�แก�  
 ๒.๑ แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช;กฎหมาย(Supply ๑) 
 ๒.๑.๑ การปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีเป)าหมายสําคัญ (บช.ปส.สนับสนุนงบประมาณให�เปKนประจําทุก
เดือน (ภ.๓ ได�จัดทําแผนปฏิบัติการปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีแพร�ระบาดของยาเสพติดตํารวจภูธรภาค ๓ ประจําปUงบประมาณ 
๒๕๕๕ “สุรนารี ๐๑/๒๕๕๕” ลงวันท่ี ๘ ก.พ. ๒๕๕๕ รองรับ อีกส�วนหนึ่ง) 
 ๒.๑.๒ เป)าหมายตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ท่ี สภ.ในสังกัดทุกแห�งจะต�องดําเนินการ ได�แก� นักค�ายาเสพ
ติดรายสําคัญ รายย�อย ตรวจยึดทรัพย'สิน หมายจับ (ข�อหาครอบครองเพ่ือจําหน�ายข้ึนไป) การลิดรอนเครือข�าย เป)าหมาย
มาตรา ๖ มาตรา ๘ เป)าหมายกฎหมายฟอกเงิน และเป)าหมายภาษีอากร (ทุก สภ.จะต�องมีผลการปฏิบัติให�บรรลุเป)าหมาย
เม่ือสิ้นปUงบประมาณ)  พวกท�านในฐานะท่ีรับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติดของหน�วยจะต�องทราบว�าหน�วยของตนเองมี
เป)าหมายแต�ละด�านเท�าใด และปXจจุบันดําเนินการไปแล�วเท�าใด เม่ือถึงสิ้นปUงบประมาณทุกเป)าหมายจะต�องบรรลุ ซ่ึงจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติจาก ภ.๓ และ ภ.จว.ในสังกัดด�วย 

๒.๒ แผนปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดและตั้งจุตตรวจแบบบูรณาการ (Supply ๒) 
           ๒.๒.๑  สภ. ท่ีเปKนท่ีต้ังจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการ จุดตรวจหลักจํานวน ๑๕ จุดและจุด

ตรวจรองจํานวน ๗๔ จุด จัดกําลังพลเข�าปฏิบัติการ ณ จุดตรวจ  
 ๒.๒.๒การกําหนดจุดตรวจ จุดสกัด  ด�านตรวจ เพ่ือติดต้ังระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียน
รถยนต'อัตโนมัติ (Recognition License Plate)  โดยได�รับจัดสรรเงินงบประมาณปU  ๒๕๕๕ ในการติดต้ังระบบการอ�านแผ�นป)ายฯ ๒๕  จุด  
 ๒.๓  แผนปฏิบัติการแก;ไขปZญหา ผู;เสพ/ผู;ติดยาเสพติด (Demand)                    
       ๒.๓.๑ เป'าหมายการนําผู;เสพ/ผู;ติด แยกเปKน เป)าหมายระบบสมัครใจ ๓๔,๙๗๙ ราย ระบบบังคับบําบัด 
๕,๓๐๐ ราย ระบบต�องโทษ ๒,๑๒๑ ราย รวม ๔๒,๔๐๐ ราย และติดตามผู�เสพท่ีผ�านการบําบัดฯ จํานวน ๓๓,๙๒๐ ราย   
 ๒.๒.๓ ประสานกับ อบต.ในพ้ืนท่ี เนื่องจากรัฐบาลได�จัดสรรงบประมาณให�กับ อบต.ท่ัวประเทศ อบต. ละ 
๑๗๕,๐๐๐ บาท เพ่ือใช�ในการดําเนินการคัดกรองค�นหาผู�สมัครใจบําบัดเฉลี่ย อบต.ละ ๕๐ คน ๆ  ละ ประมาณ ๓,๕๐๐ บาท  
 ๒.๓.๓ ให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจดําเนินการนําเข�าบําบัดฯ ตามแนวทางสมัครใจแบบก่ึงบังคับหรือ
สมัครใจแบบมีเง่ือนไขซ่ึงเปKนการ diversion ออกจากการดําเนินคดี การจะดําเนินการดังกล�าวได�จะต�องส�งสัญญาณและชี้แจง
ข้ันตอนการปฏิบัติให�กับเจ�าหน�าท่ีตํารวจในระดับสถานีตํารวจทุกแห�งได�รับทราบอย�างชัดเจน 
            
 



    ๕ 

 

 ๒.๔  แผนปฏิบัติการสร;างภูมิคุ;มกันและป'องกันยาเสพติด (Potential Demand)     
  ๒.๔.๑ การปฏิบัติหน�าท่ีของวิทยากรตํารวจ D.A.R.E. ให�ผู�บังคับบัญชาทุกระดับให�การ
สนับสนุนการปฏิบัติของวิทยากรตํารวจ D.A.R.E. เข�าไปสอนให�ความรู�แก�นักเรียนอย�างน�อย ๒ ห�องเรียนต�อภาคการศึกษา   
 ๒.๔.๒ ภ.๓ ได�รับการจัดสรรโควตา ตํารวจ D.A.R.E. ใหม�อีก ๓๓๖ นาย คาดว�าจะอบรม
เสร็จภายในเดือน ส.ค.๒๕๕๕ นี้  
    ๒.๔.๓ ในปU ๒๕๕๕ นี้ สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ ได�ฝFกอบรมหลักสูตรวิทยากรป)องกันปXญหายาเสพ
ติดให�ข�าราชการตํารวจในสังกัดครบทุก สภ.แล�ว จึงให�พิจารณามอบหมายภารกิจในการทําหน�าท่ีสนับสนุนหน�วยต�าง ๆ ในการ
อบรมให�ความรู�เก่ียวกับการป)องกันยาเสพติดในพ้ืนท่ีด�วย 
  ๒.๔.๔ เน�นภารกิจการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยเน�นรอบสถานศึกษา การต้ังจุด
ตรวจจุดสกัดตามเส�นทางต�าง ๆ การตรวจสถานบริการ สถานบันเทิง และสถานประกอบการต�าง ๆ การจัดระเบียบสถาน
ประกอบการเดือนละ ๒ ครั้ง ต�อ ๑ พ้ืนท่ีเป)าหมาย  
   ๒.๕  แผนบริหารจัดการแบบบูรณการ (Management) 
 ๒.๕.๑ การจัดต้ังศูนย'ปฏิบัติการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด ระดับ สภ. และการขับเคลื่อน
ภารกิจในการปฏิบัติเพ่ือรองรับแผนท้ัง ๔ ด�านของ ภ.๓ และ ภ.จว. 
 ๒.๕.๒ ในส�วนของ ภ.๓ ยังได�มีการจัดโครงการต�าง ๆ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ�าหน�าท่ีตํารวจ  ท้ังการยึดทรัพย' การสืบสวน การสอบสวน ขยายผล ซ่ึงรวมถึงโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขยายผล ยึดทรัพย'รายใหญ� การใช�กฎหมายฟอกเงินและภาษีอากร 
 ๒.๕.๓ การสร�างขวัญและกําลังใจให�แก�ผู�ปฏิบัติงานป)องกันปราบปรามยาเสพติด ได�แก�  
  - การพัฒนาระบบการเบิกจ�ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ซ่ึงได�ขอรับการสนุน 
งบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือเบิกจ�ายเงินสินบนรางวัลรวม ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 - การคัดเลือกข�าราชการตํารวจท่ีมีผลการป)องกัน/ปราบปรามยาเสพติดดีเด�น  
 - การคัดเลือกสถานีตํารวจท่ีมีผลการป)องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด�น  
 - การสนับสนุนเงินรางวัลในการกรณีจับกุมรายใหญ� เปKนกรณีพิเศษ 
 ๓. ข;อมูลและส่ิงบอกเหตุท่ีได;รับจากการดําเนินการอย-างจริงจังมาแล;วจํานวน ๑๐ เดือน 
   ๓.๑ สิ่งแรกท่ีพบคือปXญหาการลักลอบนําเข�ายาเสพติดให�โทษจากแนวชายแดนของ ภ.๓ พบว�าส�วน
ใหญ�มีการลักลอบลําเลียงมาจากชายแดน ด�าน อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี และ อ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ จึงได�มีการจัดต้ัง
ศูนย'ปฏิบัติการบังคับใช�กฎหมายและสกัดก้ันปราบปรามยาเสพติดตํารวจภูธรภาค ๓  ส�วนหน�า หรือ (บก.ภ.๓ ส�วนหน�า) ข้ึนท่ี 
สภ.เขมราฐ เพ่ือดําเนินภารกิจอย�างต�อเนื่องในการสกัดก้ันและปราบปรามการลักลอบนําเข�ายาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนด�าน 
สปป.ลาว เปKนการเฉพาะ และจัดทําแผนยุทธการปIดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนของ ภ.๓ หรือแผน SEAL BORDER 
OPERATION ข้ึนมา โดยนํากําลังชุดปฏิบัติการจาก บก.สส.ภ.๓  ภ.จว.อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี เข�าไปดําเนินการ 
   ๓.๒ จากการขยายผลการจับกุมขบวนการค�ายาเสพติดจากแนวชายแดน พบข�อมูลสําคัญว�า ขบวน
การค�ายาเสพติดมี ๓ ส�วนสําคัญคือ 
 ส-วนท่ี ๑ “คน”  ประกอบด�วย ผู�ผลิต/เจ�าของยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ�าน (ยังไม�สามารถ
ออกหมายจับหรือจับกุมได�) 
 ผู�สั่งนําเข�า/นักค�ายาเสพติดจากพ้ืนท่ีตอนในประเทศไทย หรือจากแนวชายแดน ส�วนใหญ�จะ
เก่ียวข�องกับ ผู�ต�องขังในเรือนจํา และครอบครัว เครือข�าย เครือญาติ (ส�วนหนึ่งจะถูกจับกุมในข�อหาร�วมกันเท�านั้น)  
 ผู�ลําเลียงยาเสพติด ประกอบด�วย ผู�นําเข�าจากนอกประเทศ (จับไม�บ�าง ไม�ได�บ�าง) ผู�ลําเลียง
จากชายแดนเข�าตอนใน ซ่ึงหมายความถึง ผู�ทําหน�าท่ีดูต�นทาง ,รถนํา ต�าง ๆ ซ่ึงส�วนใหญ�จะถูกจับกุมได�พร�อมของกลางยาเสพติด 
 ผู�ทําหน�าท่ีทางการเงิน “เปKนเรื่องใหม�ท่ีตํารวจยังไม�ถนัดนักในการดําเนินการต�อกลุ�มบุคคลเหล�านี้ 
เพราะพวกนี้จะไม�เก่ียวข�องโดยตรงกับการลําเลียง ส�งมอบยาเสพติด แต�จะทําหน�าท่ีทางการเงินให�แก�นายทุนดังกล�าวเท�านั้น  



    ๖ 

 

 ส-วนท่ี ๒  ยาเสพติด ในท่ีนี้หมายถึง ยาบ�า ไอซ' และมีบางส�วนท่ีเปKนกัญชา 
 ส-วนท่ี ๓  เงิน สําหรับประเด็นนี้นับว�าเปKนแรงจูงใจหลักท่ีทําให�ปXญหายาเสพติยังไม�หมดไป 
เพราะว�าผลตอบแทนท่ีได�รับสูงมากกว�าการลงทุนทําอย�างอ่ืน  และท่ีสําคัญนักค�ายาเสพติดจากเรือนจําโดยเฉพาะกลุ�มนักโทษ
เด็ดขาด ต�องโทษประหารชีวิต หรือจําคุกตลอดชีวิต ไม�มีอะไรจะสูญเสีย จึงไม�กลัวความผิด พยายามจะค�าขายยาเสพติดเพ่ือ
นําเงินมาใช�สอยในคุก และให�เครือญาติได�มีไว�ใช�สอย   

 ๔. ความคาดหวังของผู;บังคับบัญชาของ ภ.๓ 
๔.๑ ประเด็นปXญหาในเรื่องวงจรยาเสพติด โดยเฉพาะประเด็นด�านการเงิน นับว�าเปKนปXญหาหลักท่ี

หน�วยของเราทุกหน�วย จะต�องระดมสรรพกําลังกันในการทําลายวงจรยาเสพติด โดยเฉพาะวงจรทางการเงินนี้ โดยการ
ดําเนินการสืบสวน จับกุม ผู�ทําหน�าท่ีทางการเงินให�มากข้ึน  ซ่ีงการอบรมในครั้งนี้ จะเปKนการเสริมเข้ียวเล็บ ท้ังเทคนิค วิธีการ 
ข�อกฎหมาย และ รูปแบบการสืบสวน สอบสวน การประสานงานในเรื่องการเงิน อย�างเปKนระบบ 
   ๔.๒ ในปUงบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีจะถึง จะมีการกําหนดเป)าหมายในเรื่องการดําเนินการต�อเครือข�าย
นักค�ายาเสพติดโดยใช�กฎหมายท่ีหลายหลายมากยิ่งข้ึน ไม�ว�าจะเปKนมาตรา ๖ หรือ ๘ แห�ง พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึง
มีข�อกฎหมายท่ีชัดเจนเก่ียวกับผู�ท่ีเก่ียวข�องหรือได�รับผลประโยชน'จากการค�ายาเสพติด รวมท้ังการดําเนินคดีกับผู�กระทํา
ความผิดตามกฎหมายฟอกเงินด�วย โดยจะกําหนดเป)าหมายลงไปในรายละเอียดถึงระดับสถานีตํารวจ โดยคาดว�าสถานีตํารวจ
ท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ'รุนแรง จะต�องมีผลการปฏิบัติอย�างน�อย ๑-๒ เป)าหมาย ดังนั้นวันนี้ทุกท�านในฐานะท่ีรับผิดชอบ
งานปราบปรามยาเสพติดของ สถานีตํารวจท่ีมีสถานการณ'ค�อนข�างจะรุนแรง จะได�รับทราบวิธีการปฏิบัติ และจะได�นํากลับไป
เปKนการบ�าน ท่ีจะต�องวางแผนการปฏิบัติและดําเนินการให�เปKนไปตามเป)าหมายด�วย โดยผู�บังคับบัญชาของ ภ.๓ คาดหวังว�า 
 ๔.๒.๑ ทุกหน�วยงานในสังกัด ภ.๓ นําเอากฎหมายท่ีเก่ียวข�องมาใช�อย�างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๒.๒ เป)าหมายท่ีจะกําหนดไว�ในเรื่องทางการเงินในปUงบประมาณ ๒๕๕๖ จะได�รับ            
การสนองตอบจากทุกท�านด�วยดีกว�าปUท่ีผ�านมา 
 ๔.๒.๓ คาดว�าหากดําเนินการในลักษณะเช�นนี้ควบคู�ไปกับการสืบสวนจับกุมผู�ลําเลียงยาเสพติด 
ผู�ค�ารายย�อย จะส�งผลกระทบต�อขบวนการค�ายาเสพติดอย�างแน�นอน เพราะลําพังการจับกุมผู�ท่ีครอบครองยาเสพติดได�ของ
กลางจํานวนมาก ๆ ก็ไม�ได�หมายความว�าจะสาวไปถึงนายทุน หรือผู�ท่ีได�รับผลประโยชน'จากยาเสพติดได� อันจะส�งผลให�
ภาพรวมปXญหาการค�ายาเสพติดในพ้ืนท่ี ภ.๓ ลดลงไปด�วย 
  สุดท�ายนี้ ขอฝากให�ข�าราชการตํารวจท่ีเข�ารับการอบรมทุกนาย  ต�องให�ความสําคัญ ให�ความสนใจ และ
ทุ�มเทการปฏิบัติ  ให�บรรลุเป)าหมายตามแผนของ ภ.๓ , ต�องพร�อมจะถูกตรวจสอบโดยไม�เข�ายุ�งเก่ียวกับยาเสพติดอย�าง
เด็ดขาด  รวมท้ังต�องให�ความสําคัญกับการบูรณาการกับหน�วยงานทุกภาคส�วนท้ังภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะประชาชนใน
พ้ืนท่ีจะเปKนผู�สะท�อนและประเมินการทํางานว�าประสบความสําเร็จหรือไม� 
 ๑๑.๒ อภิปราย เรื่อง “ภารกิจและหน;าท่ีของชุดปฏิบัติการป'องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับต-างๆ 
ตามแผนปฏิบัติการของ ภ.๓” โดย พ.ต.ท.พิชิต  มีแสง : รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓ 
   ๑. สรุปเนื้อหาแผนปฏิบัติการพลังแผ-นดินเอาชนะยาเสพติดตํารวจภูธรภาค ๓ ประจําป8งบประมาณ ๒๕๕๕  

ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔  และคําสั่งศูนย'
อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๕  ซ่ึงกําหนดให�การแก�ปXญหายาเสพติดเปKน “วาระแห-งชาติ”  โดยให�องค'กรท่ีเก่ียวข�องทุกระดับนําไปปฏิบัติ  ภายใต�
กลยุทธ' “ ๗ แผน   ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร-ง” นั้น 
   ตํารวจภูธรภาค ๓ จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับจํานวน  ๕  แผน และเพ่ือให�การบริหารจัดการ และ
ควบคุมสั่งการเปKนไปด�วยความเรียบร�อยจึงได�ทําการแปลงนโยบายไปสู�การปฏิบัติ และจัดทํา Road map พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด 
ตํารวจภูธรภาค ๓ และมีคําส่ังท่ี ๑๔๑๐/๒๕๕๔ ให;ใช;แผนปฏิบัติการดังกล-าวตั้งแต-วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เปKนต�นมา ดังนี้ 



    ๗ 

 

  ๑. แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช;กฎหมาย หรือแผนสุรนารี ๒๔/๒๕๕๔ 
 เปKนแผนท่ีรองรับในแผนงานท่ี ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช�กฎหมาย โดยมีภารกิจท่ีสําคัญ
คือ การเร�งปราบปรามผู�ค�ายาเสพติด ลดความเดือดร�อนของประชาชน เร�งขยายผลการยึดทรัพย' และลดการค�ายาเสพติดในเรือนจํา 
 มาตรการในการปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ มาตรการด�านการข�าว, มาตรการลดปXญหาการค�ายาเสพติด
ในระดับจังหวัด, มาตรการขยายผลและตรวจสอบทรัพย'สิน, มาตรการด�านทรัพย'สินเพ่ิมเติม, มาตรการประสานงานใน
กระบวนการยุติธรรม, มาตรการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํา, มาตรการดําเนินการต�อเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข�องกับยาเสพติด,
มาตรการประชาสัมพันธ'เชิงรุก ท้ังนี้มีเป)าหมายการดําเนินการ ประกอบด�วย การกําหนดพ้ืนท่ีปฏิบัติการทุกจังหวัด เปKนพ้ืนท่ีลดระดับ
ปXญหายาเสพติด โดยเน�นพ้ืนท่ีเป)าหมายสําคัญท่ีมีสถานการณ'ของปXญหายาเสพติดในเกณฑ'สูง จํานวน ๒๖ อําเภอ รวม ๕๙ สถานี  
  ส-วนเป'าหมายด;านบุคคล ประกอบด;วย เป)าหมายรายสําคัญ ๓๑๒ ราย รายย�อย  ๓,๗๑๐ ราย หมายจับ 
๒๓๔ หมาย ตรวจสอบทรัพย'สิน ๗๐๐ คดี ลิดรอนเครือข�าย ๑๓๖ เครือข�าย, มาตรา ๖ มาตรา ๘  จํานวน ๑๘ คดี กฎหมาย
ฟอกเงิน จํานวน ๑๒ คดี 

ในส-วนของตํารวจภูธรภาค ๓ ได�จัดต้ังชุดปราบปรามยาเสพติด จํานวน ๔ ชุด ชุดขยายผลยึดทรัพย' จํานวน ๒ ชุด  
ตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัดทุกแห-ง  

• จัดต้ังชุดปราบปรามยาเสพติด จํานวน  ๑ ชุด 
• ชุดขยายผลยึดทรัพย' จํานวน  ๑  ชุด 
• ชุดสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับ จํานวน ๑ ชุด  
• จัดต้ังศูนย'อํานวยการข�าวกรองประสานงานด�านยาเสพติดของหน�วย  

สําหรับสถานีตํารวจในสังกัดทุกแห-ง :  - ให�จัดทําข�อมูลสถานการณ'ยาเสพติด  
- จัดทําสํานวนขยายผลหรือ “สํานวนตั้งต;น” โดยกําหนดเป)าหมายพ้ืนท่ี ๒๖ 

อําเภอ จะต�องมีสํานวนท่ีศาลอนุมัติหมายจับได� ๓ สํานวนเปKนอย�างน�อย ส�วนสถานีอ่ืน จํานวน ๑ สํานวน  
- พ้ืนท่ี ๒๖ อําเภอ มีเป)าหมายตรวจค�นพ้ืนท่ีอย�างน�อยเดือนละ ๖ ครั้ง ส�วนสถานีอ่ืนเดือนละ ๔ ครั้ง 
- ให�หัวหน�าสถานีทําการซักถามผู�ต�องหาแล�วรายงานให�หน�วยเหนือทราบ ตามแบบฟอร'มท่ีกําหนด 
- ให�ตรวจสอบทรัพย'สินของผู�ค�ายาเสพติดและเครือข�ายทุกคดี 
- กรณีการจับกุมได� ให�หัวหน;าสถานีตํารวจ ให�รายงานผู�บังคับการ หรือรองผู�บังคับการทราบ

ภายใน ๑ ช่ัวโมง 
- ให�จัดทําแฟ)มสํานวนการสืบสวนและผังเครือข�าย โดยมีเป)าหมายพ้ืนท่ี ๒๖ อําเภอ 

อย�างน�อย ๔-๖ เครือข�าย สถานีตํารวจอ่ืนอย�างน�อย  ๑-๒ เครือข�าย  
     ๒.  แผนปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดและตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการ หรือแผนสุรนารี ๒๕/๒๕๕๔ 
 เปKนแผนท่ีรองรับแผนงานท่ี ๕ ความร�วมมือระหว�างประเทศและ แผนงานท่ี ๖ แผนการสกัดก้ัน
ยาเสพติด โดยมีภารกิจในการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน  การต้ังจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติด และ การเสริมสร�าง
หมู�บ�าน /ชุมชน ชายแดนให�เข�มแข็ง  
 มาตรการในการปฏิบัติท่ีสําคัญ คือ การสกัดก้ันการนําเข�ายาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดน และ        
การปราบปรามการค�าและการแพร�ระบาดยาเสพติด 
 เป'าหมายการปฏิบัติ  

- พ้ืนท่ีท่ีเปKนท่ีตั้งจุดผ�านแดน จํานวน ๗ แห�ง ให�ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพ่ือตรวจค�นบุคคลและยานพาหนะต�องสงสัยจากแนวชายแดน  
- สถานีตํารวจท่ีมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบหมู�บ�าน/ชุมชนชายแดน ให�จัดทํารูปแบบการประสานงานระหว�างหน�วยงาน

ตามแนวชายแดน 



    ๘ 

 

- จัดต้ังจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการจํานวน ๑๕ แห�ง  
- จัดต้ังจุดตรวจยาเสพติดรองจํานวน ๗๔ แห�ง  

              และให�มีจุดตรวจบูรณาการแก�ไขปXญหายาเสพติด, ทรัพยากรธรรมชาติ, โจรกรรมรถใช�โครงสร�าง         
ศูนย'อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ในการออกคําสั่งอย�างน�อยจังหวัดละ ๑ แห�ง  

  ในส-วนของตํารวจภูธรภาค ๓   จัดต้ังชุดสกัดก้ันยาเสพติด จํานวน ๑ ชุด  และคัดเลือกจุดตรวจหลัก 
จังหวัดละ ๑ จุด  เพ่ือจัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดฯ โดยการ ติดต้ังระบบกล�องวงจรปIด
เพ่ือบันทึกภาพเคลื่อนไหว  ติดต้ังระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'โดยอัตโนมัติ  
ตํารวจภูธรจังหวัดทุกแห-ง  

- ให�ตั้งชุดปฏิบัติการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดจํานวน ๑ ชุด  
- ระดมกําลังต้ังจุดตรวจค�นรถยนต'เป)าหมายเดือนละ ๑ ครั้ง 
- ต้ังจุดตรวจตามเส�นทางคมนาคม ให�สัมพันธ'กัน 
- เร�งรัดนําข�อมูลรถยนต'กรอกเข�าสู�ระบบผ�านทางเว็ปไซต' www.dcar.police.go.th       

สําหรับสถานีตํารวจท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อแนวชายแดนทุกแห�ง  ให�ต้ังชุดปฏิบัติการจํานวน ๑ ชุด  เพ่ือเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งให�แก�หมู�บ�าน/ชุมชน  ปIดล�อม  ตรวจค�น หมู�บ�าน/ชุมชนท่ีมีสถานการณ' หรือเปKนแหล�งพักยาเสพติด    
            สําหรับสถานีตํารวจภูธรเขมราฐ  โขงเจียม  บุณฑริก  ช�องเม็ก ต้ังชุดปฏิบัติการจํานวน  ๑   ชุดเพ่ือตรวจค�น
รถโดยสารประจําทาง 

สถานีตํารวจท่ีตั้งจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการ จุดตรวจหลักจํานวน ๑๕ จุดและจุดตรวจรองจํานวน ๗๔ 
จุด จัดกําลังพลเข�าปฏิบัติการ ณ จุดตรวจ  
  ๓. แผนปฏิบัติการแก;ไขปZญหาผู;เสพ/ผู;ติดยาเสพติด หรือแผนสุรนารี ๒๖/๒๕๕๔ 
 เปDนแผนท่ีรองรับแผนท่ี ๒ แผนการแก;ไขปZญหาผู;เสพ/ผู;ติดยาเสพติด โดยมีภารกิจท่ีสําคัญ
คือ การนําผู�เสพ/ผู�ติด เข�าสู�กระบวนการบําบัดฟxyนฟู การพัฒนาค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในรูปแบบของค�ายตํารวจ        
การสนับสนุนข�าราชการตํารวจเปKนวิทยากรค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระดับอําเภอ การจับกุม ผู�เสพนําเข�าบังคับบําบัด 
และการช�วยเหลือ ฟxyนฟู ผู�ผ�านการบําบัด  
มาตรการในการปฏิบัติ 
 ระบบสมัครใจบําบัด  โดยการ 

- ประสานกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการเพ่ิมจํานวนค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกอําเภอ  
- จัดให�มีวิทยากรค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
- จัดให�มีศูนย'ข�อมูลด�าน demand ของหน�วย  
- ค�นหาผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด และ นําเข�าในระบบสมัครใจ 

      ระบบบังคับบําบัด เป)าหมายการจับกุม  
- ผู�ติดหรือเสพอย�างต�อเนื่องนานกว�า ๓ ปU   
- เคยบําบัดด�วยยามากกว�า ๓ ครั้งใน ๑ ปU  
- บําบัดด�วยยาและบําบัดฟxyนฟูรวมกันเกินกว�า ๓ ครั้ง 
- เคยถูกจับหรืออยู�ระหว�างการดําเนินคดีมากกว�า ๓ ครั้ง 
- บุคคลตามหมายจับ  

         การติดตามช-วยเหลือฟijนฟูผู;ผ-านการบําบัดฯ โดยการ 
- จัดทําฐานข�อมูล การมอบหมายตํารวจ เปKนพ่ีเลี้ยงรับผิดชอบในการปฏิบัติ เพ่ือให�สามารถดําเนินชีวิตได�ตามปกติ  
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  เป'าหมายดําเนินการ  ได;แก- เป)าหมายสมัครใจบําบัด จํานวน ๒๘,๐๐๐ คน และ เป)าหมายบังคับบําบัด
จํานวน ๑๐,๐๐๐ คน 
ตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัด ทุกแห-ง  

- ทําการคัดเลือกสถานีตํารวจเพ่ือจัดต้ังค�ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับอําเภอในความรับผิดชอบของ
ตํารวจ อย�างน�อยจังหวัดละ ๑ ค�าย  

- จัดให�มีวิทยากรตํารวจเพ่ือสนับสนุนภารกิจของอําเภอ  
- ต้ังชุดขยายผลสืบสวนจับกุมผู�ค�าท่ีได�จากผู�เสพ ผู�ติดท่ีผ�านการบําบัด 

             สําหรับตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ,สุรินทรA และ อุบลราชธานี ให�จัดทําโครงการบําบัดฟxyนฟูในภาค
สมัครใจในศูนยAระดับจังหวัด ในความรับผิดชอบของตํารวจ  เพ่ิมเติมอีกจังหวัดละ ๑ แห-ง  
ในส-วนของสถานีตํารวจภูธร   

- ให�จัดทําบัญชีผู�ใช�ยาเสพติดตามสถานการณ'พ้ืนท่ี   
- จัดให�มีวิทยากรตํารวจ 
- จัดให�มีศูนย'ข�อมูลด�าน demand 
- ค�นหาผู�เสพ/ผู�ติดยาเสพติด นําเข�าในระบบสมัครใจบําบัด 
- จับกุมผู�ใช�ยาเข�าสู�ระบบบังคับบําบัด 
- ดําเนินการจับกุมผู�กระทําความผิดเก่ียวกับสารระเหย  
- ติดตามช�วยเหลือฟxyนฟูผู�เสพท่ีผ�านการบําบัด  

๔. แผนปฏิบัติการสร;างภูมิคุ;มกันและป'องกันยาเสพติด หรือแผนสุรนารี ๒๗/๒๕๕๔ 
 เปKนแผนท่ีรองรับแผนงานท่ี ๑ การสร�างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด และ
แผนงานท่ี ๓ แผนการสร�างภูมิคุ�มกันและป)องกันยาเสพติด โดยมีภารกิจในการบูรณาการมาตรการร�วมกับหน�วยราชการใน
การจัดระเบียบสังคม การป)องกันการแพร�ระบาด และการสร�างภูมิคุ�มกันป)องกันยาเสพติดให�กับเยาวชน 
มาตรการในการปฏิบัติ 
 ๑) การป)องกันปXญหายาเสพติดในและนอกสถานศึกษา ได�แก�การสร�างภูมิคุ�มกันยาเสพติด โดยวิทยากรโครงการแดร'
และวิทยากรอ่ืน ๆ  และจัดให�มีตํารวจประสานงานโรงเรียนทุกแห�ง และค�นหาเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีเปKนเป)าหมายเสี่ยง  
ท่ีส�งผลต�อการเพ่ิมข้ึนของผู�เสพรายใหม�  
         ๒) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยเน�นรอบสถานศึกษา การต้ังจุดตรวจจุดสกัดตามเส�นทางต�าง ๆ การตรวจ
สถานบริการ สถานบันเทิง และสถานประกอบการต�าง ๆ  
         ๓) การดําเนินการต�อสถานประกอบการอ่ืน ๆ โดยการร�วมกันเสริมสร�างความเข�มแข็งในสถานประกอบการ รวมท้ังให�
โอกาสผู�ท่ีผ�านการบําบัดเข�าทํางานในสถานประกอบการ และมอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจประสานงานสถานประกอบการ        
         ๔) การป)องกันปXญหายาเสพติดร�วมกับประชาชน โดยการรณรงค'เพ่ือให�ประชาชนในพ้ืนท่ีเข�าใจ และตระหนักถึง    
พิษภัยของยาเสพติด     
 เป'าหมายดําเนินการ 
           - การตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิง สัปดาห'ละ ๑ ครั้ง  
           - การจัดระเบียบสถานประกอบการเดือนละ ๒ ครั้ง ต�อ ๑ พ้ืนท่ีเป)าหมาย  
           - นายตํารวจประสานงานสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ เข�าไปร�วมประชุมหรือแก�ไขปXญหายาเสพติดอย�างน�อย
เดือนละ ๑ ครั้ง  
               - วิทยากรแดร' และวิทยากรตํารวจอ่ืน ๆ ให�ความรู�แก�นักเรียนอย�างน�อยภาคละ ๒ ห�องเรียน 



    ๑๐ 

 

 ในส�วนของตํารวจภูธรภาค ๓  ให;ชุดปฏิบัติการ ๔ ชุด ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค ๓ เข�าไป
ดําเนินการร�วมจัดระเบียบสังคมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ   
ตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัด ให; 
     - ประชุมร�วมกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการกวดขันสถานประกอบการไม�ให�มีการกระทําความผิด  
          - สนับสนุนแผนการสร�างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติดของจังหวัด โดยเฉพาะโครงการหมู�บ�านกองทุน
แม�ของแผ�นดิน  
ในส�วนของสถานีตํารวจภูธรในสังกัด ทุกแห-ง ให; 
   - จัดต้ังชุดป)องกันและปราบปรามยาเสพติดจํานวน ๑ ชุด 
           - ต้ังจุดตรวจจุดสกัด  ปIดล�อมตรวจค�นแหล�งท่ีท่ีมีปXญหายาเสพติด  
            - ตรวจสถานบริการ/สถานบันเทิงเปKนประจํา  
            - ปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีเป)าหมาย  
            - จัดระเบียบสถานประกอบการ และพ้ืนท่ีเสี่ยง  
   - ดําเนินการต�อข�อร�องเรียนหรือเบาะแสจากประชาชน 

๕. แผนบริหารจัดการป'องกันปราบปรามยาเสพติดแบบบูรณาการ หรือแผนสุรนารี ๒๘/๒๕๕๔ 
 เปKนแผนท่ีรองรับ แผนงานท่ี ๗ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีภารกิจในการเร�งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการใน ทุกระดับ เพ่ือให�สามารถเอาชนะปXญหายาเสพติดท่ีรัฐบาลได�ประกาศให�เปKน “วาระแห�งชาติ” 
 สําหรับตํารวจภูธรภาค ๓ : ทําหน�าท่ีบริหารจัดการในภาพรวมการป)องกันปราบปรามยาเสพติด 

- โดยมีคําสั่งจัดต้ังศูนย'อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดตํารวจภูธรภาค ๓ หรือ ศพส.ภ.๓ เพ่ือทํา
หน�าท่ี อํานวยการ บังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม กํากับ ดูแล การปฏิบัติ โดยให�จัดการประชุมเปKนประจําทุกเดือน 

- ให�ศูนย'อํานวยการข�าวกรองประสานงานด�านยาเสพติดฯ ดําเนินการจัดการประชุมโต|ะข�าวยาเสพติดตาม
ห�วงเวลาท่ีเหมาะสม และทําหน�าท่ีเปKนศูนย'ควบคุมสั่งการ  ประชุมเพ่ือเร�งรัดการปฏิบัติกับหน�วยเหนือและหน�วยในสังกัดใน
ระบบ Video Conference เปKนประจําทุกสัปดาห'    -กําหนดห�วงเวลาระดมกวาดล�างเปKนประจําทุกเดือน หรือทุกสัปดาห' 

- การพัฒนาบุคลากรในการป)องกันปราบปรามยาเสพติด : โดยการจัดทําโครงการอบรมเพ่ือรองรับการปฏิบัติ 
จํานวน ๘ โครงการ  

- การสร�างขวัญและกําลังใจให�แก�ผู�ปฏิบัติงานป)องกันปราบปรามยาเสพติด ได�แก� การพัฒนาระบบการเบิก
จ�ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด การคัดเลือกข�าราชการตํารวจท่ีมีผลการป)องกัน/ปราบปรามยาเสพติดดีเด�น การ
คัดเลือกสถานีตํารวจท่ีมีผลการป)องกันและปราบปรามยาเสพติดดีเด�น และการคัดเลือกสํานวนการขยายผลออกหมายจับผู�ค�า
ยาเสพติดจากการซักถามปากคําผู�เสพดีเด�น  
ตํารวจภูธรจังหวัดในสังกัด 
      - ให� ศพส.ภ.จว.ทําหน�าท่ีเปKนศูนย'ปฏิบัติการเพ่ืออํานวยการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของ
หน�วยในสังกัด โดยให�จัดการประชุมเปKนประจําทุกเดือน  
  - การบริหารงบประมาณ โดยการเร�งรัดการตัดโอนงบประมาณและเบิกจ�ายให�เปKนไปตามวัตถุประสงค'  และให�
จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน�วยงานระดับจังหวัด อําเภอ ได�แก� งบพัฒนาจังหวัด และงบองค'กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ในภารกิจท่ีเก่ียวข�อง  



    ๑๑ 

 

สถานีตํารวจภูธรในสังกัดทุกแห-ง  ให�จัดต้ังศูนย'ปฏิบัติการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดสถานีตํารวจ (ศพส.สภ.)   
ทําหน�าท่ีเปKนศูนย'ปฏิบัติการเพ่ืออํานวยการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของสถานีตํารวจ              
โดยการจัดการประชุมเปKนประจําทุกเดือน    
  เร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร และจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน�วยงานระดับจังหวัด อําเภอ เพ่ิมเติม 
 
 

ตามท่ี ภ.๓ ได�จัดทําแผนยุทธการปIดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดน ตํารวจภูธรภาค ๓ (Seal Border 
Operation) “สุรนารี ๑๒/๒๕๕๕” ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๕ และได�จัดส�งแผนดังกล�าวให� ภ.จว.และ บก.สส.ภ.๓ ทราบ และถือ
ปฏิบัติแล�วนั้น 

ฝอ.ศพส.ภ.๓ ขอเสนอรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธการปIดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนของ ภ.๓ 
(Seal Border Operation) เพ่ือทราบและถือปฏิบัติเพ่ิมเติมดังนี้ 
การปฏิบัติ  :  รองรับ 

    ๑)  คําสั่งศูนย'อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติท่ี ๑/ ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ โดยเฉพาะแผนท่ี ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช�
กฎหมาย และ แผนงานท่ี ๕ ความร�วมมือระหว�างประเทศและ แผนงานท่ี ๖ แผนการสกัดก้ันยาเสพติด ซ่ึงมุ�งเน�นการสกัดก้ัน
การลักลอบนําเข�ายาเสพติดตามแนวชายแดนและท�าอากาศยาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดเข�า
มาในประเทศ การปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ท่ีส�งผลต�อปXญหายาเสพติด  

    ๒) คําสั่งศูนย'อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติดแห�งชาติท่ี ๑๒/๒๕๕๕ เรื่องแนวทางการ 
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ (เมษายน – กันยายน  ๒๕๕๕) ลงวันท่ี ๒๗ เมษายน 
๒๕๕๕ ซ่ึงมีกลยุทธ'การปฏิบัติงานคือ “ยึดงานคุณภาพ  แก;ปZญหาตรงจุด บูรณาการครบวงจร”  
โครงสร;างการปฏิบัติ : ใช�ศูนย'ปฏิบัติการบังคับใช�กฎหมายและสกัดก้ันปราบปรามยาเสพติด ตํารวจภูธร ภาค ๓ ส�วนหน�า 
(บก.ภ.๓ ส�วนหน�า) ตามคําสั่ง ภ. ๓ ท่ี ๕๕๘/๒๕๕๕ ลง ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๕ เปKนหน�วยปฏิบัติการหลักตามแผน 
เป'าหมายการดําเนินการ    
 กลุ-มท่ี ๑ เป'าหมายหลัก “เป'าหมายชายแดน”  ได�แก�เป)าหมายครือข-ายนักค;ายาเสพติด         รายสําคัญ (Most 
Wanted) จํานวน ๓ เครือข-าย นักค;ายาเสพติดรายสําคัญอีก ๒๕ เป'าหมาย และเครือข-ายนักค;ายาเสพติดอ่ืน ๆ ท่ีได;จาก
การตั้งจุดตรวจ จากการสืบสวน หรือจากแหล-งข-าวในพ้ืนท่ี ตลอดจนภารกิจในการสกัดก้ันการนําเข�ายาเสพติด การสืบสวน
ปราบปราม จับกุมเครือข�ายนักค�ายาเสพติดรายสําคัญ และการตรวจสอบทรัพย'สินในพ้ืนท่ี อําเภอชานุมาน จังหวัด
อํานาจเจริญ และอําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ-มท่ี ๒ เป'าหมายสนับสนุน “เป'าหมายพ้ืนท่ีตอนใน” ได�แก�เป)าหมายนักค�ายาเสพติด และเครือข�ายท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับกระบวนการค�ายาเสพติดตามแนวชายแดน เป)าหมายการสกัดก้ันการลําเลียง    ยาเสพติดจากแนวชายแดนโดยใช�
จุดตรวจสัมพันธ'ของ ภ.๓ ,เป)าหมายเรือนจําท่ียังมีปXญหาการลักลอบกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด และเป)าหมายกลุ�ม
ผู�กระทําความผิดเก่ียวกับการลักลอบนํายาแก�หวัดท่ีมีส�วนผสมของซูโดอีเฟรดีน , โคเดอีน และร�านขายยาท่ีมีพฤติการณ'
กระทําความผิด 

แผนยุทธการปnดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนของ ภ.๓ (Seal Border Operation) 
 



    ๑๒ 

 

ภารกิจท่ีหน-วยต-าง ๆ ต;องปฏิบัติ 
 ๔.๑ ภ.จว.ชัยภูมิ ,นครราชสีมา ,บุรีรัมยA,ยโสธร ,ศรีสะเกษ และสุรินทรA 
  ก)  ปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีเป)าหมายท่ีเปKนแหล�งแพร�ระบาด และแหล�งพักยาเสพติด 
  ข) การสืบสวนจับกุมบุคคลตามหมายจับในข�อหาครอบครองเพ่ือจําหน�ายข้ึนไป 

 ค) การเพ่ิมความเข�มในการต้ังจุดตรวจยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการต้ังจุดตรวจสัมพันธ' ตํารวจภูธรภาค ๓ ปU 
๒๕๕๕ หรือแผนสุรนารี ๓๕/๒๕๕๔ เพ่ือสนับสนุนภารกิจในการสกัดการลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนของตํารวจภูธรภาค ๓  
  ง) การบูรณาการตรวจค�นเรือนจําในพ้ืนท่ีท่ียังมีปXญหาการลักลอบกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
  จ) การตรวจค�นกลุ�มผู�กระทําความผิดเก่ียวกับการลักลอบนํายาแก�หวัดท่ีมีส�วนผสมของซูโดอีเฟรดีน , โคเด
อีน และร�านขายยาท่ีมีพฤติการณ'กระทําความผิด 
 ๔.๒ บก.สส.ภ.๓  ภ.จว.อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี  ประกอบด;วย 
๑. ภารกิจการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 

๑.๑ หน-วยปฏิบัติการร-วม 
  ๑.๑.๑  บก.สส.ภ.๓  (ชุดปฏิบัติการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด ท่ีมี พ.ต.อ.ประสงค'    เรืองเดช 
ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ เปKนหัวหน�า) 

๑.๑.๒  กก.สส. ภ.จว.อํานาจเจริญ (มว.นปพ.) 
๑.๑.๓  กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี (มว.นปพ.) 

 ๑.๑.๔  สภ.ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 
 ๑.๑.๕  สภ.เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
 ๑.๑.๖  สภ.นาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี 
๑.๒ ภารกิจ 
 ภารกิจท่ี ๑  :  การตั้งจุดตรวจร-วมกับกองกําลังสุรนารี จํานวน ๕ จุด จุดละ ๕ นาย รวมวันละ ๒๕ นาย 

ประกอบด;วย 
๑) จุดตรวจถนนชานุมาน-เขมราฐ บ�านโคกจักจั้น ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จว.อํานาจเจริญ 
๒) จุดตรวจถนนชานุมาน-เขมราฐ บ�านสามแยกถํ้าเสือ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 
๓) จุดตรวจถนนเขมราฐ-หนองเผือ บ�านโชคชัย ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 
๔) จุดตรวจถนนเขมราฐ-โขงเจียม บ�านทรายทอง ต.นาแวง อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี 
๕) จุดตรวจถนนเขมราฐ-โขงเจียม บ�านปากแซง ต.พระลาน อ.นาตาล จว.อุบลราชธานี 
ระยะเวลาการปฏิบัติ ตั้งแต-วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ดังนี้ 

เดือน วันท่ี ๑ – ๑๐ วันท่ี ๑๑-๒๐ วันท่ี ๒๐เปDนต;นไป 
มิถุนายน ๒๕๕๕ บก.สส.ภ.๓ กก.สส.ภ.จว.อจ./อบ. สภ.ชานุมาน/เขมราฐ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕ บก.สส.ภ.๓ กก.สส.ภ.จว.อจ./อบ. สภ.ชานุมาน/เขมราฐ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ บก.สส.ภ.๓ กก.สส.ภ.จว.อจ./อบ. สภ.ชานุมาน/เขมราฐ 
กันยายน ๒๕๕๕ บก.สส.ภ.๓ กก.สส.ภ.จว.อจ./อบ. สภ.ชานุมาน/เขมราฐ 

 



    ๑๓ 

 

คําแนะนําในการประสาน 

๑. มอบหมายให� พ.ต.อ.ประสงค'    เรืองเดช ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ เปKนหัวหน�าชุดปฏิบัติการในภาพรวม   
ทําหน�าท่ีประสานการปฏิบัติกับชุดปฏิบัติการของกองกําลังสุรนารี ในการร�วมปฏิบัติ 

๒. ชุดปฏิบัติการของ ตํารวจภูธรจังหวัด และ สถานีตํารวจ ให�ดําเนินการร�วมต้ังจุดตรวจ เฉพาะจุดตรวจใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบเท�านั้น โดยจัดกําลังพลให�ครบจุดละ ๕ นายเท�านั้น 

๓. สําหรับตารางการปฏิบัติดังกล�าว สามารถเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมกับสถานการณ'และสภาพ
ปXญหาในแต�ละห�วงเวลา โดยมอบหมายให� พ.ต.อ.ประสงค'    เรืองเดช ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ เปKนหัวหน�า เปKนผู�ประสานกับ
หน�วยปฏิบัติต�อไป 

           ภารกิจท่ี ๒  : การลาดตระเวนร�วมกับหน�วยกําลังในพ้ืนท่ี 
                   ภารกิจท่ี ๓ : การปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีเป)าหมาย โดยการปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีพักยาเสพติด แหล�งแพร�
ระบาดของยาเสพติดโดยเน�นเครือข�ายเป)าหมายนักค�ายาเสพติดรายสําคัญ (Most Wanted) จํานวน    ๓ เครือข�ายนักค�ายา
เสพติดรายสําคัญ ๒๕ เป)าหมาย และเครือข�ายนักค�ายาเสพติดท่ีได�จากการต้ังจุดตรวจ จากการสืบสวน หรือแหล�งข�าวในพ้ืนท่ี  

๑.๓ การรายงาน   
    มอบหมายให� พ.ต.อ.ประสงค'    เรืองเดช ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ เปKนหัวหน�า สรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมพร�อม

ปXญหาข�อขัดข�องหรือข�อเสนอแนะในแต�ละเดือน รายงานให� บก.ภ.๓ ส�วนหน�า ทราบ ทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
๒. ภารกิจการปราบปรามยาเสพติด 

๒.๑ หน-วยปฏิบัติการร-วม 
         ๒.๑.๑  บก.สส.ภ. ๓ (ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ท่ีมี พ.ต.อ.อิทธิพล  นาคคํา ผกก. 

สส.๓ บก.สส.ภ. ๓  เปKนหัวหน�า) 
๒.๑.๒  กก.สส.ภ.จว.อํานาจเจริญ (ชุดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลของ ภ.จว.อํานาจเจริญ) 
๒.๑.๓  กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี (ชุดปฏิบัติการสืบสวนขยายผลของ ภ.จว.อุบลราชธานี) 
๒.๑.๔  สภ.ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

          ๒.๑.๕  สภ.ขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.๒ ภารกิจ 

๒.๒.๑ สืบสวนปราบปรามจับกุมนักค�ายาเสพติดท่ีมีเครือข�ายการค�ายาเสพติดท่ีมาจากแนวชายแดนด�าน สปป.ลาว  
๒.๒.๒ ปIดล�อมตรวจค�นพ้ืนท่ีเป)าหมาย 
๒.๒.๓ สืบสวนปราบปรามจับกุมบุคคลเป)าหมายผู�ค�ายาเสพติดท่ียังหลงเหลืออยู� และบุคคล 

ตามหมายจับคดียาเสพติด ในพ้ืนท่ี 
๒.๓ การรายงาน  มอบหมายให� พ.ต.อ.อิทธิพล  นาคคํา ผกก.สส.๓ บก.สส.ภ.๓ สรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมพร�อม

ปXญหาข�อขัดข�องหรือข�อเสนอแนะในแต�ละเดือน รายงานให� บก.ภ.๓ ส�วนหน�า ทราบ ทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
๓. ภารกิจการขยายผลและยึดทรัพยAผู;ค;ายาเสพติดตามพระราชบัญญัติตามมาตรการในการ 
    ปราบปรามผู;กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  

๓.๑ หน-วยปฏิบัติการร-วม 
          ๓.๑.๑  บก.สส.ภ.๓ (ชดุปฏิบัติการขยายผลและยึดทรพัย'ผู�ค�ายาเสพติดฯ มี พ.ต.อ. ภาณุ  บุรณศิริ รอง ผบก.สส.ภ.๓ 
เปKนหัวหน�า) 



    ๑๔ 

 

๓.๑.๒  ภ.จว.อํานาจเจริญ (ชุดปฏิบัติการขยายผลและยึดทรัพย'ผู�ค�ายาเสพติด) 
๓.๑.๓  ภ.จว.อํานาจเจริญ (ชุดปฏิบัติการขยายผลและยึดทรัพย'ผู�ค�ายาเสพติด) 
๓.๑.๔  สภ.ชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

  ๓.๑.๕  สภ.เขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
๓.๒ ภารกิจ 

สืบสวนขยายผลเม่ือมีการจับกุมผู�ค�ายาเสพติดรายสําคัญ โดยให�ขยายผลเพ่ือยึดทรัพย' ผู�ค�า/เครือข�าย นายทุน และผู�ท่ี
อยู�เบ้ืองหลังการลักลอบนําเข�าและค�ายาเสพติดตามแนวชายแดนด�านจังหวัดอํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 

๓.๓ การรายงาน   
     มอบหมายให� พ.ต.อ. ภาณุ  บุรณศิริ รอง ผบก.สส.ภ.๓ สรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมพร�อมปXญหาข�อขัดข�อง

หรือข�อเสนอแนะในแต�ละเดือน รายงานให� บก.ภ.๓ ส�วนหน�า ทราบ ทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
๔. ภารกิจการปฏิบัติการข-าว  

๔.๑ หน-วยปฏิบัติการร-วม 
          ๔.๑.๑ ชุดปฏิบัติการข�าวของตํารวจภูธรภาค ๓ ทุกชุดปฏิบัติการ ตามคําสั่งตํารวจภูธรภาค ๓  

ท่ี ๕๕๘/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ทุกชุดปฏิบัติการ โดยมอบหมายให�ชุดปฏิบัติการข�าวพ้ืนท่ีชายแดนท่ีมี พ.ต.อ.
สมพาน มุทาพร ผกก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี เปKนหัวหน�า 

๔.๑.๒  ชุดปฏิบัติการข�าวของ ภ.จว.อํานาจเจริญ 
๔.๑.๓  ชุดปฏิบัติการข�าวของ ภ.จว.อุบลราชธานี  
๔.๑.๔  ชุดปฏิบัติการข�าวของ สภ.ตามแนวชายแดน จว.อํานาจเจริญ และ อุบลราชธานี ทุกชุดปฏิบัติการ 

   ๔.๒ ภารกิจ 
                     ๔.๒.๑ ดําเนินการด�านการข�าว บริเวณพ้ืนท่ีแนวชายแดน   
                     ๔.๒.๒ ติดตามตรวจสอบการเคลื่อนไหว เครือข�ายการค�า เส�นทางลําเลียงยาเสพติดพ้ืนท่ีบริเวณแนวชาย 
                     ๔.๒.๓ เฝ)าระวังสภาพปXญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนติดตามและตรวจสอบ
สถานการณ'ให�มีความถูกต�องทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปXญหายาเสพติด 

๔.๒.๔ เปKนเจ�าภาพจัดให�มีการประชุมโต|ะข�าวในพ้ืนท่ีชายแดนร�วมกับหน�วยงานความม่ันคง 
ในพ้ืนท่ีเปKนประจําทุกเดือน สืบสวนขยายผลเม่ือมีการจับกุมผู�ค�ายาเสพติดรายสําคัญ  โดยให�ขยายผลเพ่ือยึดทรัพย' ผู�ค�า/
เครือข�าย นายทุน และผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลังการลักลอบนําเข�าและค�ายาเสพติดตามแนวชายแดนด�านจังหวัดอํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี 

๔.๓ การรายงาน   
    มอบหมายให� พ.ต.อ. สมพาน มุทาพร ผกก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี สรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมพร�อม

ปXญหาข�อขัดข�องหรือข�อเสนอแนะในแต�ละเดือน   รายงานให� บก.ภ.๓ ส�วนหน�า ทราบ ทุกวันท่ี ๕ ของเดือนถัดไป 
๕. ภารกิจท่ีสนับสนุนการปฏิบัติของ ภ.๓ ได;แก- 
  “ชุดปฏิบัติการวิเคราะหAข;อมูลเพ่ือการสืบสวนขยายผลทําลายเครือข-ายขบวนการค;ายาเสพติดจากแนว
ชายแดน” โดยมี พ.ต.อ.ไพโรจน'  บุญเต็ง รอง ผบก.อก.ภ.๓ เปKนหัวหน�าชุด โดยมีอํานาจหน;าท่ีดังนี้ 
          ๑)  ดําเนินการรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการจับกุมคดียาเสพติดโดยเฉพาะท่ีมีการซัดทอดหรือข�าวสารว�ามี
การลําเลียงมาจากพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือทําสํานวนการสืบสวนขยายผล ผังเครือข�าย แสดงรายละเอียดเก่ียวกับกลุ�มขบวนการค�า
ยาเสพติด เส�นทางการเงิน และรายละเอียดอ่ืนๆ  พร�อมท้ังพิจารณาวิเคราะห'ข�อมูลส�งให�ชุดปฏิบัติการต�าง ๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือ
นําไปดําเนินการขยายผลการจับกุมต�อไป 



    ๑๕ 

 

          ๒)  ติดตามตรวจสอบข�าวสารเพ่ือให�มีความถูกต�อง และทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสภาพปXญหายาเสพติด เพ่ือนํามา
แก�ไขปรับปรุงได�ตรงจุด 
          ๓)  ติดตามเฝ)าระวังปXญหายาเสพติดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือนําข�อมูลสนับสนุนให�กับฝYายข�าวและชุด
ปฏิบัติการฯ อีกส�วนหนึ่ง 
โดยเบ้ืองต;น ภ.๓ ได;มีการส่ังการในส-วนท่ีเก่ียวข;องแล;ว ๒ เรื่อง ได;แก- 

            ๑. วิทยุ ภ.๓ ท่ี  ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๓๕ ลง ๒๕ พ.ค.๒๕๕๕ สั่งการให� ภ.จว.ในสังกัด สํารวจข�อมูลในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับการจับกุมคดียาเสพติดท่ีมีการขยายผล หรือมีข�อมูลเชื่อมโยงเก่ียวกับการนําเข�ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
หรือมีการซัดทอดไปยังผู�กระทําความผิดท่ีอยู�ในเรือนจําทุกแห�ง  หากมีข�อมูลดังกล�าวให�สําเนาบันทึกการจับกุม และบันทึก
การตรวจยึดทรัพย'สิน ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ศ.๒๕๓๔ พร�อมรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ส�งให� ภ.๓ ภายในวันท่ี ๓๐ 
พ.ค.๒๕๕๕ เพ่ือใช�เปKนข�อมูลในการขยายผลอย�างเปKนระบบต�อไป (ข�อมูล ณ ปXจจุบัน ยังไม�ได�รับข�อมูลจาก ภ.จว.ชัยภูมิ ,
บุรีรัมย',ศรีสะเกษ,สุรินทร' และ อุบลราชธานี) 
             ๒. วิทยุ ภ.๓ ท่ี  ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๓๗ ลง ๘ มิ.ย.๒๕๕๕ กําชับให� หน.สภ. ทุกแห�ง หากซักถามผู�ต�องหาแล�ว
พบว�ามีส�วนเก่ียวข�องกับการลักลอบนําเข�า/ลําเลียงยาเสพติด  จากแนวชายแดน สปป.ลาว ทางด�านจังหวัดอํานาจเจริญ และ 
อุบลราชธานี ให�รายงานแบบซักถามให� ภ.๓ ทราบ โทรศัพท' ๐ ๔๔๓๔ ๓๑๙๑  โทรสาร  ๐ ๔๔๒๔ ๒๑๔๐ หรือทาง  E - 
document  หรือ E-mail : police๓-drugs@hotmail.com  ทันที เพ่ือจะได�มอบหมายให�ชุดปฏิบัติการของ บก.ภ.๓ ส�วน
หน�าดําเนินการสืบสวนขยายผลต�อไป 
๖. ระยะเวลาปฏิบัติการ  ตั้งแต-วันท่ี ๑ พ.ค.๒๕๕๕ – ๓๐ ก.ย.๒๕๕๕ 
๗. งบประมาณในการปฏิบัติ 
          ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในภารกิจ บก.ส�วนหน�า จาก สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ ให�แก� บก.สส.ภ.๓ , ภ.จว.
อํานาจเจริญ ,ภ.จว.อุบลราชธานี ,สภ.ชานุมาน ,สภ.เขมราฐ และ สภ.นาตาล รวมเปKนเงิน จํานวน ๒,๕๑๔,๔๐๐ บาท 
๘. การประชุมฝrายปฏิบัติในพ้ืนท่ี 
 ขออนุมัติ พล.ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม รอง ผบช.ภ.๓ ในการมอบหมายให� พล.ต.ต.สุวรรณ  เอกโพธิ์ ผบก.ประจํา ภ.๓ 
เดินทางไปประชุมฝYายปฏิบัติการในพ้ืนท่ีชายแดน ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห;องประชุม 
สภ.เขมราฐ โดยผู�เข�าร�วมประชุมประกอบด�วย หัวหน�าชุดปฏิบัติการของ บก.สส.   ภ.๓ ,ภ.จว.อํานาจเจริญ ,ภ.จว.
อุบลราชธานี สภ.ชานุมาน ,สภ.เขมราฐ และ สภ.นาตาล  ชุดปฏิบัติการ 
 
 
    ๑) บช.ปส. เชิญ รอง ผบช.(ท่ีรับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติด)  ร�วมประชุมเก่ียวกับการติดต้ังจุดตรวจด�วย
ระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'ในวันอังคารท่ี  ๒๑ ก.พ.๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ  ห�องประชุมศูนย'ควบคุมสั่งการ
สกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติด บช.ปส.ชั้น ๔ อาคาร ๑ บช.ปส. 
              ๒) ภ.๓ มีวิทยุ ด�วนท่ีสุด  ท่ี ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๑๔ ลง ๒๐ ก.พ. ๒๕๕๕ สั่งการให�หน�วยเสนอขอความต�องการต้ัง
จุดตรวจด�วยระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'อัตโนมัติ (Recognition License Plate) แล�วรายงานให� ภ.๓ ทราบ  
              ๓) หนังสือ ศพส.ภ.๓ ลง ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๕ เรื่อง  สรุปรายงานการประชุมเก่ียวกับการสกัดก้ันการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดตาม  โดยให�ทบทวนและเตรียมข�อมูลการต้ังจุดตรวจ  จุดสกัด /ด�านตรวจ/จุดตรวจ เพ่ือท่ี ตร.จะได�ดําเนินการติดต้ัง
ระบบอ�านแผ�นป)ายทะเบียนฯ ภายใน ๑ มี.ค.๒๕๕๕   

การติดตั้งจุดตรวจด;วยระบบการอ-านแผ-นป'ายทะเบียนรถยนตAอัตโนมัติ (Recognition License Plate) ภ.๓ 



    ๑๖ 

 

     ๔) หนังสือ ภ.๓ ด�วนท่ีสุด ท่ี ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๙๖ ลง ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๕ เชิญหน�วยในสังกัดประชุมทบทวนเสนอ
ขอความต�องการต้ังจุดตรวจด�วยระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'อัตโนมัติ  (Recognition License Plate) ในวัน
จันทร'ท่ี ๒๗ ก.พ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๓,๓๐ น. ณ ห�องประชุม ๑ ภ.๓ มี พล.ต.ต.สุวรรณ  เอกโพธิ์  ผบก.ประจํา ภ.๓ เปKน
ประธานการประชุม  และประธานได�แจ�งให�ท่ีประชุมทราบว�าการพิจารณาการจัดต้ังจุดตรวจฯ ให�พิจารณาถึงคุณสมบัติท่ี ตร. 
กําหนด และให�มีการต้ังจุดตรวจค�นยาเสพติดห�างจากจุดตรวจอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'โดยอัตโนมัติ (Recognition 
License Plate) ประมาณ ๓๐-๖๐ นาที   
 ภ.จว.ในสังกัด ภ.๓  ได�เสนอขอความต�องการต้ังจุดตรวจด�วยระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'โดยอัตโนมัติ 
(Recognition License Plate) โดยได�ยืนยันความต�องการ ๕๖ จุด  ท่ีประชุมมีมติให� ฝอ.ศพส.ภ.๓ พิจารณาปรับลดจุดตรวจ
ท่ี ภ.จว.เสนอ  โดยให�มีความเชื่อมโยงกันท้ังพ้ืนท่ีภาค ๓ และพ้ืนท่ีภาคอ่ืนท่ีใกล�เคียง เช�น ภ.จว.ปราจีนบุรี , ภ.จว.สระบุรี ,
ภ.จว.มุกดาหาร และ ภ.จว.ขอนแก�น 
               ๕)  ภ.๓ พิจารณาขอเสนอจุดตรวจระบบการอ�านแผ�นป)ายทะเบียนรถยนต'โดยอัตโนมัติ (Recognition License 
Plate) ใหม�  คงเหลือเพียง ๒๕ จุด  โดยคํานึงถึงจุดตรวจค�นยาเสพติดเข�มข�น  และใกล�เคียงกับจุดตรวจ Recognition 
License Plate ดังนี้ 
ลําดับ จุดตรวจ License Plate  จุดตรวจค;นยาเสพติดเข;มข;น 

(ห-าง๓๐-๖๐ นาที) 
รายละเอียดการเปDนจุดตรวจตามแผนฯ ป8 ๒๕๕๕  

ของ ภ.๓ 
๑. ช�องสามหมอ  

(สภ.ช�องสามหมอ จว.ชย.) 
ภูเขียว ช�องสามหมอเปKนจุดตรวจหลัก 

ภูเขียวเปKนจุดตรวจรอง 
๒ หนองบัวโคก 

(สภ.หนองบัวโคก จว.ชย.) 
ด�านขุนทด,เทพสถิต หนองบัวโคก, ด�านขุนทดเปKนจุดตรวจหลัก,เทพสถิตเปKน

จุดตรวจรอง 
๓. จุดตรวจตู�ยาม กม.๗๙ 

สภ.วังนํ้าเขียว จว.นม.) 
ปXกธงชัย และจุดตรวจ  
สภ.วังขอนแดง(ภ.๒) 

วังนํ้าเขียวเปKนจุดตรวจหลัก 
ปXกธงชัยเปKนจุดตรวจรอง 

๔. จุดตรวจห�วยบง 
(สภ.หินดาด จว.นม.) 

ด�านขุนทด ด�านขุนทดเปKนจุดตรวจหลัก 
หินดาดเปKนจุดตรวจรอง 

๕. จุดตรวจกลางดงขาเข�า นม. 
(สภ.กลางดง จว.นม.) 

ปากช�อง ปากช�องเปKนจุดตรวจหลัก 

๖. จุดตรวจหนองแวง 
(สภ.บัวลาย จว.นม.) 

สีดา สีดาเปKนจุดตรวจหลัก 
บัวลายเปKนจุดตรวจรอง 

๗. จุดตรวจประโคนชัย 
(สภ.ประโคนชัย จว.บร.) 

นางรอง , ปราสาท ประโคนชัย,นางรองเปKนจุดตรวจรอง 
ปราสาทเปKนจุดตรวจหลัก 

๘. จุดตรวจหนองสะเม็ด 
(สภ.โนนดินแดง จว.บร.) 

ละหานทราย,ปราสาท ละหานทรายเปKนจุดตรวจรอง 
ปราสาทเปKนจุดตรวจหลัก 

๙. จุดตรวจตู�ยามกิโลศูนย' 
(สภ.บ�านใหม�ไชยพจน' จว.บร.) 

พุทไธสง,ประทาย(นม.) บ�านใหม�ไชยพจน', พุทไธสงเปKนจุดตรวจหลัก, ประทาย
เปKนจุดตรวจรอง 

๑๐. จุดตรวจตู�ยามสามแยก 
(สภ.เลิงนกทา จว.ยส.) 

กุดชุม,เมืองฯ ,ชานุมาน เลิงนกทาเปKนจุดตรวจหลัก 
กุดชุม,เมืองฯ เปKนจุดตรวจรอง 

๑๑. จุดตรวจตู�ยามโพธา 
(สภ.ปYาติ้ว จว.ยส.) 

เมืองอํานาจ,เมืองยโสธร ปYาติ้ว,เมืองอํานาจ,เมืองยโสธร เปKนจุดตรวจรอง 



    ๑๗ 

 

             ๖)  ภ.๓ มีหนังสือ ท่ี ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๑๑๓ ลง  ๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ส�งผลการประชุมพิจารณาทบทวนการต้ังจุด
ตรวจ  จุดสกัด/ด�านตรวจ/จุดตรวจด�วยระบบอ�านแผ�นป)ายทะเบียนฯ ให� ตร.(ผ�าน บช.ปส.) พิจารณา 
   ๗)  ได�รับการประสานจาก บช.ปส. แจ�งยืนยันว�าภายในปU ๒๕๕๕ จะเร�งรัดดําเนินการให�ทัน ขณะนี้อยู�ในข้ันตอนการลงนาม 
 
 
 
 

ลําดับ จุดตรวจ License Plate  จุดตรวจค;นยาเสพติดเข;มข;น 
(ห-าง๓๐-๖๐ นาที) 

รายละเอียดการเปDนจุดตรวจตามแผนฯ ป8 ๒๕๕๕  
ของ ภ.๓ 

๑๒. จุดตรวจตู�ยามประชาร�วมใจ 
(สภ.คําเข่ือนแก�ว จว.ยส.) 

เมืองยโสธร, อุทุมพรพิสยั,ห�วยขยงุ เมืองยโสธร, คําเข่ือนแก�ว,  
อุทุมพรพิสัย   เปKนจุดตรวจรอง  

๑๓. จุดตรวจช�องสะงํา  
(สภ.ภสูิงห' จว.ศก.) 

สังขะ,ขุขันธ' ภูสิงห'เปKนจุดตรวจรอง 
ขุขันธ'เปKนจุดตรวจหลัก 

๑๔. จุดตรวจตู�ยามเทพเจรญิ 
(สภ.กันทรารมย' จว.ศก.) 

อุทุมพรพิสัย,ห�วยขะยุง อุทุมพรพิสัย เปKนจุดตรวจรอง 

๑๕. จุดตรวจตู�ยามหัวช�าง 
(สภ.ไพรบึง จว.ศก.) 

ขุขันธ',กันทลักษ' ขุขันธ'เปKนจุดตรวจหลัก 
ไพรบึงเปKนจุดตรวจรอง 

๑๖. จุดตรวจตู�ยามบ�านด�าน 
(สภ.กาบเชิง จว.สร.) 

ปราสาท ปราสาทเปKนจุดตรวจหลัก 
กาบเชิงเปKนจุดตรวจรอง 

๑๗. จุดตรวจตู�ยามเกษมสันต ิ
(สภ.ศีขรภูมิ จว.สร.) 

เมืองฯ, เสนางคนิคม,เลิงนกทา เมืองฯ, เสนางคนิคม , เลิงนกทา 
เปKนจุดตรวจรอง 

๑๘. จุดตรวจตู�ยามพิทักษ'ราษฎร'(สภ.
ชานุมาน จว.อจ.) 

เสนางคนิคม,เลิงนกทา ชานุมาน,เสนางคนิคม เปKนจุดตรวจรอง , เลิงนกทาเปKน
จุดตรวจหลัก 

๑๙. จุดตรวจตู�ยามศรีนคร 
(สภ.เสนางคนิคม จว.อจ.) 

เลิงนกทา, นํ้าปลีก เสนางคนิคมเปKนจุดตรวจรอง 
เลิงนกทา,นํ้าปลีกเปKนจุดตรวจหลกั 

๒๐. จุดตรวจตู�ยามห�วยหลวง 
(สภ.ช�องเม็ก จว.อบ.) 

สิรินธร, พิบูลมังสาหาร ช�องเม็ก ,สิรินธร  และพิบูลมังสาหาร  
เปKนจุดตรวจรอง 

๒๑. จุดตรวจตู�ยามโพธ์ิศร ี
(สภ.พิบูลมังสาหาร จว.อบ.) 

สิรินธร, วารินชําราบ สิรินธร ,พิบูลมังสาหาร ,วารินชําราบ 
เปKนจุดตรวจรอง 

๒๒. จุดตรวจสามแยกถํ้าเสือ 
(สภ.เขมราฐ จว.อบ.) 

ชานุมาน,ปทุมราชวงศา 
ตระการพืชผล 

เขมราฐ,ชานุมาน,ปทุมราชวงศา เปKนจุดตรวจรอง  
ตระการพืชผลเปKนจุดตรวจหลัก 

๒๓. จุดตรวจสามแยกหลังเขา 
(สภ.โขงเจียม จว.อบ.) 

พิบูลมังสาหาร, เขมราฐ โขงเจียม, พิบูลมังสาหาร, เขมราฐ เปKนจุดตรวจรอง 

๒๔ จุดตรวจหนองผือ 
(สภ.เขมราฐ จว.อบ.) 

ชานุมาน,ปทุมราชวงศา 
ตระการพืชผล 

เขมราฐ,ชานุมาน,ปทุมราชวงศา เปKนจุดตรวจรอง  
ตระการพืชผลเปKนจุดตรวจหลัก 

๒๕ จุดตรวจตู�ยามโนนเสียง 
(สภ.บุณฑริก จว.อบ.) 

เดชอุดม,ช�องเม็ก เดชอุดม, ช�องเม็ก เปKนจุดตรวจรอง 



    ๑๘ 

 

  
 

  หนังสือ บช.ปส. ท่ี ๐๐๒๗.๓(ศูนย'หมายจับ)/๑๓๖๒ ลง ๑๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ ได�รับแจ�งจาก บช.ปส. ว�า สํานัก
ตรวจสอบทรัพย'สิน สํานักงาน ป.ป.ส.  แจ�งผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนป)องกันและปราบปรามยาเสพติด มีมติ
สนับสนุนงบประมาณโครงการประกาศสืบจับผู�กระทําความผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ  ประจําปU ๒๕๕๕ (๔,๘๕๘ หมาย)  
ให�แก� บช.ปส. วงเงิน ๔๘,๕๘๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ�ายเปKนเงินสินบนเงินรางวัลในการจับกุมผู�ต�องหาตามหมายจับฯเปKนหมายจับ
ผู�ต�องหาคดียาเสพติดข�อหาผลิต นําเข�า ส�งออก จําหน�าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน�ายซ่ึงยาเสพติด และให�หมายความ
รวมถึงการสมคบสนับสนุนช�วยเหลือหรือพยายามกระทําความผิดดังกล�าวด�วย รวมถึงหมายจับคดีหนีประกันชั้นศาลในข�อหา
ตามความผิดข�างต�น  ท่ีได�มีการออกหมายจับต้ังแต�วันท่ี ๑ ต.ค. ๒๕๔๖ ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕ จับต้ังแต� ๗ ธ.ค. ๒๕๕๔ ถึง   
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ รายละ ๓๐,๐๐๐ บาท     
อัตราการแบ�งจ�ายเงินรางวัล 

๑. มีผู�ชี้เบาะแส จ�ายผู�นั้น ๖๐%  เจ�าหน�าท่ีผู�จับกุม ๔๐%  
๒. ไม�มีผู�ให�เบาะแส จ�ายเจ�าหน�าท่ีผู�จับกุม ๑๐๐% 

หลักฐานท่ีใช;เบิกเงินรางวัล 
๑. แบบรับแจ�งความนําจับ เฉพาะกรณีมีผู�ให�เบาะแส : ใช�แบบ ป.ป.ส.๖-๒๑ โดยอนุโลม 
๒. แบบขอรับเงินสินบนและมอบฉันทะรับเงินสินบน :  ใช�แบบ ป.ป.ส.๖-๒๒ โดยอนุโลม 
๓. แบบขอรับเงินรางวัลนําจับ : ใช�แบบ ป.ป.ส.๖-๒๓ โดยอนุโลม 
๔. แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัล : ใช�แบบ ป.ป.ส.๖-๒๗ โดยอนุโลม 
๕. สําเนาบันทึกการจับของเจ�าพนักงาน 
๖. สําเนาประจําวันขอรับตัวผู�ถูกจับตามหมายจับของหน�วยสอบสวนท่ีออกหมายจับรับรองสําเนาถูกต�องโดย พงส.ผู�รับตัวผู�ต�องหา  
๗. สําเนาหมายจับของศาล  
๘. เอกสารแสดงตําหนิรูปพรรณผู�กระทําความผิดของสํานักงานตํารวจแห�งชาตื 
๙. สําเนาหน�าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย ของผู�รับมอบฉันทะ 

 

 
    

จํานวนคดีที่เบิก 
ลําดับ หน-วย 

  ปฏิบตั ิ รายย-อย รายใหญ- เกิน ๕๐๐ รวมคด ี เงิน 

๑ บก.สส.ภ.๓ ๗ ๒๔ ๙ ๔๐ ๒๒๐,๒๗๒ 

๒ ชย. ๑๔๒ ๕๕ ๕ ๒๐๒ ๒๓๘,๒๕๔ 

๓ นม. ๑๐๘ ๑๗๒ ๔ ๒๘๔ ๕๖๘,๙๐๖ 

๔ บร. ๒๙๐ ๑๒ ๒ ๓๐๔ ๑๓๒,๖๒๗ 

๕ ยส. ๑๓๒ ๑๓ ๒ ๑๔๗ ๗๖,๖๗๔ 

๖ ศก. ๖๙ ๑๐๓ ๖ ๑๗๘ ๔๐๐,๐๖๘ 

๗ สร. ๔๕๙ ๔๖ ๒ ๕๐๗ ๒๗๐,๑๐๑ 

๘ อจ. ๒๒ ๑๓ ๔ ๓๙ ๑๒๙,๑๗๕ 

๙ อบ. ๕๑๐ ๔๓ ๒๕ ๕๗๘ ๗๑๖,๗๒๙ 
รวม ภ.๓ ๑,๗๓๙ ๔๘๑ ๕๙ ๒,๒๗๙ ๒,๗๕๒,๘๐๖ 

โครงการประกาศสืบจับผู;กระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ 

สรุปการเบิกจ-ายเงินสินบน เงินรางวัลคดียาเสพติดของ ภ.๓ (ประชุม ๘ ครั้ง) 



    ๑๙ 

 

 
  ด�วย นรม.ได�ลงนามใน กฎกระทรวงว�าด�วยการปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการสืบสวนความผิดตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติดพ.ศ. ๒๕๕๕  ซ่ึงมีสาระสําคัญเก่ียวกับการปฏิบัติหน�าท่ีในการสืบสวน จับกุมผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยา
เสพติด ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบด�วย การอําพราง ,การครอบครองยาเสพติดของ
เจ;าหน;าท่ี  โดยผู;มีอํานาจอนุญาตให;ดําเนินการได; ประกอบด;วย ผบ.ตร. หรือ เลขาธิการ ป.ป.ส. 
 การอําพราง มี ๓ ประเภทคือ 
 (๑) การแทรกซึมหรือฝXงตัวเข�าไปในข�ายงานหรือองค'กรอาชญากรรมยาเสพติดอย�างต�อเนื่องและเปKนระยะเวลานาน 
 (๒) การล�อซ้ือยาเสพติดหรือการปฏิบัติการอําพรางอย�างหนึ่งอย�างใดเปKนครั้งคราวชั่วระยะเวลาหนึ่ง  
 (๓) การล�อซ้ือยาเสพติดหรือการปฏิบัติการอําพรางอย�างหนึ่งอย�างใดซ่ึงสามารถดําเนินการได�แล�วเสร็จในคราวเดียว 
 การขออนุญาตอําพราง 
 ๑. กรณีการขออนุญาตแทรกซึมหรือฝXงตัวเข�าไปในข�ายงานหรือองค'กรอาชญากรรมยาเสพติดอย�างต�อเนื่องและเปKน
ระยะเวลานาน ให;ผู�ขออนุญาตท่ีเปKนข�าราชการตํารวจต�องได�รับการรับรองจากผู�บังคับบัญชาตําแหน�งต้ังแต�ผู�บังคับการหรือ
เทียบเท�าข้ึนไปก�อน 
 ๒. ส�วนการขออนุญาตอ่ืนๆ ตามข�อ (๒) (๓) ไม�ต�องขออนุญาตจาก ผบก.ฯ ก�อน 
 สําหรับแบบฟอรAมการขออนุญาต นั้น พล.ต.อ.อดุลยA   แสงสิงแก;ว เลขาธิการ ป.ป.ส. ได;ประกาศ กําหนดแบบ
หนังสือขออนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือขอแก;ไขหรือเพ่ิมเติมระยะเวลาหรือรายการท่ีได;รับอนุญาต คําส่ังให;ยุติการ
ดําเนินการและรายงานผลการปฏิบัติการอําพราง เสร็จส้ินแล;ว และแบบฟอรAมดังกล-าวมีผลบังคับใช;ตั้งแต- วันท่ี ๑๘ พ.ค.
๒๕๕๕ เปDนต;นมา 
 อนึ่ง ระเบียบฯ ข�อ  ๘ ระบุ ให�ผู�บัญชาการตํารวจแห�งชาติหรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายมีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอํา
พรางกรณีผู�ขออนุญาตอยู�ในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และให�เลขาธิการคณะกรรมการป)องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายมีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพรางกรณีผู�ขออนุญาต 
อยู�ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการป)องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือในสังกัดหน�วยงานอ่ืน 
 ข�อ ๙ ผู�ซ่ึงได�รับมอบหมายตามข�อ ๘ ต�องเปKนผู�ดํารงตําแหน�งและมีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพรางตามท่ีกําหนด 
ดังต�อไปนี้ 
 (๑) ข�าราชการตํารวจตําแหน�งต้ังแต�ผู�บัญชาการ หรือข�าราชการพลเรือนตําแหน�งต้ังแต�รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ป)องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือเทียบเท�าข้ึนไป มีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพรางตามข�อ ๓ (๑) 
 (๒) ข;าราชการตํารวจตําแหน-งตั้งแต-ผู;กํากับการ หรือข�าราชการพลเรือนตําแหน�งต้ังแต�ผู�อํานวยการกอง หรือ
เทียบเท�าข้ึนไป ซ่ึงมีหน�าท่ีในการปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจอนุญาตปฏิบัติการอําพรางตามข�อ ๓ (๒) และ (๓) 
 แต-จากการตรวจสอบข;อมูล ณ ปZจจุบัน ผบ.ตร. ยังไม-ได;มีหนังสือมอบหมายให;ผู;บังคับบัญชาระดับใดตามข;อ ๙ 
เปDนผู;อนุญาตแทน  ในชั้นนี้จึงเห็นควรรับทราบและหากมีกรณีท่ีจะต�องขออนุญาตอําพราง ขอให�ดําเนินการระเบียบฯ โดย
เสนอข�อมูลพร�อมแบบฟอร'มตามลําดับชั้น ผ�านมายัง ศพส.ภ.๓ เพ่ือเสนอ ผบ.ตร.พิจารณาสั่งการ ก�อน  
 สําหรับแบบฟอร'มต�าง ๆ ศพส.ภ.๓ ได�มีหนังสือ ท่ี ๐๐๑๘(ศพส.ภ.๓)/๓๓๐ ลง ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕ แจ�งให� ภ.จว. และ 
บก.สส.ภ.๓ ทราบและแจ�งให�ทราบแล�ว 

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ 



    ๒๐ 

 

 ๑๑.๓ บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการขยายผลการจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ-ในรูปแบบต-าง ๆ”            
โดย พ.ต.ท.ธีระชัย  ชํานาญหมอ : รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทรA 

ในส�วนท่ีจะนําเสนอนี้จะมุ�งเน�นเรื่องพยานหลักฐาน ในการสืบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานติดตาม
ร�องรอยเรื่องการเงิน เรื่องการติดต�อสื่อสารแล�วจึงนําหลักฐานท่ีได�มานั้นนําไปติดตามหาตัวผู�กระทําผิดมาลงโทษให�ได� จึง
อยากจะให�มองให�กว�างมองไปถึงชั้นศาล เพราะเม่ือไปถึงศาลแล�วนั้น ศาลจะทําการลงโทษหรือไม� พยานหลักฐานท่ีเรามีนั้นมี
ความชัดเจนพอหรือไม� กฎหมายเรื่องลักษณะพยานสําคัญนั้น พยานหลักฐานท่ีมีอยู�นี้ได�มาโดยชอบหรือไม� ฟXงได�หรือไม� ถ�าฟXง
ได�แล�วมีน้ําหนักมากน�อยพอท่ีจะสั่งลงโทษจําเลยได�หรือไม� โดยเฉพาะในขบวนการค�ายาเสพติดซ่ึงในปXจจุบันบุคคลท่ีอยู�ส�วน
หัวหรือส�วนยอดของขบวนการค�ายาเสพติดนั้น ไม�ได�ถือ ไม�ได�แตะตัวยาเสพติดเลย แต�จะมีการควบคุมสั่งการทางโทรศัพท' มี
การโอนเงินผ�านทางธนาคารโดยระบบต�าง ๆ เช�น โอนเงินผ�านเอทีเอ็ม ผ�านเคาน'เตอร' ผ�านเครื่องซีดีเอ็ม ผ�านเครื่องฝากเงิน
อัตโนมัติ หรือแม�แต�การฝากเงินโอนเงินผ�านอินเตอร'เน็ต เปKนต�น 
 ในปXจจุบันนี้คนร�ายนั้นโดยเฉพาะองค'กรอาชญากรรม เช�น ยาเสพติด การพนัน ก็ใช�วิธีการแบบเดียวกัน 
หมายความว�า เรื่องการสืบสวน เรื่องการเงินนั้นก็เปKนเรื่องสําคัญ เช�น โทรศัพท'ของผู�ต�องหานั้นได�มาเราสามารถนํามาทําอะไร
ได�บ�าง มีประโยชน'อะไรบ�าง ในส�วนนี้จะเน�นเรื่องพยานหลักฐาน เรื่องกฎหมาย โดยจะแสดงวิธีการท่ีจะรวบรวม
พยานหลักฐานนําข้ึนสู�ชั้นศาลได� ไม�ว�าจะเปKนหลักฐานเล็ก ๆ น�อย ๆ กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน�อยท่ีเก็บได�หรือตรวจได�นั้นแต�ไม�มี
บันทึกตรวจยึดก็จะนําเข�าสู�สํานวนไม�ได� เช�น ฝYายสืบสวนพบสิ่งท่ีน�าจะเปKนพยานหลักฐานจึงส�งให�ร�อยเวร แต�ร�อยเวรไม�นําเข�า
สํานวนก็จะเกิดความเสียหาย เรื่องพยานหลักฐานนั้นท่ีเราสามารถรวบรวมได�ไม�มีรูปแบบตายตัว ไม�มีกฎหมายกําหนดว�า
จะต�องทําแบบฟอร'มแบบไหน หรือต�องเขียนอย�างไร เปKนต�น  พยานหลักฐานนั้นเราสามารถทําได�หลายรูปแบบเพียงแต�การ
ประมวล รวบรวม มีท่ีมาท่ีไป เอาเข�าสู�สํานวนในรูปแบบต�าง ๆ ท้ังบันทึกการตรวจยึด บันทึกการวิเคราะห' รายงานการ
สืบสวน ภาพถ�าย วิซีดี มีท่ีมาท่ีไปถูกต�องใช�เปKนพยานหลักฐานได�ท้ังสิ้น ภาพเครือข�ายยาเสพติดท่ีฝYายสืบสวนทํานั้นได�นําเข�า
สํานวนให�พนักงานสืบสวนทําหรือไม� คําตอบคือไม� จับได�รายย�อยขยายผลไปรายใหญ�ชั้นท่ี ๑ ขยายผลไปรายใหญ�กว�าชั้นท่ี ๒ 
จับผู�เสพได�อีก ๑๐ คน คดีจะแยกกันหมด ผู�พิพากษาคนละคน บางทีก็คนละศาลคนละพ้ืนท่ี แต�ถ�าเราเอาภาพเครือข�าย
เหล�านี้พร�อมเซ็นรายเซ็นของเรานั้นเข�าสู�สํานวนก็จะเปKนหลักฐานท่ีใช�ได� เช�น โทรศัพท'มือถือ เอทีเอ็มต�าง ๆ ซ่ึงจะกล�าวทีหลัง
ว�าจะสารมารถนําเข�าสํานวนได�อย�างไร 
 ในเรื่องพ้ืนฐานของจังหวัดในเขตภาคใต� ภาคใต�เปKนพ้ืนท่ีท่ีมีการแพร�ระบาดของยาเสพติดรุนแรงมาก มี
การค�าขายกันอย�างอึกระทึก มีผู�เก่ียวข�องเปKนกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ข�าราชการ นักการเมืองท�องถ่ิน พวกนี้จะเข�าไปแบ็คอัพให�
นักการเมืองระดับสูงโดยไม�ต�องร�องขอ จะเดินตามหลังนักการเมืองพวกท่ีเปKนฐานคะแนน ทําไมท่ีภาคใต�ยาเสพติดจึงแพร�
ระบาดรุนแรง รายได�ต�อคนต�อหัวสูงกว�าภาคอีสานและภาคอ่ืน ๆ ไม�มีความรู�อะไร กรีดยางคนกรีดได� ๔๐ % เจ�าของสวนได� 
๖๐ % เพราะฉะนั้นรายได�ต�อวันต�อวันต�อคนสูง จึงทําให�ทางใต�มีการแพร�ระบาดอีกท้ังสถานการณ'ท่ีเรือนจํานครศรีธรรมราช
นั้น ก็มีเจ�าหน�าท่ีเข�าไปเก่ียวข�องมีผู�คุมเก่ียวข�องจํานวนมาก มีผู�คุมประมาณ ๑๕๐ คน จัดทําแบล็กลิสท'ผู�คุมท่ีมีความเก่ียวข�อง
ไว�ได� ๔๐ คน เปKนอย�างน�อย แต�อาจมีไม�ตํ่ากว�าครึ่งหนึ่ง ผบ. เรือนจํา เงินเดือนรวม เงินประจําตําแหน�ง เบ้ียเลี้ยงและอ่ืน ๆ 
ประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ปUหนึ่ง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ในช�วงเวลา ๓ - ๔ ปUท่ีมาอยู� ไม�เคยถอนเงินออกจากบัญชีเงินเดือนแม�แต�
บาทเดียว มีเงินสดอยู�ในบัญชีเงินเดือนท้ังสิ้นประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน อบต. นักข�าว หรือแม�แต�ตํารวจ
เอง ก็มีส�วนพัวพันเก่ียวข�อง อีกท้ังท่ีทางภาคใต�นั้นยังมีนักเลงโดยเฉพาะท่ีนครศรีธรรมราช คดีอุกฉกรรณ' เดือนละไม�ตํ่ากว�า 
๒๐ คดีต�อเดือน คดีฆ�าชิงทรัพย' ปล�นทรัพย' โดยเฉพาะคดีฆ�าอําเภอทุ�งใหญ� อําเภอทุ�งสง ท�าศาลา มีนักเลงท่ีมีอาวุธสงคราม 
ภาคใต�ส�วนใหญ�เปKนพ้ืนท่ีท่ีมีสถานการณ'รุนแรงเก่ียวกับยาเสพติด อย�างภาคออีสานนั้นเปKนเส�นทางผ�านมารวมอยู�ท่ีกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ท่ีภาคใต�นั้นตลาดใหญ�ค�นขายมีอาวุธและมีการฆ�าเพราะเรื่องการชักดาบเยอะ สถานการณ'อาชญากรรมรุนแรง 
เช�น ท่ีในเรือนจํานครศรีธรรมราช เปKนเรือนจําความม่ันคงสูงหมายความว�าเปKนท่ีรวมของนักโทษท่ีมีอัตราโทษสูง แดน ๖/๑ , 



    ๒๑ 

 

๖/๒ นั้น จะรวมนักโทษจําพวกโทษประหาร โทษตลอดชีวิตไว� และแดน ๕ แดน ๔ ก็ลดหลั่นลงมาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นคําว�า
ความม่ันคงสูงไม�ได�หมายความว�ามีความปลอดภัยสูงแต�หมายถึงการรวมระดับหัวหน�าผู�ค�ายาเสพติดภาคใต�เอาไว�ท่ีนั่นเปKน
พวกคดีใหญ� ๆ ผู�คุม ๑ คนท่ีตรวจเจอมีรายได�จากการทุจริตนําเข�ายาเสพติด โทรศัพท' ปล�อยละเลย และมีรายได�หนึ่งล�าน
บาทต�อคนต�อเดือน ภายในเรือนจําก็กลายเปKนศูนย'กลางการค�ายาเสพติดในภาคใต�มีการควบคุมสั่งการการค�าจากภายใน
เรือนจํา มีลูกค�าอยู�ในนั้น ซ่ึงกระจายอยู�ตามพ้ืนท่ีต�าง ๆ ทุกอําเภอ และมีพ�อค�ารายใหญ�ท่ีมีศักยภาพท่ีจะสามารถนํายาจํานวน
มากมาเพ่ือขายในจํานวนท่ีมาก ภายนอกเรือนจําก็จะกระจายยาเสพติดไปตามพ้ืนท่ี ส�วนภายในเรือนจําผู�คุมก็จะเปKน        
คนนําเข�าไปเพ่ือขาย เช�น ยาไอซ'หลอดเล็ก ๆ บดละเอียดใส�หลอดกาแฟปIดหัวท�าย ยาว ๑ ซ.ม. ขายราคา ๑,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
ภายในเรือนจํานั้นมีการนําเข�าอุปกรณ'อิเล็กทรอนิกซ'ทุกอย�าง มีการทําธุรกรรมทางการเงินผ�าน I-Banking แต�ท่ีน�ากลัวท่ีสุด
แกตต�างและหนักกว�าท่ีรัตนบุรีคืออาวุธ มีแก|งซามูไรอยู�ห�อมล�อมพ�อค�า หากมีการตุกติก หรือหักกันก็จะจัดการทันที พวกนี้มี
เงิน อาวุธ มีการข�มขู� คุกคามผู�คุมท่ีดีตามไปยิงท่ีบ�าน ยิงขู�บ�าง และท่ีชัดเจนท่ีสุดคือยิงยามซ่ึงรักษาการเรือนจํา ยามของ
เรือนจํานั้นจะเปKนยามขององค'การทหารผ�านศึกใส�ชุดเขียวหรือพวกทหารเกณฑ'เก�า มียามชุดหนึ่งท่ีไล�กวดไล�จับพวกท่ีขว�าง
ของ ขว�างโทรศัพท'เข�ามาในเรือนจํา ก็โดนเอ็ม ๑๖ ได�รับบาดเจ็บนี่คือความรุนแรงในภาคใต� นักเลงท่ีภาคอีสานนั้นเสร็จ
ตํารวจหมด ในการตรวจค�นเรือนจํานั้นก็พบยาเสพติดเปKนจํานวนมาก ตรวจปXสสาวะเจอประมาณ ๗๐ % ของนักโทษท้ังหมด 
นักโทษ ๔,๐๐๐ คน ตรวจเจอ ๑,๐๐๐ คน ดําเนินคดีไปแล�วประมาณ ๗๐๐ คน ยึดโทรศัพท'มือถือ สมุดโน�ต อาวุธมีดเปKน
จํานวนมาก ในการคัดกรองพยานหลักฐานมีความสําคัญมาก ข�อมูลหลักฐานท่ีมีอยู�นั้นมีความสําคัญมาก  เม่ือพยานหลักฐานมี
จํานวนมาก ข�อมูลท่ีอยู�ในโทรศัพท' สมุดโน�ตนั้นมีความสําคัญมาก ข�อมูลทุกอย�างเอามาลงโปรแกรมไอทูเพ่ือประมวลผลข�อมูล
เข�าไป ข�อมูลต�าง ๆ ไม�ว�าจะเปKนข�อมูลการโทรเข�า โทรออก ข�อมความ หมายเลขบัญชี ภาพและวิดีโอต�าง ๆ เอามาลงในแทงค'
ซ่ึงมีขนาดใหญ�มาก เหมือนผังความเชื่อมโยงพยานหลักฐาน เม่ือมีการจับกุมเกิดข้ึนก็จะสามารถค�นจากแทงค'ท่ีเก็บข�อมูลไว�จะ
ทําให�รู�ได�ว�าเปKนเครือข�ายใด เบอร'โทร ตัวอย�างเช�น แทงค'ใหญ�ดึงออกมาเปKนกลุ�มและนําข�อมูลมาเชื่อมโยงกัน เรื่องข�อมูล
พยานหลักฐานนั้นมีความสําคัญและข�อกฎหมาย ข�อมูล หลักฐานเล็ก ๆ น�อย ๆ จากโทรศัพท' บัตรเอทีเอ็ม สมุดโน�ต กระดาษ
จดต�าง ๆ มีท่ีมาท่ีไปถูกต�องทําเปKนแทงค'ข�อมูลไว�เม่ือค�นหาแล�วถ�าเจอก็จะรู�เลยว�าเปKนเครือข�ายใด ใส�เบอร'โทร หมายเลขท่ี
บัญชี ท่ีมาท่ีไปเม่ือค�นหาข�อมูลก็จะเชื่อมกันไปเรื่อย ๆ ข�อมูลในแทงค'ใหญ� ๆ ถ�าสามารถเชื่อมโยงกันได�ก็จะทําให�เรารู�อะไรได�
มาก ตัวอย�างของผู�คุมท่ีทุจริตใช�บัญชีของคนอ่ืนแต�ภาพวงจรปIดนั้นบอกว�าผู�คุมชื่อณัฐพงษ'เปKนคนใช� เม่ือถอนเงินออกและ
ตํารวจไปตรวจค�นบ�านผู�คุมคนนี้ก็ให�เจ�าของบัญชีไปถินท่ีสุราษธานีอีกต�างหาก แสดงให�เห็นว�า เปKนการปกปIดซ�อนเร�นอําพราง
การทําธุรกรรมและมีการทํา Internet Banking และ Internet Banking สามารถทําได�ผ�านมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร'ผ�าน 
Internet การทํา Internet Banking การทําธุรกรรมผ�าน Internet นั้นจะมี IP Address ซ่ึงหมายถึงบ�านเลขท่ีของเครื่อง
คอมพิวเตอร'เครื่องนั้นใช� ก็จะต�องไปเช็ค IP Address เม่ือเช็คได�ปรากฏว�าเปKนเครื่องท่ีถูกใช�อยู�ในคุก ส�วนอีกเครื่องใช�อยู�ท่ี
บ�านของญาตินักโทษ เปKน IP Address สําหรับ เอไอเอส อินเทอร'เน็ต IP Address นั้นจะเปลี่ยนไปตามห�วงเวลาไม�เหมือนกัน 
ถ�าจะตรวจสอบว�า IP Address นี้ใช�กับมือถือเบอร'อะไร ก็จะต�องระบุไปว�า ณ วันเวลานั้น  IP Address ถูกใช�กับ
โทรศัพท'มือถือหมายเลขอะไร เพราะเม่ือเวลาเปลี่ยนไปแล�วมีการล็อกอินเข�าใหม�  IP Address ก็จะเปลี่ยนใหม� แต�ถ�าเปKน 
LAN Line หรือสายอินเตอร'เน็ตท่ีบ�านนั้นจะเปKน IP Address เดิมแต�ถ�าเปKนสมาร'ทโฟนนั้น IP Address เปลี่ยน จึงต�องศึกษา
เพ่ิมเติมเพราะว�าโลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็ว และองค'กรอาชญากรรมโดยเฉพาะการค�ายาเสพติดก็มี      
การพัฒนาไปด�วย อย�างท่ีกล�าวไว�ข�างต�นนักโทษท่ีเรือนจํานครมี ๔,๐๐๐ คน มีนักโทษท่ีมีโทษหนักอยู�ในแดน ๔,๕,๖ นั้น    
ค�าเสพติดท้ังในและนอกเรือนจําและมีเจ�าหน�าท่ีทุจริตประมาณ ๔๐ คน มีอดีตผู�ต�องขังรับเหมาก�อสร�างต�อเติมภายในเรือนจํา 
ในการขนอุปกรณ'ก�อสร�างนั้นก็ได�มีการใส�ยาเสพติด อุปกรณ'อิเล็กทรอนิกส'ไว�ในอุปกรณ'ก�อสร�าง อดีตผู�ต�องขังซ่ึงประกันตัว
ออกมาระหว�างฎีกามีโทษประหารพอออกมามีบริษัทรับเหมาในเรือนจํา ท้ังท่ีการกระทําเช�นนี้ตํารวจจะจับได�แต�ก็ยังเสี่ยง
เพราะว�าเงินท่ีเข�าเปKนจํานวนมหาศาลผู�คุมท่ีทําเปKนไม�รู�ไม�เห็นก็ได�เงิน และถ�าเอายาเสพติดเข�าไปเองก็จะยิ่งได�เงินเยอะข้ึน    



    ๒๒ 

 

ผู�คุมหนึ่งคนมีรายได�หนึ่งล�านบาทต�อเดือน กํานัน ผู�ใหญ�บ�านท่ีอยู�บริเวณเรือนจําก็เปKนหัวหน�าแก|งค'ขว�างของเข�าไปในเรือนจํา 
และข�มขู�ยามด�วยอาวุธปxน แต�ก�อนนั้นจะมรการให�เงินก�อนแต�ถ�าไปเล�นด�วยก็จะข�มขู� การท่ีเข�าตรวจค�นเรือนจํานครนั้นควรจะ
เข�าตรวจค�นอย�างต�อเนื่อง โดยมีกรอบความคิดว�าเหมือนชุมชนหรือสลัมท่ีตํารวจเข�าไปบ�อย ๆ ไม�ต�องมีหมายค�น แต�ถ�าชุมชน
หรือสลัมไหนท่ีนาน ๆ ตํารวจจะเข�าไปก็จะมีการเข�าไปตรวจค�นก็จะมีเหตุเกิดข้ึน เรือนจําก็เช�นกัน ตอนนี้สถานการณ'ก็น�าจะดี
ข้ึนพอสมควรมีการวางแผนทุกอย�าง การเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน วางแผนวันเวลา หลักการคือความปลอดภัย             
มาเปKนอันดับหนึ่งการท่ีจะเข�าไปปะทะกับคนสี่พันคนนั้น ในขณะท่ีตํารวจมีกําลังประมาณ ๖ - ๗ ร�อยคน ความปลอดภัย  
ต�องมาก�อนอันดับหนึ่ง คือ ต�องเข�าไปก�อนหกโมงเช�าหรือหลังสี่โมงเย็นเปKนเวลาท่ีนักโทษถูกขังอยู�ในห�องนอนย�อยเพราะ     
ในเรือนจํานั้น จะมีห�องขังแบ�งเปKนห�อง ๆ เวลาหกโมงเช�านั้นจะมีการปล�อยนักโทษลงมาห�ามเข�าไปตอนท่ีนักโทษรวมตัวกัน  
ในแดนเพราะฉะนั้นจึงต�องปลอดภัยไว�ก�อนเพราะอะไรจะเกิดข้ึนไม�มีใครสามารถรู�ได� แต�ถ�าอยู�ในห�องขังย�อยนั้นก็จะสามารถ
ควบคุมได� เพราะฉะนั้นก�อนหกโมงเช�าหรือสี่โมงเย็น การเก็บข�อมูลหลักฐานต�องมีท่ีมาท่ีไปบันทึกการตรวจยึด มีตัวหรือไม�มี
ตัวต�องมีบันทึก ถ�ามีตัวต�องเซ็นแต�ถ�ามีการอ�างอิงคนอ่ืนก็ต�องหาพยานมายืนยันว�าเปKนของคน ๆ นั้น เราไม�สามารถจับกุม
นักโทษได�เนื่องจากอยู�ในความควบคุม จึงต�องใช�บันทึกตรวจยึดส�งให�กับพนักงานสอบสวนและเม่ือพนักงานสอบสวนรับคดี
แจ�งข�อกล�าวหาอาญัติจึงจะเปKนวิธีท่ีถูกต�องเพราะไม�สามารถแจ�งจับได� แหล�งข�อมูลคือ SMS จากนักโทษข�างใน และสายลับ  
ท่ีเปKนนักโทษอยู�ข�างในคดีเก�า ๆ รวบรวมมาเพ่ือนํามาอ�านเพ่ือวิเคราะห'รวบรวม ประมวล ผู�คุมท่ีดี และยามท่ีถูกยิง            
ก็มีการให�ข�อมูลท้ังหมดว�ามีใครทําอะไร ท่ีไหน อย�างไร ในการทํางานต�องกําหนดเป)าหมายว�าเป)าท่ีเราจะดําเนินการนั้นเปKน
ใคร และรวบรวมข�อมูล สําหรับเรือนจํานั้นก็มีการกําหนดเป)าหมายคือผู�คุมมีใครบ�าง นักโทษมีใครบ�างแล�วจึงสร�างแผน
ประทุษกรรมและทํารายงาน ข�อมูลท่ีได�ท้ังหมดนํามาทํารายงานแต�รายงานไม�มีรูปแบบตายตัว เปKนบันทึกข�อความ เปKนรายา
งานแบบไหนต�องให�มีท่ีมาท่ีไปถูกต�องและมีความน�าเชื่อถือ อย�ากังวลว�าแบบฟอร'มยากใช�เขียนเอาก็สามารถใช�เปKน
พยานหลักฐานได� จากท่ีพูดคุยกับผู�พิพากษาหลายคน เรื่องการรายงานการสืบสวนควรจะทําไว�อย�างต�อเนื่อง เม่ือสืบอะไรได� 
ก็ทํารายงานไม�ต�องกังวลเรื่องแบบฟอร'ม แผนปฏิบัติการตรวจค�นคือหลักความปลอดภัย ในการสืบสวนยาเสพติดเราต�องเข�า
ไปอยู�ตรงนั้นและต�องจินตนาการก�อนว�าถ�าเราเปKนนักค�ายาเสพติดจะต�องทําอย�างไรเพ่ือจะได�ดักทางถูก เงนสดท่ีเข�าไปใน
เรือนจํานั้นผู�คุมเอาไปร�อยละ ๒๐ ของเงินท่ีเข�าไป การเก็บหลักฐานบันทึกว�าอันไหนจําเปKนจะต�องใช�นิติวิทยาศาสตร'ตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝง เช�น ยาเสพติดสําคัญ หรือการตรวจดีเอ็นเอ เปKนต�น 
 กฎหมายท่ีใช�เปKนเครื่องมือในการทํางานสืบสวนนั้น มีหลายอย�างเครื่องมือท่ีสําคัญอย�างยิ่งและต�องอิงไว�
คือเครื่องมือทางด�านกฎหมาย ในกฎหมายมาตรา ๗ พ.ร.บ.มาตรการ ผู�ใดพยายามกระทําเก่ียวกับยาเสพติดต�องระวางโทษ
ตามท่ีกําหนดไว�เช�นเดียวกับผู�กับผูกระทําความผิดสําเร็จ แต�ความผิดฐานพยายามตาม ต. อาญาผู�ใดลงมือกระทําความผิดแต�
กระทําไว�    ไม�ตลอดหรือกระทําไปตลอดแต�การกระทํานั้นไม�บรรลุผล ผู�นั้นพยายามกระทําความผิด ตามมาตรา ๘๐ ต�อ
อาญาต�องระวางโทษจําคุก ๒ ใน ๓ แต�มาตรา ๗ ผู�ใดพยายามกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดต�องระวางโทษตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไว�สําหรับความผิดนั้น หมายความว�าพยายามจําหน�ายลงโทษเท�าจําหน�าย ยกตัวอย�างเช�น นักค�ายาเสพติดรายย�อยข่ี
รถจักรยานยนตร'ตระเวนขายยาเสพติด และตํารวจมีการล�อซ้ือให�สายไปส�งเงินและรับของแล�วผู�ค�าชิ่งเงินไป แต�ถ�าใช�มาตรา ๗            
มีของแน�นอนเม่ือผู�ค�ามารอการส�งของตํารวจสามารถเข�าจับกุมได�ทันทีและมีประสิทธิภาพกว�า และแจ�งข�อหาพยายาม
จําหน�ายยาเสพติดและมียาเสพติดไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน�าย วงเล็บมาตรา ๗ พ.ร.บ. มาตราการในการปราบปรามลงโทษ
เท�ากับจําหน�ายสําเร็จ และให�วงเล็บไว�ว�าตามมาตรา ๗ เพราะว�าพนักงานสอบสวนไม�รู�เรื่องและไปฟ)องตามมาตรา ๘๐       
ต. อาญาให�วงเล็บไว�เลยว�ามาตรา ๗ พ.ร.บ. มาตรการ ลงโทษเท�ากับจําหน�ายและครอบครองเพ่ือจําหน�าย ไม�ต�องขออนุมัติ
เลขาธิการ ปปส. ลงโทษเท�ากับความผิดสําเร็จแต�ให�เขียนพฤติการว�าเราได�ล�อซ้ือให�มาส�งกับสาบลับของเราท่ีนี่ ณ เวลานี้ และ
ในระหว�างท่ีส�งของเกรงว�าจะเกิดอันตรายหรือมีการหลบหนีจึงรีบเข�าไปจับกุม ก็เปKนข�อหาพยายามจําหน�ายสามารถจับกุม
ดําเนินคดีได�เลยไม�ต�องขออนุมัติเลขาธิการ ปปส. เหมือนมาตรา ๖ มาตรา ๘ มีฎีกายืนยัน แต�ถ�าเราไม�เขียนวงเล็บไว�ว�า 
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มาตรา ๗ พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ แล�ว พนักงานสอบสวนก็จะฟ)องตามมาตรา ๘๐ ต. 
อาญาโทษจะลดลง ๒ ใน ๓ ความผิดไม�สําเร็จแต�มาตรา ๗ นั้นพิเศษ ก็คือโทษเท�ากับจําหน�ายสําเร็จ มีฎีกาซ่ึงมีความปลอดภัย
กว�ามาก เก่ียวกับเรื่องเครื่องมือเรื่องกฎหมายมีความสําคัญ การปราบปรามยาเสพติดนั้นตํารวจต�องมีความรู�เรื่องกฎหมาย 
กฎหมายท่ีสําคัญคือกฎหมายเก่ียวกับลักษณะพยาน มาตรา ๖ มาตรา ๘ ไม�มีความยาก ครอบคลุม นายตํารวจระดับร�อย
ตํารวจตรีข้ึนไปมีอํานาจยื่นขออนุมัติได� และเปKนเครื่องมือท่ีดีท่ีจะกระชากตัวผู�บงการท่ีอยู�เบ้ืองหลังโดยเฉพาะผู�ท่ีไม�ได�จับหรือ
แตะต�องยาเสพติด เพราะผู�ค�ารายใหญ�ไม�ได�จับต�องตัวยาแต�ความคุมสั่งการทางโทรศัพท' มาตรา ๘ ข�อหาสมคบนั้นเปKนข้ันตก
ลงใจ ในการทํางานสืบสวนนั้น การจับส�วนใหญ�นั้นจับแล�วจบ จับแล�วแถลงข�าวโดยเฉพาะอย�างยิ่งจับพวกปลาซิวปลาสร�อย 
แต�จับตัวใหญ�ไม�ได� การจับได�พร�อมตัวยานั้นเปKนเรื่องดีเพราะเปKนการพิสูจน'ให�ทราบว�ามีสถานการณ'นี้อยู� แต�การทําลาย
เครือข�ายโดยเฉพาะผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลังนั้น ถ�าไม�ใช�มาตรา ๖ มาตรา๘ เข�ามาจับนั้นมีโอกาสหลุด กฎหมายฟอกเงินก็ไม�ใช�เรื่องยาก คือ 
หลักการของกฎหมายฟอกเงินคือเงินสกปรกยักย�ายถ�ายเท โอน ทําธุรกรรม ซ้ือรถซ้ือบ�านโอนไปท่ีต�าง ๆ เปลี่ยนแปลงสภาพ
ทรัพย'สินเปKนการฟอกเงิน หลักการคือเอาเงินสกปรกมาฟอกให�สอาดโดยยักย�ายถ�ายเทโอนทําธุรกรรมไปมาเปKนการฟอกเงิน 
นอกจากนั้นกฎหมาฟอกเงินยังมีเรื่องสมคบกันฟอกเงิน สนับสนุนกันฟอกเงิน ข�าราชการกระทําผิดฐานฟอกเงิน ซ่ึงตรงนี้
สามารถนํามาใช�กับยาเสพติดได�อยู�แล�ว เพราะว�าเปKนมูลฐานความผิดหนึ่งในกฎหมายฟอกเงิน จับผู�ค�าได�พร�อมบัตรเอทีเอ็ม 
สลิปโอนเงินนี่คือความผิดฟอกเงิน นอกจากนี้แล�วผู�ค�ามักจะใช�บัตรอิเล็กทรอนิกส'คือบัตรเอทีเอ็ม ของผู�อ่ืน เช�นไปจ�างผู�อ่ืน
เปIดบัญชีและเอามาใช�ในการโอน สามารถดําเนิคดีข�อหามีและใช�บัตรอิเล็กทรอนิกส'ของผู�อ่ืนในประการท่ีน�าเกิดความเสียหาย
และเปKนบัตรอิเล็กทรอนิกส'ท่ีใช�ในการชําระสินค�าก็มีโทษตาม ต . อาญาแก�ไขเพ่ิมเติมใหม� เก่ียวกับเรื่องกฏหมายลักษณะ
พยาน ให�มองให�ไกลไปถึงการลงโทษในชั้นศาลไม�ใช�จับแล�วจบ ในกรณีจับหลาย ๆ คน เช�น การต้ังจุดตรวจเม่ือค�นเจอ       
ยาจํานวนหนึ่ง จับผู�ต�องหาได� ๔ คน เม่ือถึงชั้นศาลจะมีผู�ท่ีโดนข�อกล�าวหาจะมีเพียงคนเดียวส�วนอีก ๓ คนก็จะหลุดไป หรือ
กรณีจับร�วมกันหลาย ๆ คน ตรงนี้เปKนหน�าท่ีของฝYายสืบสวนในการรแสวงหาข�อเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงจะองนํามอบให�
พนักงานสอบสวนในคดีนั้นเพ่ือรวบรวมหลักฐานและจึงส�งฟ)อง เพราะฉะนั้นไม�ใช�จับแล�วก็จบต�องพยายามรวบรวม           
หาพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด ปIดช�องว�าง กฎหมายลักษณะพยานมีความสําคัญ ผู�พิพากษาแนะนํามา
คําให�การรับสารภาพชั้นจับกุมนั้นสั่งลงโทษจําเลยไม�ได�แต�คําให�การอ่ืนฟXงได�แต�คํารับสารภาพศาลรับฟXงไม�ได� แต�ต�องไม�ใช�
หลักฐานท่ีเก่ียวกับการจูงใจเก่ียวกับการให�สัญญาต�าง ๆ ผู�พิพากษาแนะนํามาว�าการจับกุมได�จับกุมใครและให�เขียนไปก�อนว�า
ได�แจ�งสิทธิ์ตามกฎหมายไปก�อน แล�วจึงไปลงบันทึกต�อว�าแจ�งข�อกล�าวหาว�าอะไร ส�วนมากคนจับไปนําแจ�งสิทธิ์ไปไว�ข�างหลังไป
ท�ายก�อนท่ีจบแล�วลงชื่อ ให�ย�ายแจ�งสิทธิ์ก�อนแจ�งข�อกล�าวหาแจ�งสิทธิ์ก�อนไปปรับปรุงบันทึกจับกุมเก่ียวกับเรื่องพยานหลักฐาน 
พยานหลักฐานต�องมีท่ีมาและท่ีไปมีผู�พิพากษาอยู�ท่ีใต�เล�าว�ายกฟ)องคดีความม่ันคงเพราะว�าในพยานหลักฐานตัวหนึ่ง คือ 
หมวกกันน็อคท่ีเจอ ณ ท่ีเกิดเหตุซ่ึงตํารวจนําสืบว�าเปKนของจําเลยโดยเก็บเส�นผมในหมวกกันน็อคนั้นมาตรวจดีเอ็นเอเทียบกับ
จําเลยแล�วตรงกันจําเลยอยู�ในท่ีเกิดเหตุแต�หมวกกันน็อคใบนั้นไม�มีบันทึกตรวจยึดไม�มีภาพถ�ายในท่ีเกิดเหตุเปKนเหตุให�ศาล
สงสัยว�าไม�มีท่ีมาท่ีไปท่ีถูกต�องกรณีการจับกุม เอกสาร สมุดโน�ต บัตรเอทีเอ็มต�าง ๆ คดียาเสพติดก็เหมือนกัน ให�ทําบันทึก
ตรวจยึดพยานหลักฐานไปด�วยอาจจะอยู�ในบันทึกพยานหลักฐาน อยู�ในของกลาง หรืออยู�ในบันทึกการตรวจยึดทรัพย'สิน   
ต�องมีบันทึกไว�ด�วย ต�องมีท่ีมาท่ีไปให�ผู�ต�องหาเซ็นชื่อไว�แล�วเอาเข�าสํานวน การท่ีจะชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานในชั้นศาล     
ศาลจะต�องใช�ดุลยพินิจหากมีข�อสงสัยว�าจําเลยได�กระทําผิดหรือไม�ต�องยกประโยชน'แห�งความสงสัยนั้นให�จําเลยเพราะฉะนั้น
ตาหลักผู�ใดกล�าวอ�างผู�นั้นสืบ ฝYายโจทก'ท่ีเปKนฝYายจับกุมโจทก'อัยการก็ต�องนําสืบพยานหลักฐานให�ถึงขนาดปราศจากความ
สงสัยว�าจําเลยได�กระทําความผิดศาลจึงจะลงโทษ การท่ีเราจะให�อัยการนําสืบได�นั้นจะต�องมีพยานหลักฐานเข�ามาแล�ว       
จึงมาดูท่ีตราชั่ง ตราชั่งต�องชั่งน้ําหนักว�าพยานหลักฐานตัวไหนมีน้ําหนัก เม่ือมีน้ําหนักแล�วอันไหนใช�ได�หรือไม�ได�ศาลจะต�องใช�
ดุลยพินิจว�าพยานหลักฐานนี้ใช�ได�คําซักทอดฟXงได�แต�ว�ามีน้ําหนักน�อยไม�พอท่ีจะใช�ลงโทษจําเลย คํารับสารภาพของจําเลยใน
ชั้นสอบสวน ในชั้นจับกุมนั้นฟXงไม�ได� ให�ชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานว�าพยานหลักฐานสามารถฟXงได�หรือไม�ถ�าฟXงได�แล�วมีน้ําหนัก
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แค�ไหน เช�น ผลการตรวจทางวิทยาศาสตร' การตรวจดีเอ็นเอ ตรวจลายนิ้วมือแฝงมีน้ําหนักมากพอท่ีจะสามารถสั่งลงโทษ
จําเลยได� แต�ในหลาย ๆ กรณีพยานหลักฐานมีน้ําหนักน�อยแต�เปKนพบานแวดล�อมกรณีท่ีเชื่อมโยงให�เห็นเหตุการณ'ในภาพรวม
ศาลสั่งลงโทษจําเลยได� โดยเฉพาะในคดีสมคบสนับสนุน และอย�าให�ความสนใจกับพยานบุคคลมากนักเพราะพยานบุคคล 
พยานซักทอดเปลี่ยนแปลงได� พยานซักทอดเม่ือจับหลาย ๆ คนก็ซักทอดกันไปเรื่อย ๆ สามารถรับฟXงได�แต�มีน้ําหนักน�อยไม�
พอท่ีลงโทษ อีกท้ังเปลี่ยนแปลงคําให�การได�ในชั้นศาลอาจมีการใช�เงินเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงคําให�การ ถ�ามีการให�การรับว�า
อย�างไรจะต�องพิสูจน'ว�าคําให�การนั้นเปKนจริงตามนั้น พยานซักทอดสามารถรับฟXงได�แต�ต�องรับฟXงด�วยความระมัดระวัง        
คํารับสารภาพไม�สามารถสั่งลงโทษจําเลยได�แต�ถ�อยคําอ่ืนฟXงได� เราจึงควรใช�พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร'มาด�วย     
การเก็บพยานหลักฐานเราควรมีบันทึก มีภาพถ�าย มีท่ีมาท่ีไป ถูกต�องมีผู�ต�องหา มีจําเลยลงชื่อไว� พยานแวดล�อมกรณีเปKน    
สิ่งสําคัญโดยเฉพาะคดีสมคบสนับสนุน การติดต�อสื่อสาร เปKนพยานแวดล�อมกรณี มาตรา ๖ และ ๘ เปKนเครื่องมือท่ีน�าใจ
สําหรับการกระชากผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง ผู�ค�ารายใหญ� ในองค'กรการค�ายาเสพติดนั้นการค�ายุคใหม�ผู�ค�ารายใหญ�ไม�จับของแต�จะ
ควบคุมสั่งการการค�าผ�านโทรศัพท'มือถือ จัดการเรื่องเงินผ�านการโอนทางเอทีเอ็ม ทางแบงก' โดยท่ีผู�ท่ีทําการส�ง ลําเลียง     
ไม�จําเปKนต�องรู�จักกัน เพราะติดต�อกันทางโทรศัพท' เม่ือได�ของมาแล�วนําไปกระจายก็โอนเงิน เก็บเงินทางอินเทอร'เน็ต          
นี่คือรูปแบบการค�า เหมือนในเรือนจํา ควบคุมสั่งการการค�าอยู�ข�างใน ผู�ค�ารายใหญ�กับผู�ค�าชาวลาวนั้นจะมีแขนสองข�าง    
แขนข�างนึ่งทําหน�าท่ีเรื่องยา แขนอีกข�างหนึ่งทําหน�าท่ีเรื่องเงิน เรื่องเงินจะให�คนใกล�ตัวเปKนผู�จัดการ การท่ีจะดําเนินคดีกับ
พวกนี้กฎหมายมาตรา ๖ และ ๘ เปKนเรื่องสําคัญ มาตรา๖ และ ๘ ต�องขออนุมัติต�อเลขาธิการ ปปส. ก�อนท่ีจะจับหรือจะแจ�ง
ข�อหาเพ่ิมเติม ผู�ท่ีมีอํานาจขออนุมัติคือผู�ท่ีมียศต้ังแต�ร�อยตํารวจตรีข้ึนไป การแจ�งข�อหาเพ่ิมเติมต�องใช�พนักงานสอบสวนก็ให�
หัวหน�าสถานีลงนามขออนุมัติไป มาตรา ๖ เปKนข�อหาสนับสนุนรับผลประโยชน' มาตรา๖ มีเนื้อหาสาระว�า “ในความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดผู�ใดกระทําการอย�างใดอย�างหนึ่งในต�อไปนี้ต�องระวางโทษเท�ากับตัวการ”  

๑)  สนับสนุนช�วยเหลือผู�กระทําผิดก�อนหรือขณะกระทําความผิด  
๒) จัดหาหรือให�เงินหรือทรัพย'สิน ยานพาหนะ สถานท่ีหรือวัตถุอ่ืนใดเพ่ือประโยชน'หรือเพ่ือความสะดวกแก�      

การกระทําความผิดหรือเพ่ือมิให�ถูกจับกุม 
๓) จัดหาเงินหรือทรัพย'สิน ท่ีประชุม ท่ีพํานักหรือท่ีซ�อนเร�น ช�วยเหลือประการใด ๆ ให�ความสะดวกแก�ผู�กระทําผิด

เพ่ือให�พ�นจากการถูกจับกุม  
๔) รับเงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'อ่ืนใดจากผู�กระทําความผิดเพ่ือความสะดวกแก�การกระทําความผิด  
๕) ปกปIดซ�อนเร�นอําพรางยาเสพติด  
๖) ชี้แนะหรือติดต�อบุคคลอ่ืนเพ่ือประโยชน'ในการกระทําความผิด มาตรา ๖ ต�องขออนุมัติก�อนเปKนเครื่องมือท่ีดีท่ี

จะได�ตัวการท่ีอยู�เบ้ืองหลัง  
ในการท่ีจะแสดงให�เห็นเจตนานั้น พฤติการต�าง ๆ ก็สําคัญ ในมาตรา ๘ สามารถขอควบคู�กันไปได�  

สมคบด�วย สนับสนุนด�วย รับผลประโยชน'จากผู�ค�าด�วยขอควบคู�กันไปในคราวเดียวได�เลย ในมาตรา ๘ นั้น เรื่องการสมคบ  
ข�อกฎหมายคือ ผู�ใดสมคบกันโดยตกลงใจกันต้ังแต�สองคนข้ึนไปเพ่ือกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดมีโทษ ๕ ปU แต�ถ�ามีการส�งยา
ต�องระวางโทษเท�ากับข�อหาครอบครองเพ่ือจําหน�ายต�องระวางโทษตามวรรคสอง ถ�าได�มีการเก่ียวข�องกับยาเสพติดเพราะเหตุ
ท่ีได�มีการสมคบกันตามวรรคหนึ่งผู�สมคบกันนั้นต�องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว� ท้ังนี้จะต�องนําเสนอให�เห็นถึงเจตนา
ภายในการท่ีจะนําเสนอข�อมูลพยานหลักฐานให�เห็นถึงเจตนาภายในว�ามีการตกลงใจกันค�ายาเสพติดนั้น เปKนเรื่องภายในจิตใจ 
ถ�ามีการอัดวิดีโอ หรืออัดเสียงตอนท่ีมีการพูดคุยกันว�าจะค�ายาก็เปKนเรื่องดี แต�ว�าเม่ือจับได�แล�วต�องการจะรวบตัวกลาง
ขบวนการท้ังหมดในข�อหาสมคบนั้นหลักการคือพยานแวดล�อมกรณี พยานแวดล�อมกรณีเปKนเครื่องชี้เจตนาการกระทําเปKน
เครื่องชี้สิ่ง ท่ีอยู�ภายในใจ ต�องแสดงให�เห็นว�าเปKนเรื่องเก่ียวเนื่องกับาเสพติดท้ังนั้นแสดงให�เห็นว�ามีการสมคบกัน             



    ๒๕ 

 

เปKนเรื่องกฎหมายลักษณะพยานเหมือนกัน ยกตัวอย�างเช�น เม่ือจับมือขนได�ในโทรศัพท'ของมือขนมีข�อความ มีเบอร'ติดต�อกับ
เจ�าของงาน มีเบอร'ติดต�อกับคนลาว มีเลขบัญชี มีเอทีเอ็มของมือขน ซ่ึงเราเช็ค Statement แล�วมีการรับโอนเงินจริง ถอนเงิน
จริง เดินทางไปท่ีต�าง ๆ จริง พยานหลักฐานเล็ก ๆ น�อย เบอร'โทร บิลน้ํามัน เลขท่ีบัญชี บัญชีการค�าขาย สิ่งเหล�านี้แสดง    
ให�เห็นถึงการค�ายาเสพติด เพราะฉะนั้น พยานหลักฐานต�องมีท่ีมาท่ีไปถูกต�อง เพราะทุกอย�างมีค�า ส�วนกฎหมายฟอกเงิน
หลักการคือดูว�าเงินนั้นเปKนเงินสกปรกหรือเปล�า ถ�ายักย�ายถ�ายเทเงินสกปรกนั้ผิดฐานฟอกเงิน โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ
ทรัพย'สินท่ีเสี่ยงต�อการกระทําความผิดหรือปกปIดแหล�งท่ีมาของทรัพย'สินหรือช�วยเหลือไม�ว�าก�อน หรือขณะกระทําความผิด
ไม�ให�ต�องรับโทษหรือต�องรับโทษน�อยลง กระทําการใดๆ เพ่ือปกปIดซ�อนเร�นอําพรางลักษณะท่ีแท�จริง การได�มาใช�บัตรเอทีเอ็ม
ของคนอ่ืน การจําหน�าย การโอน การได�สิทธิ์ ซ่ึงทรัพย'สินท่ีเก่ียวต�อการกระทําความผิด ผู�นั้นกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
ธุรกรรมคือ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการทํานิติกรรมสัญญาหรือการดําเนินการใด ๆ เก่ียวการเงิน หรือธุรกิจ หรือเก่ียวกับทรัพย'สิน 
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหมายถึง ธุรกรรมท่ีมีความซับซ�อนผิดไปจากการทําธุกรรมท่ีมีลักษณะเดียวกัน 
 เรือนจํารัตนบุรี เรื่องเรือนจํานั้นไม�ใช�นครศรีธรรมราชโมเดลต�องเปKนรัตนบุรีโมเดล เรื่องเรือนจํา
นครศรีธรรมราชนั้นมีของเยอะมีเงินเยอะผู�เก่ียวข�องเยอะ แต�ไม�สมบูรณ' แต�ท่ีรัตนบุรีนั้นค�อนข�างสมบูรณ'จับผู�คุมไป ๔ คน 
ออกหมายจับผู�ค�าไปอีก ๘ คน ซ่ึงตรงนี้เรียนในเรื่องจะเปKนกระบวนการแก�ไขปXญหายาเสพติด เริ่มต�นมาจากการประชุม สพศ. 
ภาค ๓ การจับกุมในพ้ืนท่ี ข�าวท่ีเกิดข้ึน จับท่ีไหน ประชุมเม่ือไหร� ควบคุมสั่งการการค�ามาจากในเรือนจํารัตนบุรีท้ังนั้น        
มีการโอนเงิน และส�งเอสเอ็มเอส เอ็มเอ็มเอสเยอะมาก เช�น สมยศ  หอมจโบก เด็กโคราชไปอยู�เรือนจํารัตนบุรีส�งเอสเอ็มเอส 
เอ็มเอ็มเอสมาโชว'เพ่ือนส�งงาน คอนโทรลงานอยู�ท่ีโคราชมีน�องชายกับเมียน�องชายมีหน�าท่ีทําธุรกรรมทางการเงิน เปKนต�น  
การสืบสวนเรื่องนี้คือการท่ีจะจับผู�คุมเพราะฉะนั้นการรวบรวมพยานหลักฐาน ต�องรวบรวมพยานหลักฐานให�เรียบร�อย เพราะ
ถ�ามีความผิดพลาดเกิดข้ึน ผู�ค�านั้นจะมีโอกาสท่ีจะตอบโต�แน�นอน ก�อนท่ีจะเข�าจู�โจมเรือนจํารัตนบุรี ได�รวบรวมข�อมูล
พยานหลักฐาน ศึกษา วางแผน สืบสวนอย�างละเอียด เปKนแฟ)มกับทีมงาน รวบรวมพยานหลักฐานประมาณ ๖ - ๗ เดือน   
โดยรวบรวมพยานหลักฐานเปKนแฟ)ม ๆ รายงาน ๆ ไป เม่ือรายงานเสร็จก็รายงานผู�บังคับบัญชาเพ่ือเปKนพยานหลักฐาน       
ได�แบล็กลิสนักโทษประมาณ ๔๐ คนผู�คุมประมาณ ๑๐ คน ในการทํางานนั้นต�องมีเป)าหมาย เวลาจะดําเนินการอะไร       
ต�องมีเป)าหมาย ว�าใครเปKนใคร ผู�คุมคือใครบ�าง มีวิธีการอย�างไร มีผู�คุมท่ีดีท่ีพร�อมจะให�ข�อมูลเรา นักโทษมีใครบ�างท่ีกระทํา
ความผิด เรือนจํารัตนบุรีเปKนศูนย'กลางการค�ายาเสพติดของภาคอีสาน การท่ีเรามีข�อมูลอยู�แล�วทําให�เราสามารถจู�โจม นักโทษ
มี ๕๐๐ คน แต�ท่ีนครศรีธรรมราชมีมากกว�าท่ีเรือนจํารัตนบุรี ๘ เท�า คือ ๔,๐๐๐ คน แต�ท่ีเรือนจํารัตนบุรีมี ๕๐๐๐ คน   
ตรวจปXสสาวะเจอประมาณครึ่งหนึ่ง ท่ีนครศรีธรรมราชมี ๔,๐๐๐ คน ตรวจปXสสาวะเจอพันกว�าคนเจอ ๗๐๐ คน ประมาณ 
๗๐ เปอร'เซ็น ซ่ึงมีปริมาณใกล�เคียงกัน การดําเนินการก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค�น จู�โจมเข�าตรวจค�น ปฏิบัติ
ปฏิบัติการตรวจค�นเหมือนกันแต�การรวบรวมหลักฐานสําคัญค�นบ�านผู�คุมนั้นเจอบัญชีต้ังต�น คดีอยู�ในชั้นศาลแต�ละคดีนั้นไม�
สามารถจบได�ในหนึ่งอาทิตย'เอกสารท่ีรวบรวมก�อนขออนุมัติแล�วส�งให�พนักงานสอบสวน ๒,๐๐๐ แผ�น ส�งให�พนักงานสอบสวน
ก็ท่ีมาท่ีไปต�องถูกต�องในการค�นบ�านผู�คุม ๓ คน สองคนอยู�ด�วยกันร�วมกันทํา บุญโฮมเปKนผู�คุมอยู�ในแดนก็ควบคุมทุกอย�างเอา
ของเข�า เอาของออก ปล�อยประละเลยรับผลประโยชน' โอนเงิน รับโอนเงินจากคนต�าง ๆ โอนเงินใช�บัญชีชื่อคนอ่ืน และใช�ให�
สมหมายซ่ึงเปKนภรรยาถอนเงินออกแต�เงินท่ีโอนเข�ามาเยอะ ๆ มาจากจากคนท่ีชื่อ “บอล ศิริชัย” พอเช็คไปเช็คมาไล�ล�า  
ทําแฟมิลี่ทรีออกมา ปรากฏว�าเปKนญาติกับ “ภาณุวัติ ศิริชัย หรือไอ�ปากดํา” ตรงนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐาน กล�องวงจรปIด 
เส�นทางการเงิน ใช�บัญชีของคนอ่ืนท้ังชื่อ “บอล ศริชัย, ชาญ วงแย�ม” โดยภาณุวัติ ศิริชัย นั้นอยู�ในเรือนจําก็จะมีคู�ขาชื่อ อีจุ|บ 
หรือ ศรายุธ สินไชยา ถูกจําคุกข�อหาข�มขืนกระทําอนาจารเด็กผู�หญิง ตนมีลูกมีเมียแล�วโดยมีลูก ๒ คน มีเมียอยู�ท่ีนางรอง   



    ๒๖ 

 

แต�เข�ามาอยู�ในเรือนจําก็ได�ค�นพบตัวเองว�าสิ่งท่ีตัวเองค�นหามานานก็คือ สามีชื่อเหม�งนั่นเอง ก็เลยกลายเปKนผู�หญิงไปอยู�ใน
เรือนจําก็ทําหน�าท่ีเรื่องการค�า ลูกค�าก็คือพวกนักโทษด�วยกัน  คนหนึ่งอยู�อีกอําเภอหนึ่ง มาจากสูงเนินโคราช สุวรรณภูมิ 
ร�อยเอ็ด จนกลานเปKนศูนย'กลางหากใครยึกยักแทง ใครชักดาบก็แทง ก็ขอหมายจับพวกผู�คุมก�อน ขอหมายจับเรื่อง           
รับผลประโยชน'มาตรา ๖ มาตรา ๘ แล�วก็ฟอกเงินด�วย แล�วสํานวนอีกเรื่องปฏิบัติหน�าท่ีไม�ชอบส�ง ปปท. ด�วย ในเม่ือญาติ
นักโทษโอนเงินให�ผู�คุม และออกหมายจับเพ่ือไปตามจับท่ีกรมราชทัณฑ' พยานหลักฐานก็แสดงให�เห็นความเชื่อมโยงเอกสาร  
ก็ไม�มีอะไรน�าหนักใจในคดีนี้ก็ไม�มีหลุด และมาเปKนข�าวแต�ค�นต้ังแต�เดือนกันยายนแล�วก็จับต้ังแต�เดือนมกราคมและมาเปKนข�าว
วันท่ีหนึ่งท่ีสอง กรมราชทัณฑ'เปKนฝYายท่ีให�ข�าว ราชทัณฑ' ฟXน ผู�คุมโยงค�ายา แต�จริง ๆ เค�าปกป)องกัน เปKนผลประโยชน'    
ของเค�าและเสียชื่อองค'กรของเขา แต�เม่ือเรื่องมันแดงแล�วก็เลยให�ข�าว โดยเอารูปเก�า ๆ เอาข�าวเก�า ๆ มาออกแล�วเปKนท่ีโด�งดัง
อยู�ตามสถานีโทรทัศน'ทุกช�อง คราวนี้ก็ออกหมายจัง รวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับข�อหาสมคบไอ�ปากดํา ถูกย�ายไปท่ี
เรือนจําเขาบิน และไปจับบอล ศิริชัยได�ท่ีกรุงเทพฯ ตอนนั้ยังไม�มีหมายจับ และไปตามเจออยู�แถวลาดพร�าวพอจับได�ก็ตรวจค�น
เจอเอทีเอ็ม ๑๐ กว�าใบอยู�กับบอล ศิริชัย จึงนําตัวมาสอบสวนใช�เวลาในการสอบสวนประมาณ ๒๔ ชั่วโมงได� เพ่ือท่ีจะ
สอบสวนว�ารู�เรื่องยามากแค�ไหนแต�ว�าบอล ศิริชัยเปKนแขนด�านการเงินจึงรู�เฉพาะเรื่องเงินว�าไอ�ปากดําจะโอนเงินไปให�ใคร
อย�างไร เงินนั้นจะหมุนกลับไปในเรือนจําโอนเข�าไปให�ผู�คุม โอนเข�าไปให�ผู�ค�ายาและก็ส�งธนานัติ ส�งของเข�าไปในเรือนจํา    
เม่ือจับกุมบอล ศิริชัยได�ก็ทําให�ทราบเครือข�ายเพ่ิมเติมว�าไอ�ปากดํานั้น คู�กับ อีจุ|บ ก็ประสานกับผบ. เรือนจําซ่ึงตอนนั้นเปลี่ยน
ใหม�ซ่ึงเปKนคนท่ีให�ความร�วมมือเปKนอย�างดี เขาก็ไปบ้ีอีจุ|บได�พร�อมโทรศัพท'ท่ีใช�ติดต�อกัน และได�เบอร'ของไอ�ปากดําท่ีอยู�เขา
บิน และโทรไปหาไอ�ปากดําเม่ือติดต�อเสร็จก็ทําบันทึกส�งผู�บังคับบัญชารับทราบของคอลดีเทล ผ�านไปหนึ่งเดือน คอลดีเทลมา
และทําหนังสือไปถามสพ. ราชบุรีว�าเสาสัญญาณหนองหญ�าไทรอยู�ตรงไหน อยู�ห�างจากเรือนจําไปไม�เกิน ๔๐๐ เมตร      
ทําไมจึงไปต้ังตรงนั้น คือสัญญาณเครื่องตัดสัญญาณไม�แรงเท�าเสาสัญญาณท่ีมันส�งจึงทําให�ยังสามารถโทรได� ตรงนั้นเปKน
พยานหลักฐานหมดเลย หนังสือตอบกลับจาก สพ.เมืองราชบุรีตอบกลับมาพร�อมแผนท่ีว�าเสาสัญญาณตรงไหน ทําหนังสือ   
ไปท่ีเรือนจําว�าได�โทรคุยกับไอ�ปากดํา หนังสือเรือนจําตอบกลับมาว�า ไอ�ปากดํารับว�าได�โทรจริง โดยยืมโทรศัพท'จากเพ่ือน 
ตอบกลับมา ตรงนี้เปKนพยานหลักฐานแวดล�อมกรณีหมดเลย ส�วนเรื่องการค�ายาก็คือเส�นทางการเงินตรง ตรงนี้เปKน
พยานหลักฐาน ชุดปฏบัติการขยายผลเขตชายแดนทําหมายเรียกเจ�าของบัญชีท่ีผู�ค�าชาวลาวใช� ๕ บัญชี ๕ คน ให�มาพบในวัน
เดียวกันปรากฏว�ามีบุคคลอ�างว�าเปKนทนายความของบุคคล ๑ ,๒, ๓, ซ่ึงมีภูมิลําเนาอยู�ต�างถ่ินท่ีกัน บอกว�าเปKนทนายของ
บุคคล ๓ คนนั้น ขอเลื่อน จึงให�ชุดปฏิบัติการทํารายงานเชื่อว�ามันเปKนจริง เชื่อว�ามันเปKนเครือข�ายจริงก็คือผู�ค�าชาวลาว พวกนี้
เรื่องการรายงานไม�มีแบบฟอร'มก็รายงานไปตามข�อเท็จจริงตามรายละเอียด เขียนเอาก็ได�ให�ผู�บังคับบัญชารับทราบเปKน
พยานหลักฐานท่ีหน�าเชื่อถือ ยิ่งผู�บังคับบัญชาย�ายไปแล�ว ผ�านไป ๔ - ๕ เดือร รายงานการสืบสวนตัวนี้ดึงมาใช�ยิ่งหน�าเชื่อถือ 
ทางผู�พิพากษาฝากมาว�ารายงานการสืบสวนมีความสําคัญ ไม�ใช�ว�าไปขอหมายค�นมีรายงานท่ีเมคข้ึนมาเขาดูเขาก็รู�ว�าได�รับแจ�ง
จากสายลับหรือแหล�งข�าวคดีค�ายาเสพติดเอาของไปพักตรงไหน อะไรอย�างไร ย�อนหลังกัน แล�วเอาแผ�นเดียวไปขอมันก็ไม�ใช� 
ภาพลิงค'โทรศัพท'ท่ีคุยกับได�ปากดํา ไอ�ปากดําโทรคุยกับอีจุ|บท่ีเรือนจํา และก็โทรคุยกับไอ�บอลนี่ก็เชื่อมโยงความสัมพันธ'   
เปKนพยานหลักฐานแวดล�อมกรณีใช�ได�ท้ังนั้น พิสูจน'ทราบอีกครั้งว�าในการดําเนินการของเรานั้น ค�นไปแล�ว ดําเนินคดีไปแล�ว
จับผู�คุมไปแล�ว สถานการณ'ก็ดีข้ึนเหมือนกันไม�มากก็น�อย ก็ไปค�นอีกซํ้าอีก เดือนกุมภาพันธ'ไปค�นอีกซํ้าอีกแบบละเอียด        
ก็ยังเจอโทรศัพท'แต�น�อยลง ตรวจปXสสาวะก็เจอแค� ๗ คน ตอนนี้ก็เปKนกระบวนการแก�ไขปXญหายาเสพติดในเรือนจํา การแก�ไข
ยาเสพติดในเรือนจําไม�ใช�เรื่องยากมันจับแล�วมันไม�จบพอไปอยู�ในเรือนจําก็เสวยสุข มีเงินมีทองไปสอนกันแพร�ระบาดกัน   
เปKนแดนสนธยาทําอะไรก็ไม�ได�แค�นใจเหมือนกัน แต�ตอนนี้มันน�าจะดีข้ึน เรือนจําไหนก็ไม�ต�องกลัว มันบางทีก็ไม�ควรให�เกียรติ    



    ๒๗ 

 

ถึงจะเปKนข�าราชการเหมือนกันก็จริง บางทีมันก็เกินไป มันเน�าจนเลปล�อยประละเลยจนเกินเหตุ โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด 
ตอนท่ีได�ทํางานก็ได�รู�จักกับ ผบ.เรือนจํากลาง สุรินทร'ชื่อ คุณไพศาล สุวรรณรักษา แต�เขาให�มารักษาการ ผบ. เรือนจํา  
อําเภอรัตนบุรีด�วย คนนี้เปKนลูกตํารวจเปKนคนให�ข�าว มีตัวอย�างคดีหนึ่งโรงพักท�าตูม จับเครือข�ายนี้ได�พร�อมยาบ�า ๘๑ เม็ด  
เงินสดอีก ได�ข�อมูลว�าควบคุมสั่งการมาจากนักโทษพิเชฐ เกตุแก�ว ก็ประสานงานกับท�านผบ.เรือนจําไพศาล บอกว�าจับได�ท่ีท�า
ตูมเท�าไหร� มากจากนายพิเชฐ ก็ประสานงาน ผ�านไป ๓ ชั่วโมง จับได�พร�อมโทรศัพท' ทันทีเข�าไปชาร'จได�พร�อมโทรศัพท' ฝXงดิน
ไว�นี่คือความจริงจังจริงใจในการช�วยกันแก�ไขปXญหา เขาไปสอบเราก็ลิงค'โทรศัพท'ลิสท'เบอร'โทรเข�าโทรออกต�าง ๆ รวบรวม
พยานหลักฐานก็ออกหมายจับ นายพิเชฐ  เกตุแก�วท่ีอยู�ในเรือนจําในข�อหาร�วมกับพวกท่ีจับได�ก�อนหน�าข�อหาค�ายาเสพติดจริง 
ต�องขอมาตรา ๘ ด�วยแต�ไม�ได�ขอ แล�วก็ดําเนินคดีออกหมายจับพวกท่ีทําหน�าท่ีทางการเงินนี่คือความจริงจังจริงใจการแก�ไข
ปXญหาเรื่องยาเสพติดในเรือนจําไม�ใช�เรื่องยากแต�เงินมันเยอะเงินมันมหาศาลก็ขอหมายจับอาญัติดําเนินคดีได� ไม�มีอะไร      
ถ�าทางเรือนจําเขาให�ความร�วมมือแต�ท่ีผ�านมามันเปKนลักษณะลูบหน�าประจมูกแล�วก็เปKนเรื่องผลประโยชน'ท่ีมันมหาศาล      
ในเรื่องการเงิน เรื่องโทรศัพท'ซ่ึงจะเปKนประโยชน'อย�างมากในการทํางาน ซ่ึงจะเปKนพยานหลักฐานในการดําเนินคดี          
ตามมาตรา ๖ มาตรา ๘ เรื่องข�อหาฟอกเงินตรงนี้อยากให�ทุกคนเก็บหลักฐานตรงนี้ได� 
 ทุกท�านต�องเคยเปIดบัญชีในตัวทุกท�าน มียกเว�นอยู�กับภรรยา น�าจะมีบัตรเอทีเอ็ม เงินนั้นเม่ือเปIดบัญชีนั้น
สิ่งท่ีเราต�องทําคือต�องเขียนคําเปIด ต�องขอมีบัตรเอทีเอ็ม ต�องถ�ายสําเนาบัตรเอกสารท่ีเก่ียวข�องไว� เพราะฉะนั้นเวลาเราขอเรา
ได�เลขบัญชีมาเราขอคําเปIดเราต�องขอไปท่ีสาขาท่ีเขาเปIด คร�าว ๆ บัญชีนี้ธนาคารกรุงเทพ ก็จะมีรายละเอียดเง่ือนไขต�าง ๆ 
คล�าย ๆ กัน ข�อมูลต�าง ๆ ท่ีอยู� ท่ีทํางาน เบอร'โทรนี่เปKนข�อมูลท่ีสามารถใช�ทํางานได�และมีรูปอย�างธนาคารกรุงเทพ           
จะสแกนรูปเข�าไปในระบบของธนาคาร ตรงนี้ต�องใช�ในการดําเนินคดีข�อหาฟอกเงิน ข�อหามาตรา ๖ มาตรา ๘ และเปKนข�อมูล
สําคัญในการสืบสวน คําเปIดตัวนี้ต�องขอท่ีสาขาท่ีเขาเปIดแต�ดูข�อมูลได�ท่ีธนาคารทุกธนาคาร เช�น เปIดบัญชีท่ีธนาคาร       
สาขานครราชสีมา เราอยู�อุบลราชธนาธีท่ีขอให�เจ�าหน�าท่ีเขาปริ้นท'ออกมาให�ได� เพราะฉะนั้น สําคัญมาก ผู�จัดการธนาคาร 
เจ�าหน�าท่ีธนาคาร ในพ้ืนท่ี ทําความรู�จักไว�ใช�ประโยชน'เพ่ือท่ีจะให�เช็คเลขบัตรธนาคาร คําเปIดมันจะมีเลขเอทีเอ็มอยู�     
ภาษาของธนาคารเขาจะบอกว�า บัตรเอทีเอ็มหมายเลข ๔๖๒๒๘๘ ใช�คู�กับบัญชีเลขท่ี ๙๑๙๐๐๗๘๔๖๐ เลขบัญชีโดยท่ัวไป
แล�วจะมี ๑๐ หลัก จะเปKนเลขบัญชีหมายเลข ๑๐ หลักไม�ซํ้ากัน เลขบัตรเอทีเอ็มส�วนใหญ�จะมี ๑๖ หลัก บัตรเอทีเอ็มของ   
ทุกท�านจะมีบัตรเอทีเอ็ม ๑๖ หลักเวลาทําบันทึกตรวจยึดบัตรเอทีเอ็มนั้น ให�บันทึกว�า บัตรอะไร หมายเลขอะไร                 
เปKนภาษาอังกฤษก็บันทึกไป ส�วนเราจะเช็คอีกทีว�าบัตรเอทีเอ็มตัวนี้ผูกกับบัญชีอะไรเราก็ต�องเช็คกับธนาคารซ่ึงธนาคารสาขา
สามารถเช็คให�ได� เวลาบันทึกตรวจยึดก็ใส�เลข ๑๖ หลักเข�าไป อยากให�ดูตรงการอ�าน statement สมมติว�ามีความสนิทสนม
กับธนาคารเปKนการส�วนตัวขอรายการดําเนินบัญชีมา รายการดําเนินบัญชี คือ statement  statement แบบนี้จะเปKนแบบ
ย�อหลักการคือ วันท่ีและประเภทของการทําธุกรรมแล�วก็จะมีรายการเงินเข�าเงินออก หลักการคือเยื้องขวาคือเงินเข�า      
เยื้องซ�ายคือเงินออก เม่ือมีเงินเข�ามาไม�ว�าจะเปKนการโอน หรือฝาก เข�ามาท่ีบัญชีนี้ ๕๐,๐๐๐ บาท ๔๐,๐๐๐ บาท และมีการ
ถอนออกเม่ือวันท่ี ๑๐ เดือน ๖ เปKนจํานวน ๒๕,๐๐๐ บาท เยื้องซ�ายคือเงินออก จะถอนออกโดนเอทีเอ็ม หรือโอนต�อ หรือว�า
ไปถอนท่ีสาขาเราก็ต�องมาดูตรงนี้อีกที แต�ละธนาคารโค�ดจะไม�เหมือนกันแต�หลักการคือเยื้องขวาคือเงินเข�า เยื้องซ�ายคือเงิน
ออก และนี่คือบาลานซ' บาลานซ'คือยอดคงเหลือสุทธิและนี่คือรหัสท่ีทํารายการเช�นตู�เอทีเอ็มหรือพนักงานหรือเคาน'เตอร'     
ท่ีจุดใดก็จะเปKนเลขรหัส ๔๑๕ ก็จะเปKนเลขรหัสสาขา เราก็ต�องมาค�นหาดูอีกทีคือ statement ของธนาคารกรุงเทพ และ
ธนาคารกรุงไทยเยื้องขวาคือเงินเข�า เยื้องซ�ายคือเงินออก และยอดคงเหลือนี่เปKนประเภทของธุรกรรม เราก็ต�องมาค�าหาโค�ด
อีกทีว�าแปลว�าอะไร แต�ละธนาคารก็ไม�เหมือนกันอีก คือสาขาท่ีทําธุกรรม และผู� ท่ี ทํารายการ พนักงานหนึ่ งคน                  



    ๒๘ 

 

จะมีหมายเลขประจําตัวของแต�ละคน และก็มีเลขของตัวเองอยู�ว�าเลขรหัสอะไรรวมแล�วก็คือเครดิตก็คือเงินเข�า ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
สําหรับหน�านี้ เงินออก ๒๕๑,๙๙๙ บาท เยื้องขวาเงินเข�า เยื้องซ�ายเงินออก คราวนี้ statement นั้น ขอได�ทางลัดกับทุกสาขา
ถ�ามีความสัมพันธ'ส�วนตัว แต�จะใช�เปKนพยานหลักฐานในคดีนั้นจะต�องขอให�ถูกต�อง ขอไปท่ีสาขาเจ�าของหรือว�าขอไป           
ท่ีสํานักงานใหญ� ขอคําเปIด ขอ statement ตัว statement จะทําให�เห็นภาพวงจรว�ามันใหญ�แค�ไหนมีท่ีมาท่ีไปอย�างไร   
ออกทางไหนทํางานได�วงจรชีวิตมันเปKนอยางไร วงจรยานั้นอยู�ท่ีไหน ลูกค�าอยู�ท่ีไหนบ�างมันมีชีวิตเราสามารถศึกษามันได�คือ
ตัวอย�างของธนาคารกรุงไทย คราวนี้มันจะมีโค�ด BBL ก็คือกรุงเทพ โค�ดตรงนี้ก็สามารถค�นหาได�ทางอินเตอร'เน็ตเหมือนกัน   
มีอยู�ท่ัวไป ยกตัวอย�างเช�น บัญชีนี้ทําธุรกรรมท่ี ๔๑๕๕๘๘ เลข ๔๑๕ สามตัวนี้คือ เลขสาขาก็จะดูว�า ๔๑๕ นั้นมันคือ     
สาขาไหน เราก็มาดูว�า ๔๑๕ คือสาขาตระการพืชผล เงินออกท่ีตระการพืชผล เงินเข�ามาจาก ๑๐๐๔ เราต�องมาดูโค�ดอีก   
ส�วนรายการด�านหน�าก็มีโค�ดอีกว�ามันแปลความหมายว�าอย�างไร อาจจะดูน�าเบ่ือแต�ว�าสําคัญเหมือนกัน KTB Translation Code    
มาดูโค�ดของกรุงไทย ดูคําอธิบายและมาดูบัญชีของกรุงไทย มาดูบัญชีของ เชน วงษ'แย�ม เปIดเม่ือวันท่ี ๑๑ เดือน ๕ ปU ๕๔ เปIดบัญชี
ด�วย Smart Open Account เปKนเงิน ๒,๐๐๐ บาท ท่ีสาขาเพชรเกษม รหัส ๒๗๗ และ มีเงินเข�ามา ๒๐,๐๐๐ บาท, 
๔๐,๐๐๐ บาท, และ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามลําดับ โค�ดคือ ATSDC เราก็ต�องมาดูอีกว�า ATSDC แปลว�าอะไร ATSDC แปลว�า
รายการฝากเงินจากเครื่องฝาก ADM ก็คือเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ สรุปแล�วได� statement มาอยากให�อ�านให�เปKน หลักการคือ 
ดูเงินเข�าว�าเข�ามาจากไหนเงินออกไปท่ีไหน ออกด�วยวิธีอะไรยอดเงินมากน�อยแค�ไหน มันเก่ียวเนื่องเก่ียวพันธ'กันอย�างไร     
ในส�วนของการสืบสวนเรื่องการเงินนั้น จะต�องรู�เรื่องรายละเอียดเรื่องพวกนี้เยอะพอสมควร สมมติว�าเราจับผู�ต�องหาได�พร�อม
บัตรเอทีเอ็ม บัตรเอทีเอ็มมันอาจจะใช�ชื่อของคนอ่ืน เราต�องควรจะมีบันทึกยึดทรัพย'หรือบันทึกตรวจยึดพยานหลักฐานไว�หรือ
ว�าอาจจะเปKนของกลางในคดีบันทึกว�าเปKนบัตรท่ีได�ยึดมานั้นมีท่ีมาท่ีไปเช็คยอดเงินเท�าท่ีทําได�ถ�าเปKนไปได�มันบอกรหัสเรา
สามารถกดดูได� เราก็สามารถท่ีจะบันทึกไว�ในบันทึกว�ามันได�บอกรหัสเราหมายเลขนี้แล�วซ่ึงเราได�ไปกดดูแล�วเปKนจริง      
อย�างท่ีมันว�ามียอดเงินคงเหลือเท�านั้น เท�านี้ เปKนพยานหลักฐานท่ีเชื่อมโยงว�าเอทีเอ็มใบนี้อยู�ในความครอบครองของมันและ
มันเปKนคนใช�แต�ถ�าเปKนบัตรเอทีเอ็มของคนอ่ืนก็แจ�งข�อหาได�เลยคือข�อหาฟอกเงินใช�บัตรอิเล็กทรอนิกส'ท่ีเปKนของผู�อ่ืน    
สมมติว�าได�เอทีเอ็มมามันเปKนเอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา เราอยากได�คําเปIดท่ีถูกต�องใช�เปKนพยานหลักฐาน
พร�อม statement เราก็ทําเปKนหนังสือมาท่ีธนาคารกรุงไทยสาขานครราชสีมาขอคําเปIดพร�อมรายการเดินบัญชี ต้ังแต�เดือนไหน 
ถึงเดือนไหน เอาซัก ๖ เดือนก็พออย�าไปเอาต้ังแต�เปIดบัญชีเพราะเขาปริ้นท'ให�ลําบาก หรืออีกทางหนึ่งก็ขอไปท่ีสํานักงานใหญ� 
ธนาคารก็จะประสานงานกับธนาคารสํานักงานใหญ�ได� ส�วนใหญ�คําเปIดควรจะขอท่ีสาขาเพราะว�ามันจะอยู�ในมือเขาอยู�แล�วเขา
สามารถถ�ายเอกสารแล�วส�งให�เราได� เราก็โทรประสานงานกันเขาจะมีความเข�าใจและให�ความร�วมมือเปKนอย�างดีอยู�แล�ว และ
เม่ือได� statement ได�คําเปIดมาเราก็จะรู�อะไรมากข้ึน เช�น มันใช�บัตรเอทีเอ็มท่ีเปKนของผู�อ่ืนเราก็ทําหมายเรียกตัวคนนั้นมา
เพ่ือมาสอบสวนมันบอกว�ารับจ�างเปIดบัญชีได�ค�าจ�างเปKนเงิน ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท แล�วก็ให�เขาไปต้ังแต�เม่ือไหร�ไม�รู�ไม�เห็น 
ในการสืบหาท่ีมาท่ีไปของเงินก็จะต�องมาแปลความหมายพวกนี้ซ่ึงเจ�าหน�าท่ีธนาคารนั้น เขาสามารถท่ีจะบอกได�ว�ามันแปล
ความหมายว�าอย�างไรแล�วเราก็ศึกษาและสืบค�นเองได�ด�วยว�าแต�ละโค�ด แต�ละอัน รหัสแต�ละอันมันเปKนธุรกรรมรหัสท่ี         
ทําธุรกรรมนี้มันอยู�ท่ีสาขาอะไรเราก็พอท่ีจะศึกษาและสืบค�นได� เงินเข�านั้นหลักการของเงินเงินออกมันมีการทําธุรกรรมได�
หลากหลาย สมมติว�าเงินท่ีเข�าบัญชีนี้มันมีท้ังการโอนผ�านเอทีเอ็ม โอนท่ีเครื่องซีดีเอ็มหรือเครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ โอนผ�าน
อินเตอร'เน็ต ก็มีอีก ตอนนี้มีเครื่องเมือทําธุรกรรมทางการเงินเยอะมาก โอนหน�าเคาน'เตอร'ก็มีอีก ยกตัวอย�างเช�น การโอนหน�า
เคาน'เตอร'นั้น โอนผ�านเอทีเอ็มนั้น เราก็สามารถประสานสํานักงานใหญ�ได�ว�ามันโอนมาจากบัญชีอะไร โอนผ�านเคาน'เตอร'นั้น
จะต�องมีสลิป สลิปจะอยู�ท่ีสาขาท่ีทําธุรกรรม ถ�าสมมติว�าเปKนการโอนผ�านเคาน'เตอร'หรือถอนผ�านเคาน'เตอร'มันต�องเขียนสลิป 
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โอนผ�านเอทีเอ็มก็ต�องมีสลิป บางทีเรายึดสลิปของผู�ต�องหาได�อันนี้ก็สําคัญจ�องเก็บให�ดีเพราะเปKนพยานหลักฐานในสํานวน 
การโอนผ�านเคาน'เตอร'นั้นจะต�องเขียนใบถอนใบฝาก และใบถอนใบฝากจะอยู�ท่ีสาขาท่ีทําธุรกรรม เช�น บัญชีตัวนี้อยู�ท่ีสาขา
นครราชสีมาแต�มันทําธุรกรรมาจากสาขาหลักสี่ เพราะฉะนั้นเราจะตามสลิปใบนี้ ธุรกรรมตัวนี้ เม่ือวันท่ีนี้ เราก็ต�องทําหนังสือ
ไปท่ีสาขาหลักสี่ประสานงานขอสลิปการโอนเงินเข�าบัญชีหมายเลขนี้ท่ีทําท่ีสาขาหลักสี่เม่ือวันท่ีเท�านั้นเท�านี้ ก็จะได�สลิปมา 
สลิปเขาจะเย็บหนึ่งวันเขาจะเย็บรวมคือจะแทงรวมแล�วเอาเชือกร�อยและเก็บไว�ท่ีสาขาเม่ือเก็บไว�เยอะพอสมควร ถ�าเปKนสาขาเล็กๆ  
ก็จะย�ายไปท่ีเก็บของเขาเพราะเปKนหลักฐานอย�างดีวึ่งเขาต�องใช�เวลาในการหา บางธนาคารนั้นมีสลิปในแต�ละวันมาก      
บัญชีตัวอย�างคือ สลิปท่ีโอนเข�าบัญชีของคนท่ีชื่อขวัญ โพนสวัสโดยผู�นําฝากชื่อ “นางสาวพลอย ขาวทอง” โอนเข�าบัญชี ๓๑๒   
การฝากเงินไม�ต�อแสดงบัตรแต�ถอนเงินต�องแสดงบัตรการฝากนั้นบางทีก็มีการใช�ชื่อปลอม แต�ว�าตรงนี้ ก็เปKนข�อมูล             
ในการสืบสวนซ่ึงต�อไปเวลาติดตามพวกนี้ สมมติว�าเอาบัญชีนักค�าชาวลาวต้ังต�นข้ึนมาแล�วเงินโอนมาจากท่ัวประเทศแล�ว     
ซ่ึงศรีสะเกษ และอุบลราชธานีเยอะมาก พวกนี้มันไม�ได�จับยาแต�มันทําหน�าท่ีทางการเงินให�สลิปตัวนี้เปKนข�อมูลท่ีสําคัญ       
ในการสืบสวน เม่ือจับได�ก็ยึดสลิปแล�วแม็คติดกับกระดาษเอ ๔ แล�วให�ผู�ต�องหาเซ็นเพราะตรงนี้มีความสําคัญมาก เพราะบางที
สามารถจะไปกระชากตัวท่ีอยู�เบ้ืองหลัง ในสลิปก็จะมีทรานแอ็คชั่น เร็คคอร'ด รายการโอน ธนาคารผู�ออกบัตรเอสซีบีจากบัญชี
นี้ถอนออกจํานวนเท�าไหร� ๑๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๓ บาท พวกนี้เก็บให�ดีและเม่ือเก็บมาจะต�องถ�ายเอากสารทันที เพราะ
มันจางมันจะเหมือนกระดาษแฟกซ'มันจะจางลง ๆ เรื่อย ๆ กว�าจะไปถึงศาลบางทีมองแทบไม�เห็นเพราะว�ามันปริ้นท'เหมือน
แฟกซ' สลิปตัวนี้ถ�าเจอในตัวของผู�ต�องหาท่ีเราจับเก็บให�ดี เอทีเอ็มบันทึกให�ดีและให�มีอยู�ในบันทึกด�วย รายการโอนถอน    
บางทีไม�สามารถรู�ได�ว�าโอนมาจากท่ีใดหรือโอนไปท่ีไหนต�อ เช�น จับนักค�าได�ในพ้ืนท่ีโอนเงินทีละแสนสองแสนเข�าบัญชี        
ซ่ึงเราสันนิษฐานว�าเปKนนักค�ารายใหญ� เราอยากรู�เราต�องถาม ถ�าทําผ�านเอทีเอ็มเราต�องถามไปท่ีสํานักงานใหญ� แต�ถ�าทําผ�าน
เคาน'เตอร'เราก็สามารถไปขอสลิปได�บางทีมันทําผ�านเอทีเอ็ม เราต�องไปถามให�ธนาคารทํารายการตารางมาเพ่ือทราบท่ีมาและ
ท่ีไปของเงินว�าเงินนี้เข�ามาจากไหน ก็จะแสดงสถานท่ีท่ีทําธุรกรรม หมายเลขผู�ถอนผู�โอน โอนมาจากไหน โอนไปไหน ยอดเงิน
เท�าไหร� นี่คือคําอธิบายธุรกรรมแบบละเอียดซ่ึงเราจะได�รู�เลขบัญชีและธนาคารของผู�ท่ีโอนเข�าหรือโอนต�อไป อีกอันหนึ่งคือ
เรื่องภาพวงจรปIดเปKนเรื่องสําคัญ เช�น บัญชีของผู�คุมท่ีเรือนจํานคร ใช�บัญชีชื่อของคนอ่ืนรับเงินทุจริตคือ พยานหลักฐาน      
ท่ีมีน้ําหนักมีท่ีมาท่ีไปถูกต�องน�าเชื่อถือยิ่งกว�าประจักษ'พยาน ภาพวงจรปIดของเอทีเอ็มนั้นจะอยู� ท่ีสํานักงานใหญ�ของ         
ทุกธนาคารแต�ก็จะมีภาพวงจรปIดคือภาพวงจรปIด ณ ธนาคารสาขา บัญชีเคสเรือนจํารัตนบุรีไม�ต�องสอบสวนอะไรมากเพราะ
แค�ว�ากันด�วยเรื่องภาพวงจรปIดจบแล�ว พยานหลักฐานพวกนี้ก็สามารถขอได�เปKนพยานหลักฐานท่ีชอบด�วยกฎหมายแล�ว       
มีน้ําหนัก การติดต�อประสานงานกับธนาคารก็ต�องติดต�อประสานงานกับสํานักงานใหญ�องธนาคารซ่ึงอาจจะดูยุ�งยาก ซับซ�อน 
วุ�นวาย แต�สําคัญเปKนพยานหลักฐานท่ีสําคัญมาก ถ�ามีคดีเก่ียวกับเรื่องการเงิน เก่ียวกับเรื่องฟอกเงินก็สามารถมาปรึกษาหารือ 
ข�อมูลภาพวงจรปIดมันเยอะเม่ือได�มาแล�วเราก็ต�องนํามาวิเคราะห'ว�า โอนมาจากไหนโอไปท่ีไหน ก็จะมีรายละเอียดข้ึนมา     
ถ�าเราเจาะลึกเข�าไปมากกว�า statement แล�วเราก็ต�องดูด�วยว�า statement นั้นมันผิดปกติหรือไม� ถ�ามันผิดปกติ            
เราก็เจาะธุรกรรมท่ีมันผิดปกตินั้นถามไปท่ีสํานักงานใหญ�หรือสํานักงานสาขาว�ามันโอนมาจากท่ีไหน โอนมาจากบัญชีไหน  
โอนต�อไปบัญชีธนาคารไหน หมายเลขอะไร แล�วเราจะได�คําตอบออกมาจะขอภาพวงจรปIดธุรกรรมตัวไหน ขอไปจะได�ออกมา 
ถือว�าเปKนเรื่องท่ียุ�งยากซับซ�อนอยู�เหมือนกัน ตัวอย�าง มีการจับยาพันแปดร�อยกว�าเม็ดมีบันทึกตรวจยึดเอกสาร เพ่ือให�มีท่ีมา 
ท่ีไป หรือว�าบันทึกตรวจยึดพยานหลักฐานแล�วจะต้ังหัว มันไม�ใช�ของกลางในคดี มันไม�ใช�ยาแต�มันเปKนพยานหลักฐานอันอ่ืน 
เราก็ทําบันทึกอีกอันหนึ่ง ได�จับมา และได�ตรวจยึดเอกสารการโอนเงิน ๓๙ รายการตามเอกสารแนบท�าย โดยทําบันทึกว�า    
มีอะไรบ�าง เช�น สลิปท่ีได�จากการโอนโดยแม็คติดกับกระดาษเอสี่แล�วจึงให�ผู�ต�องหาเซ็นชื่อไว�แล�วเราก็จะได�ไปสืบหาท่ีมาท่ีไป
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ของเรื่องการเงินว�ามีการโอนไปท่ีไหน บันทึกสามารถทําได�ทุกรูปแบบไม�มีรูปแบบตายตัว จริง ๆ แล�วเรื่องกฎหมายฟอกเงินนั้น
ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยนั้น ธนาคารจะต�องแจ�งให� ปปง. ทราบ แต�ธนาคารไม�เคยแจ�ง เพราะธนาคารมีรายได�           
จากค�าธรรมเนียมในการโอนครั้งละ ๒๕ บาท ๓๐ บาท ต�อครั้ง ธนาคารกรุงเทพนั้นมีตู�เอทีเอ็ม สาขาเยอะท่ีสุด แต�ธนาคาร   
ท่ีเริ่มมีผู�ค�ายาเสพติดใช�มากลําดับต�น ๆ คือธนาคารกสิกร ธนาคารกสิกรนั้นมีเครื่องมือ OPTIONS ให�เลือกเยอะ              
ท้ัง I-Banking , Sim Internet ต�าง ๆ ซ่ึงนักค�ายาเสพติดใช� หลักการในการเปดบัญชีของคนต�างด�าวคือ จะต�องมีคนไทย
รับรองว�า ได�แนะนําจะต�องมีในคําเปIดว�าใครแนะนํามาและต�องมีวีซ�า มีพาสปอร'ต เปKนต�น สลิปโอนเงิน Stetement ท่ีมาท่ีไป
ของเงิน การหาภาพวงจรปIด สลิปเอทีเอ็ม ต�าง ๆ ต�องยึด การยึดนั้นต�องมีท่ีมาท่ีไปให�ถูกต�อง 
 ข�อเท็จจริง คือเราเจอผู�ต�องสงสัยสองคนชื่อว�า นายสุดใจกับเพ่ือน สองคนนี้มามีพิรุจอยู�ท่ีศาลาแห�งหนึ่ง ปรากฏว�า 
เราเข�าไปตรวจสอบข�างๆ  ตัวนั้นเขาท้ิงเงินไว�ประมาณ ๒๕๖,๐๐๐ บาท เบ้ืองต�นบอกว�าจะไปซ้ือสวนยางแต�พอเราไปดูความเปKนจริงแล�วนั้น 
เด็กสองคนนี้ไม�มีฐานะท่ีจะซ้ือได� พอขยายอย�างจริงจังแล�วนั้นก็ยอมรับว�าจะนําไปซ้ือยาแต�เราเจอก�อน แล�วก็จับตรวจปXสสาวะ
ก็ปรากฏว�าเสพยาท้ังคู� จึงพิมพ'คําให�การว�าเปKนบันทึกถ�อยคําว�า รับว�าจะไปซ้ือยาเสพติด และเราก็หยุดได�แค�นั้นใน       
ขณะท่ีผู�จะมาส�งมอบยานั้นมันไปก�อน เจ�าหน�าท่ีเจอก�อนเลยไม�รู�ว�ามาซ้ือขายยากัน คําถามคือ ณ ตอนนี้จากคํารับสารภาพนั้น
ถ�าเราจะจับแล�วขอเปKนมาตรา ๘ ว�าได�ตกลงใจสมคบกันเพ่ือจะไปซ้ือยานั้นสามารถใช�มาตรา ๘ ได�หรือไม� 
 ในกรณีนี้เชื่อว�าสามารถดําเนินคดีได� มาตรา ๘ คือการสมคบคิดกันกระทําความผืดเก่ียวกับยาเสพติด สิ่งท่ีเราจะต�อง
รวบรวมคือ พยานหลักฐานแวดล�อมกรณีว�าได�มีการตกลงใจจําเปKนเครื่องชี้เจตนาสิ่งท่ีแสดงให�เห็นออกมา สิ่งท่ีเราสามารถ
ตรวจยึดได�ต�าง ๆ นั้น แสดงให�เห็นเจตนาภายในว�าได�ตกลงใจกันว�าจะไปเอายามีความผิดตามมาตรา ๘ วรรค ๑ โทษจําคุก  
ไม�เกิน ๕ ปU ซ่ึงต�องขออนุมัติ เราได�ขอหลักฐานพยานแวดล�อมกรณีประวัติการศึกษา อายุ อาชีพ รายได� พ�อแม� เครือข�าย   
เข�ามาประกอบท้ังหมด เราจึงสรุปได�ว�า สองคนนั้นไสมคบแต�การกระทําความผิดยังไม�เกิดข้ึนตามมาตรา ๘ วรรค ๒          
จึงเปKนความผิดตามมาตรา ๘ วรรค ๑ และเปKนความผิดเรื่องฟอกเงินด�วยสามารถดําเนินคดีได�แล�ว ขออนุมัติมาตรา ๖ และ
ขออนุมัติหมายจับท้ังมาตรา ๖ ท้ัง พ.ร.บ. ฟอกเงินพร�อมกันได�ในคราวเดียว สรุป ในการทํางานสืบสวนนั้น เครื่องมือทาง  
ด�านกฎหมายนั้นสําคัญ เรื่องกฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายมาตรา ๖ มาตรา ๘ พ.ร.บ. มาตรการและกฎหมายฟอกเงิน   
ซ่ึงเราสามารถนําไปใช�ในการทํางานได� เรื่องแรกท่ีบอกไป คือมาตรา ๗ พ.ร.บ. มาตรการนั้น ข�อหาพยายามกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดสามารถนําไปใช�ได� เช�น มีการล�อซ้ือและมีการส�งของ เงินท่ีใช�ในการ�อซ้ือนั้นถูกชิงไปเพราะไม�สามารถจับกุม
ได�ทัน จึงให�ใช�มาตรา ๗ เม่ือมีการส�งของเราสามารถเข�าจับกุมได�ทันทีโดยใช�มาตรา ๗ ในข�อหาพยายามจําหน�ายยาเสพติด
และมียาเสพติดไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน�ายโดยพยายามจําหน�าย วงเล็บ ตามมาตรา ๗ พ.ร.บ. มาตรการ ลงโทษเท�ากับ
ข�อหาจําหน�ายสําเร็จ ไม�ใช�พยายามตามมาตรา ๘๐ ตรงนี้จะใช�แก�ไขปXญหาได� เรื่องการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน ชิ้นเล็ก  
ชิ้นน�อยอย�าไปปIดก้ันว�าพยานหลักฐานในสํานวนการสืบสวน มีแค�คําให�การตามแบบฟอร'มของ ตร. เราสามารถรวบรวม
พยานหลักฐานได�อีกมากเอาเข�าสู�สํานวนหลักการสําคัญคือ ท่ีมาและท่ีไปของพยานหลักฐานท่ีถูกต�อง ในหลายกรณี       
ความผิดพลาดท่ีเกิดกับการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุจากผู�ต�องหา จากเครือข�ายต�างๆ ท่ีไม�มีบันทึกไม�มีท่ีมาท่ีไป
แล�วไม�นําเข�าสํานวน ก็เปKนเหตุให�พยานหลักฐานนั้นอ�อนท้ัง ๆ ท่ีพยานหลักฐานพวกนี้มีความสําคัญเปKนพยานหลักฐาน        
ท่ีสําคัญเปKพยานหลักฐานแวดล�อมกรณี พยานหลักฐานท่ีสําคัญยืนยัเชื่อมโยงความสัมพันธ'กัน การกระทําพึงความผิด       
การกระทํางานกันเปKนเครือข�ายการติดต�อสื่อสาร เรื่องการดู Statement การขอใบเปIด ขอสลิป ขอรายการเดินบัญชี        
สลิปโอนเงินท่ีเคาน'เตอร' สลิปโอนเงิน - ถอนเงินท่ีตู�เอทีเอ็ม และภาพวงจรปIด ส�วนนี้ซ่ึงเราต�องรวบรวมเอาเข�าสํานวนให�ได� 
ภาพเครือข�ายก็ต�องเอาเข�าสํานวนด�วย ถ�าทําภาพเครือข�ายศาลจะเห็นและไม�มีข�อห�ามว�าห�ามเอาภาพเครือข�ายเหล�านี้       
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เข�าสํานวน เพราะถือว�าเปKนพยานหลักฐานท่ีใช�ได�แสดงให�เห็นความเชื่อมโยง การวิเคราะห'ข�อมูลทําเปKนบันทึกข�อความได�   
ให�เห็นความเชื่อมโยง เช�น เราได�โทรศัพท'มือถือของเครือข�ายมา ๒ – ๓ คนแล�วมันเชื่อมโยงกันตามท่ีเราลิสท'ออกมา        
เราก็ทําเปKนพรรณนาไปในบันทึกข�อความรายงานผู�บังคับบัญชาเพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาทราบแล�วจึงนําเข�าสํานวน เม่ือถึงชั้นศาล
ก็จะได� ไม�หลุด  พยานหลักฐานเล็กๆ น�อยๆ มองว� ายั งขาดอยู�  การใช� เครื่ อง มือทางกฎหมายเรื่ อ งมาตรา ๖                    
มาตรา ๘ เรื่องฟอกเงินจะเปKนเครื่องมือสําคัญในการปราบปรามผู�ค�ายาเสพติดท่ีเปKนขบวนการ โดยเฉพาะผู�ท่ีอยู�เบ้ืองหลัง    
ท่ีไม�แตะยาไม�จับยา ควบคุมสั่งการทางโทรศัพท'พยานหลักฐานพวกนี้สําคัญ การจับได�มือขนเจ�าของยาไม�ได�สนใจว�าจับได�   
มือขนก็ไม�มีผลอะไร เครือข�าวของลาวซ่ึงมีขบวนการค�าขนมาทางรถทัวร' ลาวถือพาสปอร'ตถูกต�องและยัดยาบ�าลงในรองเท�า 
ในรูทวารหนัก ซุกซ�อนตามร�างกายแล�วเข�าไปส�งในกรุงเทพฯ ตํารวจขอดูเฉพาะพาสปอร'ต พาสปอร'ตถูกต�องก็ปล�อยไปแต�จริง 
ๆ มีการซุกซ�อนยาไว�เปKนจํานวนมาก การท่ีสามารถจับมือขนได�ตามถนน ตามชายแดนได� แต�ถ�าสามารถท่ีจะขยายผลเพ่ือไป
จับตัวการท่ีอยู�เบ้ืองหลังโดยใช�ข�อมูลการติดต�อสื่อสารเรื่องการเงิน ธรรมดาของผู�ถูกจับกุมมีการซักทอดเกือบทุกราย         
หารวบรวมพยานหลักฐานตามนี้แล�วดําเนินคดีมาตรา ๖ มาตรา ๘ โดยขอคู�กันไปเลยแบบฟอร'มไม�ยาก พยานหลักฐาน      
ให�มีความเชื่อมโยงสัมพันธ'กัน ขออนุมัติแล�วตามจับให�ได�ก็จะสารมารถทําลายเครือข�ายผู�ค�าท่ีสําคัญได� 
 จริง ๆ แล�วโมเดลท่ีนครศรีธรรมราชท่ีพูดกันก็มาจาก Big Model ซ่ึงจริง ๆ ท�านเบิกท่ีเรือนจํารัตนบุรี
แล�วท�านก็มาประชุมท่ีภาค ๓ ในการประชุมประจําเดือน วันนั้นท�านวุฒิก็เลยมาร�วมประชุมด�วยท�านก็เลยทราบว�าภาค ๓     
มีคนท่ีมีฝUมือเก�ง ๆ ท�านก็เลยให�ไปช�วยงานท่ีนครศรีธรรมราชก็เลยไปบุกงานท่ีนั่นแล�วจึงเกิดเปKนข�าวคราวครึกโครม     
ผลงานก็เลยกลายเปKนนครศรีธรรมราชโมเดล แต�เปKนท่ีทราบกันว�าจริง ๆ แล�วผลงานเรือนจําท่ีนครศรีธรรมราชคือของรองบ๊ิก 

 ๑๑.๔ แบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทําผังเครือข-ายทางด;านการเงินของขบวนการค;ายาเสพติด”    
โดย พ.ต.ต.ธีระชัย  ชํานาญหมอ : รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทรA, พ.ต.ท.ภูมิ  ทองโพธิ์ : สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา,      
พ.ต.ท.วรวรรธA  ขันธAเครือ : สว.สส.สภ.มะเริง และ ร.ต.ท.บุรัสกร  ลาผ-าน : พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองสุรินทรA 

 ๑๑.๕ บรรยาย เรื่อง “การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒” โดย 
นายสุรศักดิ์  ตรีรัตนAตระกูล : อธิบดีอัยการ สํานักงานอัยการศาลสูงภาค ๕  
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 ๑๑.๖ บรรยาย เรื่อง “การวิเคราะหAธรุกรรม และสืบสวนสอบสวนทางการเงิน” โดย พ.ต.ท.ธีรพงษA  ดุลยวิจารณA : 
ผู;อํานวยการส-วนสืบสวนทางการเงิน สํานักงาน ปปง. 

มาจาก พ้ืนฐานในเรื่ อ งของการสืบสวนการสอบสวน  โดย เฉพาะ ตํารวจจะมองภาพของ                    
การเก็บพยานหลักฐานและการนําเข�าสํานวนได�ดี เม่ือนําไปเสนอชั้นสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ หรือศาลจะทําให�พิจารณาง�าย    
เปKนข้ันเปKนตอน การศึกษาและการวิเคราะห'จากรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินและทรัพย'สิน ถ�าเราดูแค�ว�าสถาบัน
การเงินรายงานเข�ามาว�า นาย ก. ทําธุรกรรมวันนี้ยอดเงินเท�านี้แล�วก็ผ�านไปคงไม�เกิดประโยชน'กับการใช�งาน ส�วนการสืบสวน
สอบสวน ในรายงานท่ีส�งเข�ามารวมถึงรายการเดินบัญชีของธนาคารจะให�อะไรได�มากกว�าสิ่งท่ีเราเห็น ถ�าเรารู�จักนํามา        
ใช�ประโยชน' หัวข�อหลักๆในวันนี้ก็จะมี ๓ เรื่องด�วยกัน คือการคีย'ข�อมูลและการนํามาใช�ประโยชน' แนวทางในการวิเคราะห'
ธุรกรรมทางการเงิน และการนําข�อมูลทางการสืบสวนมาใช�สนับสนุนในการปฏิบัติงานในคดีอาญา ข�อมูลท่ีมีและใช�ประโยชน'
ในส�วนของ ปปง. ได�จากสถาบันการเงินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีหน�าท่ีจะต�องรายงานธุรกรรมการเงินและทรัพย'สินให� 
สํานักงาน ปปง.ทราบตามมาตรา ๑๓ ข�อท่ีสองคือข�อมูลดี คือ ตามอํานาจกฎหมาย ปปง.สามารถขอข�อมูลจากทุกหน�วยงาน 
ข�อท่ีสาม คือ เครื่องมือดีระบบเทศโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงอุปกรณ'ท่ีทันสมัย ในส�วนของ ปปง. วัตถุประสงค'หลักคือ        
อุดช�องว�างของกฎหมายและตัดวงจรเครือข�ายอาญชากรรม เพราะฉะนั้นคดีหลายๆคดีศาลยกฟ)องก็ยังสามารถดําเนินการ 
ตามกฎหมายฟอกเงินๆได� ในส�วนของข�อมูลถ�ามีข�อมูลมากก็จะทํางานง�ายแต�ถ�าเกิดข�อมูลไม�มีการจะนํามาวิเคราะห'ต�อยอด   
ก็จะยาก ตัวอย�างกรณีศึกษาเรื่องการอ�างชื่อของสํานักงาน ปปง. ไปหลอกลวงคนต�างชาติ เปKนการใช�การหลอกลวงทาง
อินเตอร'เน็ต ซ่ึงนายมัสสิม อนันฮาลิก ชาวจาร'กตา โทรศัพท'มาสอบถามท่ี ปปง. ว�า เขาได�รับอีเมลล'ถูกรางวัลจํานวนหนึ่ง   
แต�ว�าเงินของเขาถูกสํานักงาน ปปง.อายัดไว�ไม�สามารถท่ีจะจ�ายให�ได� จะต�องมีการดําเนินการตรวจสอบแต�ท้ังนี้ท้ังนั้น          
มีค�าใช�จ�ายท่ีจะต�องจ�ายให�ทางสํานักงาน ปปง. ในการดําเนินการคนร�ายก็หลอกให�นายมัสสิม โอนเงินเข�าบัญชีผ�านช�องทาง
เวสเทิร'นเทนยูเนียน  คนร�ายได�ทําหนังสือปลอมซ่ึงมีตราปลอมโลโก�ของสํานักงาน ปปง.และตัวอักษรครุฑอินโดนีเซีย เนื้อหา
ในหนังสือก็อ�างว�ามีการอายัด กรณีแบบนี้เกิดข้ึนมากในโลกอินเตอร'เน็ตแต�ไม�สามารถดําเนินการได� ประเทศต�างๆก็เจอปXญหา
แบบนี้เหมือนกัน เราก็เริ่มดําเนินการโดยติดต�อนายมัสสิน และข�อมูลว�าเขามีการติดต�อทําธุรกรรมกับบัญชีปลายทางอย�างไร 
เขาให�เอกสารหลักฐานการโอนเงินระบุชื่อปลายทางผู�รับเงิน คือ สแตนเลนิดู และวันท่ีท่ีโอนเงิน ส�วนหมายเลขโทรศัพท'       
ท่ีคนร�ายใช�ตรวจสอบแล�วพบว�าเปKนระบบเติมเงิน แต�ไม�สามารถทราบได�ว�าโทรศัพท'หมายเลขนี้เปKนของใครเพียงแต�จะทราบ
ข�อมูลพ้ืนฐานว�าหมายเลขนี้มีการติดต�อไปยังกลุ�มหมายเลขอะไรบ�าง  ปรากฏว�าข�อมูลการใช�โทรศัพท'ของคนร�ายมีกระจายไป
หลายกลุ�ม มีข�อมูลหนึ่งท่ีน�าสนใจ คือ การใช�โทรศัพท'ท่ีอุดรธานี ซ่ึงก�อนท่ีจะปรากฏข�อมูลในการใช�โทรศัพท'ท่ีอุดรธานี        
มีการใช�โทรศัพท'ครั้งสุดท�ายก�อนท่ีจะไปใช�ท่ีอุดรธานีห�างกันประมาณ ๔ ชั่วโมง จึงสันนิษฐานได�ว�าคนร�ายเดินทาง           
โดยเครื่องบิน เม่ือไปตรวจสอบท่ีสนามบินอุดรธานีก็ปรากฏว�ามีชื่อ สแตนเลนิดู จูเนียร' อยู� ซ่ึงคนร�ายเดินทางมาท่ีอุดรธานี 
เพ่ือข�ามไปต�อวีซาท่ีเวียงจันทร' ซ่ึงปรากฏว�าข�อมูลการต�อวีซาของสแตนเลนิดูประมาณ ๕ ครั้งแต�หมายเลขโทรศัพท'ท่ีเขาให�ไว�
ในการต�อวีซานั้นไม�ใช�หมายเลขเดียวกัน แต�มีอยู�ครั้งหนึ่งคนร�ายให�หมายเลขท่ีใกล�เคียงกับหมายเลขท่ีคนร�ายใช�แต�หมายเลข
ตัวสุดท�ายผิดเพียงตัวเดียว เม่ือตรวจสอบจากทางเวสเทิร'นยูเนียนพบว�ามีการรับเงินโอนหลายครั้ง ส�วนในข�อมูลท่ีเขาเปKนผู�รับ
เงินหมายเลขโทรศัพท'ท่ีใช�อ�างอิงในการรับเงินไม�ใช�หมายเลขโทรศัพท'ท่ีให�เหยื่อไว� และมีการโอนเงินกลับไปต�างประเทศ
ปรากฏว�าเขาใช�หมายเลขโทรศัพท'ท่ีให�ไว�กับเหยื่อ ข�อมูลนี้เกิดข้ึนก�อนท่ีเหยื่อจะถูกหลอกและหลังจากท่ีหลอกเหยื่อสําเร็จแล�ว 
เพราะฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท'ท่ีใช�หลอกเหยื่อนี้เปKนของสแตนเลนิดูจริง เรานําสิ่งท่ีขยายจากคนร�ายมาผูกเข�ากัน และ      
หาพยานแวดล�อมอ่ืน ๆประกอบ แล�วนําข�อมูลท้ังหมดส�งให�พนักงานสอบสวนกองปราบ ทางพนักงานสอบสวนกองปราบ  
ตามจับนายสแตนเลลิดูได�ท่ีกรุงเทพฯ 



    ๓๕ 

 

 เพราะฉะนั้นรายงานการทําธุรกรรมท่ีเขารายงานมาให� ปปง. ทราบผ�านระบบสารสนเทศจึงเปKนข�อมูล   
ท่ีสําคัญมาก การนําข�อมูลมาใช�ประโยชน'ให�เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดก็เปKนเรื่องท่ีสําคัญ ในส�วนของข�อมูลทางการเงิน      
จะพบความสัมพันธ'เชื่อมโยงระหว�างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่ง หรือบุคคลกับทรัพย'สิน แนวทางการวิเคราะห'ธุรกรรม    
ทางการเงินของสํานักงาน ปปง.มีอยู�สองแนวทาง ข�อแรกรายงานการทําธุรกรรมตามมาตรา ๑๓ ซ่ึงเปKนอํานาจโดยตรง     
ของสํานักงาน ปปง.บังคับให�สถาบันการเงินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องรายงานมาให�สํานักงาน ปปง.ทราบ ข�อท่ีสอง ตํารวจ
หรือหน�วยงานต�างๆเอาข�อมูลมาใช�ข�อมูล อันดับแรกการนําข�อมูลจากการรายงานตามมาตรา ๑๓ มาใช� กรณีตัวอย�าง      
การทําธุรกรรมคนต�างชาติซ่ึงอยู�ในประเทศไทย คนแรกคือ นายเอ็มบี ชาวปากีสถานอาศัยอยู�ท่ีแม�สอด พบข�อมูลใน        
การทําธุรกรรม ๒๒ รายการจากข�อมูลท้ังหมด ส�วนคนท่ีสองเปKนชาวพม�า พบข�อมูลการรายงานการทําธุรกรรมเข�ามา         
ท่ีสํานักงาน ปปง.ท้ังหมด ๓๐ รายการ ในส�วนของสํานักงาน ปปง. จะมีระบบปXญญาประดิษฐ'ท่ีช�วยในการหาการทําธุรกรรม
และความสัมพันธ'ของบุคคลอ่ืน มีการรายงานธุรกรรมมาท่ีสํานักงาน ปปง.เพ่ิมเติมหรือไม� ในกรณีท่ีมีการตรวจค�นเงิน      
การหาพฤติกรรมว�าเก่ียวข�องกับยาเสพติดมีมาก�อนหรือไม� สามารถนําไปใช�กับระบบปXญญาประดิษฐ'ได� กรณีท่ีเด็กสองคนนี้
ตรวจฉ่ี ตรวจธนบัตรไม�เจอคราบยาเสพติด ในคู�ขนานทางเดียวกันนํารายชื่อของคนในบ�านท้ังหมดมาแยก สมมติว�าบ�านหลัง
ปXจจุบันนี้อาศัยอยู�ห�าคน เราก็นําชื่อท้ังห�าคนนี้มาหาท่ีฐานข�อมูลยาเสพติดว�าเคยมีประวัติเก่ียวกับยาเสพติดหรือไม�           
ชื่อตรงอาจจะไม�มีแต�เราก็สามารถสืบจากนามสกุลมาตรวจสอบได�ว�านามสกุลนี้ประวัติเก่ียวกับยาเสพติดก่ีคน เสร็จแล�ว     
นําชื่อและรหัสของคนนี้ผูกเข�ามากลุ�มนี้อีกทีว�าเก่ียวข�องเปKนอะไรกันหรือไม� ตรงนี้จะทําให�เห็นข�อมูลผู�เก่ียวข�องกับยาเสพติด
มากมาย โดยเฉพาะองค'กรอาชญากรรมจะใช�ตัวละครจ�างเปIดบัญชี ตัวอย�างข�างต�นเปKนตัวอย�างท่ีนําธุรกรรมทางการเงิน     
มาผูกโยงเข�ากับคดีท่ีเกิดข้ึนจริง ปXญหาท่ีเกิดข้ึนของตํารวจคือ กรอบระยะเวลาส�วนหนึ่ง กรอบการทํางาน ถ�าอยู�ในจังหวัด    
ก็จะง�ายข้ึนแต�ถ�าอยู�ในภาคก็จะยากข้ึน แต�ถ�าข�ามภาคก็จะประสานกันยากข้ึน ในส�วนของทางพ้ืนท่ีหรือกองบัญชาการจะเห็น
กลุ�มขององค'กรอาญชากรรมท่ีอยู�ในกรอบตรงนี้ แต�ของ ปปง.จะมองในภาพรวมของความเก่ียวพันธ'มีความเชื่อมโยงกันหรือไม� 
จุดสุดท�ายของคดียาเสพติดหลายๆคดีปลายทางอยู�ท่ีภาคเหนือมีไม�เกิน ๒-๓ ราย จากข�อมูลทางการเงินปรากฏว�า พบข�อมูล
ทางการเงินเกิดจากชายแดนมาเลเซียไปยังภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชียงราย จะเปKนกลุ�มเดิมๆ กรณีตัวอย�าง
การหาข�อมูลทางบัญชีทางการเงิน ในส�วนของบัญชีซ่ึงมีอยู�สี่บัญชีเม่ือตรวจสอบด�วยระบบแล�วพบว�ามีหลายบัญชีท่ีเก่ียวข�องซ่ึง
เจ�าหน�าท่ีจะนําส�วนนี้ไปขยายต�อแล�วดําเนินคดีเปKนกลุ�ม การแยกออกมาเปKนกลุ�มพ้ืนท่ีว�ากลุ�มพวกนี้มีความหนักแน�นของเงิน
เกิดจากกลุ�มไหนบ�างจังหวัดไหนบ�างท่ีควรจะติดตามเปKนพิเศษ  
 การนําข�อมูลทางการเงินบัญชีท่ีปIดแล�วเปKนสิ่งจําเปKนท่ีต�องขอมาตรวจสอบ ในส�วนของบัญชีท่ีเดินอยู�   
แต�ยอดเงินไม�มากก็ต�องเอามาเปรียบเทียบ การสรุปเนื้อหาของแต�บัญชีและการศึกษาวิเคราะห'ในส�วนของลักษณะ          
การทําธุรกรรมทางการเงินก็จะคล�ายๆกับแผนการทําประทุษกรรมของคนร�าย ลักษณะการทําธุรกรรมทางการเงินมีพฤติกรรม
อย�างไรบ�าง เราก็จะทําการวิเคราะห'ไว�ในส�วนของนายสุนารี มาเยอะ การใช�การทําธุรกรรมผ�านบัตรเอทีเอ็มเปKนหลัก ธุรกรรม
ท่ีมีเงินเข�าบัญชีเปKนการโอนจากบัญชีอ่ืนหลักหม่ืนถึงหลักแสนวันหนึ่งๆมีการโอนเข�ามาหลายครั้งแล�วจะทําการถอนออกไป
หรือโอนออกไปยังบัญชีอ่ืนในวันเดียวกันหรืออย�างช�าไม�เกินวันรุ�งข้ึน แหล�งท่ีมาของเงินโอนเข�ามาจากหลายแห�งท้ังกรุงเทพฯ 
และต�างจังหวัด วันหนึ่งๆมีการทําธุรกรรม ๓๖ รายการแต�จะโอนไปบัญชีอ่ืนเปKนก�อนใหญ�ท้ังจํานวนหรือแบ�งออกเปKนส�วน ๆ 
รวมยอดในบัญชีว�ารายการในบัญชีของคนนี้เริ่มต้ังแต� ๒๓ มิ.ย. ๕๑ ไปถึง ๒๑ มิ.ย. ๕๒ ระยะเวลาประมาณหนึ่งปU       
สําหรับอาชีพขายข�าวแกง ฝากเข�าสี่สิบเอ็ดรายการยอดเงินเกือบสองล�าน ถอนออกร�อยยี่สิบหาครั้งยอดเงินสี่ล�านเก�ากว�าบาท
ยอดก็ไม�ต�างกันเท�าไหร�แต�พฤติกรรมประมาณนี้แล�วดูจากบัญชีแล�วคือเม่ือเข�ามาก็ออกไปเลยหรือออกอย�างช�าไม�เกินวันรุ�งข้ึน



    ๓๖ 

 

แสดงว�าบัญชีนี้ไม�ใช�บัญชีหลักของผู�ค�ารายใหญ� เพราะมันเข�ามาแล�วออกไปเลย เพราะฉะนั้นลักษณะพฤติกรรมทางการเงิน
ของแต�ละบัญชีมันจะตอบโจทย'เราได�แล�วเราสามารถให�เหตุผลในการท่ีจะยึดทรัพย'ว�าเปKนของกลางว�าเปKนหลักฐานในคดีหรือ
อะไรก็แล�วแต�หรือวิเคราะห'เรื่องสถานะความเปKนอยู�ทางอาชีพ ตอบโจทย'ได�หมด หรืออย�างรายต�อมาก็เหมือนกัน เราก็จะมา
วิเคราะห'ไล�เปKนรายบัญชี เช�น ลูกจ�างส�งเอกสารรายได� ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท เปIดบัญชีปU ๒๕๕๑ ปรากฏว�าว�ายอดต้ังแต�     
๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ไม�ถึงปUแต�มีเงินเข�ามาในบัญชี ๔ ล�านกว�าบาทก็ใช�ช�องทางในการทําธุรกรรม  
โดยบัตรเอทีเอ็มเปKนหลักเหมือนกันท้ังการถอนออกโอนไปยังบัญชีอ่ืน ๆ หลักหม่ืน หลักแสน โอนมาหลายครั้งเหมือนกัน   
แล�วก็ไปภายในวันเดียวหรือไม�เกินวันรุ�งข้ึนเหมือนกัน ท�องท่ีท่ีโอนเงินเข�ามาก็มาจากหลายแห�ง อีกตัวอย�างคือ ลูกจ�างรับเหมา
ก�อสร�าง ภูมิลําเนาเดิมอยู�แถวใต�มาอยู�ท่ีกรุงเทพฯ อายุไม�มากอาชีพรับเหมาก�อสร�างโดยเปKนลูกจ�าง บัญชีปลายปU ๒๕๕๑ 
มาถึง สิงหาคม ๒๕๕๒ นั้น ไม�ถึงปUได�เงินมาประมาณเจ็ดสี่แสนล�านกว�าบาท ลักษณะการทําธุรกรรมก็คล�าย ๆ กับรายท่ีกล�าว
มาแล�ว เพราะฉะนั้นในพฤติกรรมทางการเงินผู�ท่ีเก่ียวข�องกับเรื่องของยาเสพติดก็จะคล�าย ๆ กัน คือรับแล�วส�งต�อทันที       
แต�จะมีสวิงกลับมาว�าเปKนยอดๆ ในบางครั้งเพราะว�าเปKนเหมือนเม่ือหักกันก็เปKนส�วนเหลือส�วนต�าง หลักพัน หลักหม่ืนนิดหน�อย    
แต�สรุปบัญชีปลายทางนั้นจะสังเกตุง�ายคือถอนเงินสดเปKนก�อนใหญ� นี่เปKนตัวอย�างของผู�ท่ีเก่ียวข�องในเคสนี้แล�วเรากําลัง     
มาแยกบัญชี เสียเวลาแต�ก็มีประโยชน'มหาศาลจากสิ่งท่ีเราเสียเวลาไป เช�น รายนี้ก็เสนอต�อคณะกรรมการไปเม่ือไม�นานนี้คือ
หนึ่งในสาขานี่ท่ีเราวิเคราะห'แล�วก็เจอ ตัวอย�างเช�น รายท่ีขายส�งเสื้อผ�ารายได� ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท เปIดบัญชีปU ๒๕๕๐ 
มีเงินเข�าบัญชีมา ๙ ล�านกว�าบาท ลักษณะจะคล�าย ๆ กัน ไปดูท่ีบ�านก็มีบ�านใหญ�มาก รถหลายคันอย�างนี้เปKนต�นวิธีการวิเคราะห' 
 ในส�วนข�อมูลของ Statement เรายังนํามาเชื่อมโยงกับประวัติพ้ืนท่ีท่ีเขาอยู�และประวัติกาจับกุมได�ด�วย
ว�ามีความสัมพันธ'กันหรือไม� โดยดูท่ีอยู�ตามทะเบียนราษฎ'และท่ีอยู� ท่ีใช�อ�างอิงในการเปIดบัญชีถ�ามีประวัติถูกจับกุม           
เราก็จะมาดูว�าพฤติกรรมของเขา การทําเรื่องเงินกับเรื่องการกระทําความผิดมันใช�ท�องท่ีเดียวกันหรือไม� เพราะฉะนั้น        
มันจะกําหนดเส�นทางได�ว�าถ�าจะไปเก่ียวข�องกับเรื่องเงินนั้นจะฉีกไปท่ีอ่ืน เช�นการกระทําความผิดแม�จะมีท่ีอยู�ตรงนี้ อาจจะ
ข�ามเขตไปทําก็ได� อย�างเช�นรายหนึ่งท่ีสุพรรณบุรี ไปเจาะท่ีอําเภอท่ีมีภูมิลําเนาอยู�ตํารวจไม�มีข�อมูลเลย เปKนอําเภอรอบนอก 
แต�ปรากฏว�าพอเข�าไปในอําเภอเมืองก็ทราบว�าเปKนรายใหญ�และโดนตํารวจตรวจค�นและก็ยึดเงินไปประมาณ ๒ ล�าน และ
รายงานมาท่ีสํานักงาน ปปง. แต�ภายหลังคดียังไม�เสร็จคนนี้ก็โดนยิงเสียชีวิตไปแล�ว น�าจะเปKนลูกตํารวจ อายุประมาณไม�ถึง 
๒๐ ปU รถแต�ละคันท่ีใช�ราคาเปKนล�าน ในการขอ Statement มาดูในส�วนของสํานักงาน ปปง. ก็คงใช�ตามมาตรา ๓๘ ของ
กฎหมาย เพราะนั่นคือพ้ืนฐานท่ีต�องขอ แต�ว�าการขอมาในการใช�งานใช�ประโยชน' ก็คงอย�างท่ีนําเรียนไปว�ามันใช�ประโยชน'
อย�างไรบ�าง ในกรณีศึกษารายหนึ่ง รายนี้เราได�ข�อมูลจากธุรกรรมสงสัย ๑ รายการ ของนายสุรศักด์ิ สายประยงค' ปรากฏว�า
เราก็ขอข�อมูลพยานหลักฐานเพ่ิมเติมเปKน Statement จากธนาคารต�าง ๆ แล�วเม่ือเรารู�ว�ารายนี้มีบัญชีท่ีเก่ียวข�องอยู�กลุ�มหนึ่ง
เราก็ขอข�อมูลบัญชีท่ีเก่ียวข�องของกลุ�มนี้มาดูท้ังหมดโดยใช�ในส�วนของการเงินอย�างเดียว สิ่งท่ีเรานํามาใช�คือ ดูจากเป)าหมาย
หลักของผู�กระทําความผิดโดยตรงก�อน ส�วนท่ีสองคือ ผู�สนับสนุนการกระทําความผิด ส�วนท่ีสามคือ ผู�ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ'กัน
ทางสายโลหิต กับข�อหนึ่งและข�อสองว�า สองข�อนี้มีใครเปKนพ่ีเปKนน�อง มีใครเปKนพ�อเปKนแม�บ�างข�อท่ีสี่ก็คือคนท่ีเก่ียวข�อง
สัมพันธ'จากการทําธุกรรมทางการเงินและทรัพย'สิน อย�างเช�นรถท่ีใช�ในบ�านนั้น มีคนใช�อยู�แต�เปKนชื่อของอีกคนหนึ่ง           
ชื่อจากทะเบียนรถก็ถือเปKนผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'ตามข�อท่ีสี่ และข�อท่ีห�าอาจจะไม�ใช�สี่กลุ�มแรกอาจจะเปKนคนรัก เปKนเพ่ือนสนิท 
อย�างบัญชีท่ีเราขอมาคือ มีคนทําธุกรรมมาหาบัญชีของนายสุรศักด์ิ สายประยงค' เข�ามาหลายบัญชีมาก เราก็ขอข�อมูล 
Statement ในกลุ�มของบัญชพวกนี้มาดูท้ังหมดในชั้นแรกก็ขอตามช�วงเวลาท่ีเราอยากขอแต�ในส�วนท่ีขอมาคือขอต้ังแต�คน ๆ 
นี้มีบัญชีทุกชนิดท่ีปIดแล�วก็เอา ก็ได�รับการตอบสนองจากทางธนาคารบ�นมาก็เยอะมากเพราะเขามีความเห็นว�าการฟอกเงิน 



    ๓๗ 

 

มันใช�บัญชีเคลื่อนไหวไม�เกินหนึ่งเดือน แล�วก็เปKนบัญชีตายแล�วคือไม�เคลื่อนไหว ซ่ึงก็แย�งไปว�ามันไม�ใช�เหตุผลสาระสําคัญ     
ท่ีจะไปนั่งอธิบายให�เจ�าหน�าท่ีธนาคารฟXงเพราะว�าเปKนเรื่องของการสืบสวนสอบสวน ถ�าไปนั่งเล�าเรื่องสืบสวนสอบสวนไม�รู�   
ได�อย�างไรว�าจะไม�ไปเปIดเผยต�อให�คนรอบข�างฟXง ถ�าเขาไปเปIดต�อให�คนรอบข�างฟXงเขาก็จะรู�วิธีคิดว�าเราคิดอะไรอยู�           
เราทําอะไรอยู� เราจึงบอกว�าคุณมีหน�าท่ีทางกฎหมายถ�าจะให�ก็ให�มาเพราะบอกไม�ได�มันคืองานของเรา ธนาคารร�องปกป)อง
ผลประโยชน'ขององค'กรเอกชน แต�เราต�องปกป)องประโยชน'ของส�วนรวมไม�ได�ทําเพ่ือตัวเอง มีรายหนึ่งโทรมาบอกว�าเจอข�อมูล
ท่ีขอไป ในกลุ�มบัญชีอย�างท่ีว�ามานี้ใช�วิธีการหาข�อมูลจากข�อหนึ่งถึงข�อห�าเอาบัญชีท้ังหมดท่ีเจอมาขยายผลต�อยอดกับตัวละคร
ท่ีเปKนเจ�าของบัญชีท้ังหมด ตามวิธีการท่ีหนึ่งถึงห�า ตัวละครเพ่ิมข้ึนไม�รู�ก่ีร�อยเพราะเราต�องไล�ชื่อคนท่ีอยู�ในบ�านท้ังหมดมาหา
ว�ามีประวัติอะไรหรือไม� ฐานแรกท่ีเราหาคือฐาน ปปส. แล�วก็ต�องไปท่ีทะเบียนประวัติอาชญากรอีกส�วนหนึ่ง ปปส. ก็จะได�
เฉพาะข�อมูลเรื่อง ปปส. มันไม�อาจจะให�ข�อมูลประวัติเรื่องอ่ืนได� อย�างคดีลักลอบศุลกากรอย�ามองว�าประวัติการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับศุลกากรมันอยู� ท่ีกรมศุลกากรกรมเดียว น้ํามันเถ่ือนนั้นหรือรวมถึงสินค�าตัวอ่ืนบางครั้งสรรพสามิต          
เขาเปรียบเทียบปรับแล�วแล�วก็ไม�ส�งต�อให�ศุลกากรเยอะมากแล�วมันเปKนสินค�าล็อตเดียวกันกับท่ีลอบดําเนินการตามกฎหมาย
ศุลกากร แต�สรพพสามิตก็ไม�ส�งต�อก็น�าจะพอเข�าใจว�าถ�าเกิดส�งต�อเขาก็มีความสําคัญ เขาก็รอไปจบคดีท่ีศุลกากรทีเดียวอย�างนี้
เปKนต�น เพราะฉะนั้น ถ�าเกิดมาขยายผลต�อตามข�อหนึ่งถึงห�า คือบัญชีหลักพวกนี้มาแตกยอดหาผู�ท่ีเก่ียวข�องปรากฏว�า    
หลายต�อหลายบัญชีไม�มีใครมีประวัติเรื่องยาเสพติดสักคน แต�ไปเจอประวัติผู�ท่ีเก่ียวข�องกับเขานั้น เปKนพ่ี เปKนน�อง เปKนสามี
ภรรยา เปKนคนอยู�บ�านเดียวกันหลักหม่ืน หลักแสนเม็ด ถ�ามัวแต�ไล�ตามพวกนี้ก็ไม�มีทางเห็นเงินหรอกว�าเงินอยู� ท่ีไหน          
แต�ในทางกลับกันคือ พอเรามาหาข�อมูลจากข�อมูลแล�วเราจะรู�ได�อย�างไรว�าคนนี้เปKนคนทําเกมส'ในส�วนของการฟอกเงินให�กับ
กลุ�มนี้ก็ต�องใช�วิธีเชื่อม การเชื่อมมันจะมีอยู�สองอย�างคือเชื่อมกับเอกสารทางการเงินส�วนหนึ่ง กับการเชื่อมกับตัวข�อมูลในพ้ืนท่ี
จากการบอกเล�าจากคําให�การ แต�บางครั้งการเชื่อมในลักษณะของคําให�การตรงนั้นมันอาจจะบิดพลิ้วหรือตามตัวไม�ได�        
ในภายหลังเอาตรงนั้นมาขยายต�อให�เจอเอกสารตัวท่ีมันมัดกัน อาจจะเกิดจากการเข�าค�นและไปเจอพยานเอกสารตัวอ่ืน   
อย�างท่ีบอกแล�วก็มาต้ังแฟ)มไว� พอเรามาดําเนินคดีอาญาเรื่องการฟอกเงินก็จะทําให�สามารถพิสูจน'อะไรได�ง�ายมาก 
เพราะฉะนั้นถึงบอกว�าไม�จําเปKนต�องทําคดีในส�วนของสุรศักด์ิเปKนหลักคดีแรกใช�วิธีซอยขาทําเลยเราต�องจัดลําดับความสําคัญ
ว�าเราจะเลือกทําอะไรก�อนหลังเท�านั้นเอง ในส�วนของข�อมูลจาก Statement ท่ีเรานํามาดูกันก็ได�บอกไปแล�วว�ามันสามารถ
บอกอะไรได�บ�างสรุกสั้น ๆ ก็คือ บอกท่ีอยู� ในขณะท่ีไปเปIดบัญชีเพราะฉะนั้นบางครั้ง คนท่ีอยู�ตามทะเบียนราษฎ'               
จะอยู�ท่ีเชียงใหม�แต�ปรากฎว�ามาเปIดบัญชีท่ีบางนา อาจจะไปทํางานตรงนั้นจึงไปเปIดบัญชีตรงนั้นก็เปKนไปได� เพราะฉะนั้น  
ตรงนี้คงจะเห็นเส�นทางว�าภูมิลําเนาอยู�ตรงนั้นจริงแต�ไปทําอยู�ตรงนู�น แล�วก็เห็นพฤติกรรมทางการเงินในการทําธุรกรรม 
ความถ่ี ปริมาณ จํานวนครั้งแล�วก็พ้ืนท่ีในการเคลื่อนไหว และก็พฤติกรรมซํ้าซากก็เหมือนแผนธุรกรรมท่ีเขามีลักษณะ       
การทําอย�างไร เพ่ือให�เห็นว�าใครเปKนทําธุกรรมกับเขาบ�างรวมถึงเขาจะใช�กับธุรกรรมในนามเขา เพราะหลายต�อหลายเคสนั้น 
ผู�เปKนเจ�าของบัญชีไม�ได�ไปทําธุกรรมเองไปเห็นตัวละครท่ีเปKนลูกจ�างบ�างไปทําแทน บางรายเราดูจากรายงานท่ีเขารายงาน   
เข�ามา นาย ก. นั้นมองเห็นว�ามีรายการธุรกรรมท่ีเข�ามาน�าสนใจพอโยนเข�าไปในระบบของ Visual Link นาย ก. เปKนเส�น    
ได�เล็ก ๆ บาง ๆ แค�เส�นเดียวเอง แต�ไปเห็นคนอ่ืนท่ีเส�นหนา เราก็เห็นภาพแล�วว�าตัวละครหลักของเรืองนี้จริง ๆ แล�วไม�ใช�นาย 
ก. ตัวใหญ�จริง ๆ ของมันคือตัวท่ีเส�นท่ีมันถ่ีมากเราก็จะเห็นตัวละครเพ่ิมข้ึนจากระบบเราก็จะเห็นว�าตัวใหญ�ปลายทางคือ    
ใคร แต�การท่ีจะเชื่อมว�านาย ก. เปKนลูกน�องหรือเปKนมือของตัวละครหลักท่ีว�า ฆนึ่งคือได�มาจากสลิปการทําธุรกรรม สองคือ
ต�องไปเอาข�อมูลจากในพ้ืนท่ี สามคือเชื่อมเชื่อมโยงว�าตัวละครหลักก็ดี ตัวทําธุรกรรมก็ดี มันไปเชื่อมกับผู�ท่ีประพฤติเก่ียวกับ
การกระทําผิดมูลฐานหรือกฎหมายฉบับอ่ืนหรือไม�ตรงนี้ก็จะตอบโจทย'ได� และ  Statement ก็จะบอกความเปKนไปได�         



    ๓๘ 

 

ถึงสถานะท่ีอาชีพท่ีเขาแจ�งไว�หรือท่ีเปKนอยู�จริง กับกระแสการเงินท่ีเกิดข้ึนอย�างท่ีกล�าวไป เปKนแม�ค�า เปKนแมสเซ็นเจอร'      
แต�กลับมีเงินเข�าออกเยอะแยะไปหมด ไปถามคนข�างเคียงว�าไอ�นี่มันขายดีหรือไม� ภาษีมันเสียอย�างไร ก็ไม�มีแต�คนร�ายปXจจุบัน
ก็ใช�วิธีนี้คือจะไปสร�างร�องรอยในทางภาษีให�เกิดข้ึนโดยยอมเสียภาษี มีอยู�เคสหนึ่งท่ีสุพรรณบุรีก็ปรากฏได�ว�าได�ผู�แนะนําท่ีดี  
ในกลุ�มของคนร�ายมีการเสียภาษีทุกคน กระท่ังท่ีบอกไปว�าไปทํานาก็มีเสียภาษีแต�เราใช�วิธีสอบตัดอย�างท่ีว�าให�เห็นว�า        
มันเปKนไปไม�ได�ในส�วนของสถานะอาชีพและรายได�ท่ีเข�ามาเพราะฉะนั้นมันเปKนลักษณะท่ีมันสวนทางกันเวลาเขาต�อสู�คดี   
เรื่องคดีเก่ียวกับทรัพย'สินคือ เม่ือเรายึดทรัพย'เขามา ปXญหาท่ีตามมาก็คือเราต�องมองว�าเขามีรายได�จากการกระทําความผิด 
ในขณะท่ีเขาก็ต�องต�อสู�ว�าเขามีรายได�อาชีพมาจากอาชีพท่ีเขาทํามาอย�างสุจริตเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาวิธีการช�องทางต�าง ๆ 
มานําสืบให�เห็นว�าเขามีอาชีพเขามีรายได�เพราะฉะนั้นมันสวนทางกันแต�มองว�าไม�หลุดท้ังคู�ถามว�าไม�หลุดได�อย�างไร            
ยิ่งแสดงออกท่ีมาของรายได�มาก แต�ภาษีคุณเขียนน�อยคุณก็โดนภาษีย�อนหลังอยู�ดี ภาษีย�อนหลัง ๕ ปU ยิ่งรายได�มากเท�าไหร�  
ก็ยิ่งมีภาษีมาก เพราะฉะนั้นเม่ือได�อย�างก็จะเสียอย�างในคดีเดียวกัน ได�อย�างจะเสียอย�าง อยู�ท่ีว�าเขาจะเลือกใช�วิธีไหน        
แต�ส�วนมากก็จะอ�างว�าตัวเองมีรายได�หมด แต�ภาษีเสียน�อยคือความเอาตัวรอดของคนเฉพาะหน�าเหมือนอย�างท่ีท�านอัยการพูด
เม่ือเช�าว�า พอเราไปเจอเงินเฉพาะหน�าก็จะพยายามเอาตัวไปก�อน ส�วนมากก็จะยินยอมให�ตํารวจตรวจยึดทรัพย'สินไว�ก�อน
ขอให�เอาตัวรอดไปก�อน หลังจากนั้นก็สร�างหลักฐานข้ึนมาหาคนมารับว�าเปKนเงินของคน ๆ นั้น เพราะฉะนั้น การบันทึก    
สอบคําให�การและลักษณะของเงิน ลักษณะของอะไรต�อมิอะไรไว�ในรายละเอียดรวมถึงฐานะอาชีพท่ีมาของเงินต้ังแต�ในชั้นแรก
ท่ีเห็นกันมันก็จะช�วยประโยชน'ได�ในส�วนของช�องทางของคดีแพ�ง ของสํานักงาน ปปง. แม�ว�าคดีอาญามันจะบาง มันจะไป    
ไม�ถึงไหนเราก็มองภาพออกว�าฟXงจากคํารับเขาอย�างเดียวก็คงไปรอดยากแต�เกมส'ท่ีเราวางไว�เราก็ผูกไว�สองชั้นคือ ท้ังคดีอาญา
และคดีแพ�ง อาญาอาจจะเปKคดีหลักในการเปIดทาง ประวิงเวลาไว�ให�การดําเนินการในส�วนของคดีแพ�งไหลต�อออกมาได�      
เราก็ต�องใช�ช�องทางนั้นผูกกัน อย�างเจอขอ เจอทรัพย'สินเยอะ ๆ ชั้นแรกตรวจปXสสาวะ ถ�าไม�เจอ ยึดเงินไว�ตรวจคราบ      
แล�วก็รีบรายงานกับสํานักงาน ปปง. พร�อมกันเลยเกมส' ทางสํานักงาน ปปง. ก็จะเดินได� แต�ในทางกลับกันคือ สมมติว�า
เป)าหมายไปตรวจค�นแล�วเจอทรัพย'สินเยอะท�านมีข�อมูลอยู�ในมืออยู�แล�ว ทําเปKนข�อมูลส�งเปKนชาร'ทส�งมาพร�อมกับรายงาน 
สํานักงาน ปปง. ก็จะง�าย สามารถอาญัติแล�วก็ยึดไว�ได�ทันทีถ�าเกิดนําเสนอธุรกรรมแล�ว ถ�าตอนหลัง ถ�าเผื่อว�าถ�ามาติดต�อ
ขอรับคืนถามว�ารับคือแล�วจะเอาไปทําอะไร ก็เงินเขา เขามีสิทธิ์ท่ีจะเอาไปจําหน�ายจ�ายโอนท่ีไหนก็ได� ให�สอบไว� ส�วนสําเนา
คําให�การให�ส�งมาให�สํานักงาน ปปง. เราจะได�ใช�เปKนเหตุท่ีจะยึดอาญัติตามมาตรา ๔๘ ได�ทันทีว�า เขามุ�งท่ีจะยักย�ายถ�ายโอน
อะไรก็ว�าไปในส�วนของกฎหมาย ปปง. แต�สอบมาเลยไม�ต�องไปโต�แย�ง แล�วในส�วนของเราเราก็จะมีเหตุผลประกอบรายงาน  
ต�อพนักงานธุรกรรมเองว�าทางเจ�าหน�าท่ีตํารวจไม�มีอํานาจหน�าท่ีท่ีจะตรวจยึดและเก็บรักษาทรัพย'สินดังกล�าวไว�แล�ว        
หากมาขอรับคืนก็ต�องคืนไปตามกฎหมาย และถ�ากรณีสํานักงาน ปปง. จะขอรับทรัพย'สินดังกล�าวมาดําเนินการตามกฎหมาย 
สํานักงาน ปปง. ทางตํารวจก็ไม�สามารถติดตามนํามาขอคืนให�ได� ในส�วนของข�อมูลท่ีได�มาอย�างท่ีกล�าวไปก็นํามาสรุปสั้น ๆ 
เปKนเวิร'ดหรือเอ็กเซลกดีและก็มาทําในส�วนของไอทูมันก็จะมองเห็นอะไรเพ่ิมมากข้ึนและก็จะช�วยทํางานได�ง�ายข้ึนและเร็วข้ึน
แล�วก็สามารถนําเข�าสู�สํานวนการสอบสวนให�เราทํางานได�ง�ายแล�วเร็วข้ึน และก็สามารถนําเข�าสู�สํานวนการสอบสวนได�รับฟXง
ได�เปKนอย�างดีอีกตัวอย�างหนึ่งก็คือ เปKนตัวอย�างของบัญชีท่ีเก่ียวข�องและพ้ืนท่ี ๆ ทําว�าเขานิยมทําธุรกรรมท่ีตรงจุดไหน       
ซ่ึงมันบอกได�ถึงกระท่ังเวลา และสถานท่ีในการทําธุรกรรมอย�างท่ีเคยทํามาจุดในการทําธุรกรรมโดยการกดเงินออกจะใช�ตู�นี้
เวลาประมาสามทุ�มถึงสี่ทุ�มและกดต�อเนื่องเพราะบัตรเอทีเอ็มนั้นกดได�อย�างมีลิมิตในการกด เพราะฉะนั้น ถ�าเกิดว�า          
เราจะกําหนดเป)าในการไปดักถ�ายรูปหรืออะไรก็แล�วแต�กรณีท่ีตู�นั้นไม�มีวงจรปIดเราก็สามารถทําได� เพราะว�ามันสโคปพ้ืนท่ี
มาแล�วว�าจุดท่ีเขาใช�เปKนจุดไหนบ�าง เพราะฉะนั้น  Statement เม่ือนํามาศึกษาและวิเคราะห'มันก็ตอบโจทย'ตรงนี้ได�อีกส�วน



    ๓๙ 

 

ตัวอย�างเคสนี้เปKนคดีฉ�อโกงประชาชนหรือคอล เซ็นเตอร' ตัวอย�างคือ มีอาจารย'ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร'โดนหลอกไป
ประมาณ ๓๐ ล�านบาทปรากฏว�าคนร�ายใช�บัญชีรองรับเงินท่ีหลอกอาจารย'นั้นท้ังหมด ๘๔ บัญชี ถามว�ามําไมถึงใช�บัญชีมาก
ขนาดนั้นเพราะมันกดเงินท่ีต�างประเทศ ถ�ามันไปรอกดกว�าจะได�หมดทีละอันก็เหมือนก|อกน้ําถ�าเปIดทีละก|อกกว�าจะเต็มถัง    
ก็ใช�เวลาแต�ถ�ามีก|อกอยู�สิบก|อกน้ําก็เต็มถังเร็วใช�ประโยชน'ได�เร็วก็เหมือนกับบัญชีธนาคารก็ไม�ต�างจากก|อกน้ําถ�ามีบัญชีอยู�
เยอะเม่ือเงินเข�าไป ก็สามารถกดออกได�พร�อมกันในสิบบัญชีลิมิตมันอาจจะสองแสน แต�บังเอิญท่ีแปดสิบสี่บัญชีท่ีว�าอาจารย' 
แกไปโอนให�คนร�ายอยู�สิบวันต�อเนื่อง และไม�ได�กดเงินจากระบบ เงินท่ีแกไปฝากไว�แกไปฝากไว�ในสหกรณ'การเกษตร แกไป
ถอนหุ�นจากสหกรณ'การเกษตรแล�วค�อยมาบรรจงฝากซีดีเอ็มให�คนร�ายประมาณ ๓๐ ล�านบาท สิบวันต�อเนื่องกันจนวันสุดท�าย
คือวันท่ีคนร�ายหลอกว�าเงินท่ีทางสํานักงาน ปปง. ให�ท�านโอนไปแบงค'ชาติเพ่ือท่ีจะตรวจสอบว�าไม�เก่ียวกับการกระทําความผิด
จะโอนเงินเข�าบัญชีในวันนี้ อาจารย'แกก็เดินทางไปพบท�านสีหนาทแต�เช�าเลย พอเจอแก็บอกว�าจะมาขอเงินคืน ท�านสีหนาทก็
เลยงงว�าเงินอะไร อาจารย'แกก็เลยเล�าให�ฟXงว�าถูกสํานักงาน ปปง. ตรวจสอบแล�วทางสํานักงาน ปปง. บอกว�าจะนําเงินเข�า
ระบบแบงค'ชาติตรวจสอบว�าเงินแกไม�เก่ียวข�องกับการกระทําความผิด เม่ือได�คุยกันก็เลยรู�ถูกหลอก ทีนี้เม่ือเช็คจากบัญชี
ธนาคารท้ังหมดนี้ก็ปรากฏว�าเงินยังออกไม�หมดยังคงเหลืออยู�ส�วนหนึ่ง ถึงวันท่ีนัดอาจารย'ว�าจะนําเงินเข�าระบบให�ท้ังหมดนั้น
ปรากฏว�าคนร�ายยังคงโทรศัพท'มาหาอาจารย' เม่ือได�ยินอย�างนี้ก็ยืนยันได�ว�าคนร�ายยังกดเงินออกไม�หมดจึงยังโทรมาหา
อาจารย'อีกเราเลยฟรีซเงินท้ัง ๘๔ บัญชีก็เลยได�คืนมาส�วนหนึ่งแล�วก็ออกคําสั่งโดยใช�อํานาจยึดอาญัติโดยใช�อํานาจเลขาแล�ว
หลังจากนั้นปรากฏว�ามันมีข�อมูลท่ีเราตามกันอยู�แล�วปUหนึ่งในส�วนก�อนนี้ในส�วนของคอลเซ็นเตอร'ก็ได�ท้ังผู�เสียหายท้ังบัญชีมาก
กลุ�มหนึ่งก็มีตัวคน ๆ หนึ่งท่ีเราตามอยู�ปรากฏว�าเราก็ให�ข�อมูลชื่อคนนี้กับตํารวจท�องเท่ียวท่ีเขาจับกุมและตามคดีนี้อยู�
เหมือนกัน ปรากฏว�าหลังจากเกิดคดีของอาจารย' ตํารวจท�องเท่ียวไปจับกุมคนร�ายได�กลุ�มหนึ่งประมาณ ๕ คนท่ีเชียงใหม� 
ปรากฏว�ามันมีบัญชีท่ีคนร�ายใช�ในการหลอกเงิน ๙๘ บัญชี ใน ๙๘ บัญชีนี้นํามาผูกมาชนกับบัญชีอาจารย'อยู� ๘ บัญชี
เพราะฉะนั้น ตรงนี้มันก็เปKนตัวเชื่อมให�เห็นว�าจากธุรกรรมทางการเงินท่ีพบแล�วมันชนกันแสดงว�าคนร�ายกลุ�มนี้เปKน         
กลุ�มเดียวกันจาก จากธุรกรรมทางกรเงินท่ีพบและพยานเอกสารท่ีพบนั้นคือกลุ�มเดียวกันถึงแม�ใน ๙๘ บัญชีท่ียึดได�จากคนร�าย
ท่ีจับกุมได�มันจะไปตรงอยู�แค�แปดบัญชีก็ตามก็มีการจับกุมและดําเนินคดีกับกลุ�มนี้และในส�วนของจับกุมดําเนินคดีกับกลุ�มนี้
มาแล�วมันก็มีข�อมูลอีกส�วนหนึ่งซ่ึงเราก็ให�กับทางผู�กํากับสถิตย'ไปว�าเปKนตัวท่ีให�ข�าวเราแต�ว�าเขาไม�บอกเราว�าเปKนใคร แต�เรารู�
ว�าเปKนใครเราก็เลยให�ชื่อกับนานสกุลนี้ไปแล�วมันก็บอกกับเราเองว�ามันจะไปทําต�อช�วงเดือนกรกฎาคมแล�วหลังจากนั้น         
ก็ขาดการติดต�อไปแต�เรารู�คนนี้ชื่ออะไรเพราะว�าเคยให�เราโอนค�าใช�จ�ายไปให� เราก็โอนให�ประมาณ ๒ ครั้ง ก็เลยได�ชื่อกับบัญชี
และรู�อีกอย�างว�าคนนี้อยู�ท่ีภาคใต�เพราะว�าตอนคุยโทรศัพท'กันมีเสียงคลื่นซัดเข�ามาเปKนระยะ ๆ ในช�วงเย็น แล�วมาดูบัญชี     
ท่ีมันให�ไปก็ปรากฏว�าเปKนบัญชีท่ีเปIดท่ีกะทู� ภูเก็ตแต�ปรากฏว�ามันท้ิงตัวสําเนาพาสปอร'ตไว�กับคนร�ายกลุ�มนี้ ในตอนจะซ้ือ    
ต๋ัวเครื่องบิน ก็แสดงว�าตรงกันกับท่ีมันบอกว�าจะไปพราะสําเนาพาสปอร'ตอยู�กับไอ�นี่ ก็เลยเอาเทปเสียงท่ีคุยกับคนนี้ไว�     
ตอนท่ีโทรศัพท'คุยกันไปเปIดให�กับคนร�ายท่ีถูกจับได�ฟXงว�าหน�าตาอย�างนี้ เสียงอย�างนี้ ใช�หรือไม� คนท่ีถูกจับกุมก็ฟXงอยู�สักพัก   
ก็บอกว�าใช� เราก็ยืนยันไว� ท้ังภาพถ�ายและเสียงให�มันสอดรับกันไว�ก�อนเก็บไว�ก�อนอีกช�องทางหนึ่งก็ให�ตํารวจท�องท่ี            
ไปตาม เพราะว�ามองว�าเขาน�าจะตามไปท่ีต�างประเทศได�ง�ายกว�าหลังจากนั้นก็หายกันไปสักเดิอนสองเดือนก็ปรากฏข�าว       
ท่ีมีการจับกุมแกงค'คอลเซ็นเตอร'ได�ท่ีประเทศจีนมากลุ�มหนึ่งประมาณสัก ๑๐ คน ก็คุยกัน ก็เอาข�อมูลจาก ปปง. ไปตามจับ
เพราะว�ารู�ว�าตัวละครหลักมันยังไม�กลับมาก็เลยล็อตเป)าไปประมานกับตํารวจท่ีจีนว�าเจาะเฉพาะคนนี้ วันท่ีจับกุมได�ไปสอบคน
นี้ได�ท่ีเรือนจํามันก็เล�าให�ฟXงว�า ตํารวจจีนเข�าไปถึงเหยียบหน�าเหยียบคอ เพราะไอ�คนนี้จะอยู�จีนมาโดยตลอด ในกลุ�มของบัญชี
ท่ีคนร�ายในกลุ�มประเทศจีนท่ีจับได�มีบัญชีท่ีตรงกันกับบัญชีของคนร�ายท่ีจับกุมได�ในไทยอยู� ๖ บัญชี ก็เปKนเครื่องยืนยันว�า  



    ๔๐ 

 

กลุ�มคนร�ายท่ีหลอกอาจารย'ก็ดี กลุ�มคนร�ายท่ีจับได�ก็ดี รวมถึงท่ีจับได�ในตอนหลังนี้เปKนแกงค'เดียวกัน เราก็ตามขยายผลอยู�แล�ว
ขยายผลแล�วส�งให�ตํารวจเขาไปเพราะว�า ปปง. ไม�มีอํานาจจับกุมเพียงแค�ว�าเราใช�ฐานข�อมูลให�เปKนประโยชน'และก็แชร'ข�อมูล
กันไปทางเขาได�อะไรมาก็มาประสานกับเรา การนําข�อมูลมาใช�ในการสนับสนุนคดีอาญา มันเปKนประโยชน'ท้ังในเรื่อง        
ของพยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาโดยไม�ได�มองไปท่ีคดีแพ�งท่ีกําลังอย�างเดียว อย�างคดีอาญาฟอกเงินแล�วก็คดีแพ�ง
เก่ียวกับทรัพย'สินนี้มองว�ามันเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน คนท่ีถูกดําเนินคดีอาญาฟอกเงินก็จะถูกดําเนินการในทางแพ�ง
ด�วยเพียงแต�ว�าจะมีทรัพย'สินให�ยึดหรือเปล�าแค�นั้นเอง ในทางกลับกันคือคนท่ีถูกดําเนินการคดีแพ�งเก่ียวกับทรัพย'สิน           
ก็ยังถูกดําเนินคดีอาญาฟอกเงินผูกขากันไปเหมือนกัน เพราะเม่ือดําเนินการกับทรัพย'สินแล�วคดีอาญาก็ต�องว�ากันไป        
ส�วนพยานหลักฐานจะบางมากน�อยเพียงใดนั่อีกเรื่องหนึ่ง ในส�วนของการทํางานระหว�างกฎหมายสํานักงาน ปปง. กับ ตํารวจ 
คดีแพ�งมันเปKนตัวช�วยสอดรับการดําเนินการคดีอาญาหรือการดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนแล�วไม�เปKนผลตามมาตรา ๕๘ ตามท่ี
ท�านอธิบดีอัยการพูดไปเม่ือเช�าหรือกรณีท่ีใช�ช�องทางกฎหมายฟอกเงินแล�วจะเกิดกับทางราชการมากกว�าเหมือนอย�างเคสหนึ่ง
ท่ีเราไปทําท่ีใต�ก็จะเห็นข�าวว�าฝYายความม่ันคงและทหาร ตํารวจ นั้นไปค�น และยึดร�านทองท้ังร�าน และแลกเปลี่ยนเงินสองล�าน 
กรอบท่ีเราคิดคือ จากในส�วนท่ีตํารวจเขาก็เปIดไว�ดีคือเขาสอบไว�ในคดีสมคบมาตรการว�ามีการเอาเงิน คือตัวท่ีไปโอนเงินก็ไม�ใช�
คนท่ีกระทําความผิดคนท่ีสั่งการในการกระทําความผิดนี่คืออยู�ในเรือนจําท่ีสงขลาและติดต�อให� นางปติเมาะ สะระแม        
ให�ลูกสาวมาพบ เพราะลูกสาวไปเปKนแฟนกันคนท่ีอยู�ในเรือนจําและให�ไปทําธุรกรรมทางการเงินให�แลกเงินให�ตอนแรกก็ใช�ให�
แลกน�อยต�อมาก็แลกเยอะแล�วก็เจาะจงไปท่ีสองร�านนี้เขาก็มาแลกให�ยอดเงินในส�วนของร�านทองประมาณสี่สิบกว�าล�าน      
ในรอบเวลาประมาณสักเก�าเดือนในร�านขายผ�าประมาณเกือบสี่สิบล�านบาท พฤติกรรมท่ีแปลกของเขาก็คือว�าตอนท่ีเขาไป
แลกเงินก็แลกเงินใส�ลังแล�วก็นําไปท้ิงไว�ให�กันจะไม�มีการเปIดนับเงิน อีกสองสามวันก็โทรตามมาบอกว�าเงินได�แล�วให�มาเอาก็ทํา
อยู�อย�างนี้หลายครั้งแล�วก็มีการทําสัญญากู�ท่ีเปKนเท็จก็สองล�านเหมือนกันเพราะว�านางปาติเมาะเปKนหนี้เจ�าของร�านทองอยู�
แปดแสน ร�านผ�าก็ให�สามีไปทํานามูซิ มามะไปทําสัญญากู�ท่ีเปKนเท็จไว� ๕๐๐,๐๐๐ บาท แล�วก็มีเงินเอาไปลงหุ�นไว�ร�านผ�า  
หนึ่งล�านบาท ร�านทองอีกล�านห�า ตรงนี้เปKนประเด็นสําคัญเรื่องความเก่ียวข�องสัมพันธ'ท่ีมีมากเกินกว�าพ�อค�ากับลูกค�า         
พึงมีต�อกัน ถ�าจะอ�างว�าเปKนการรับแลกเปลี่ยนเฉย ๆ นี้มันไม�ใช�แค�นั้นแล�ว พฤติกรรมท่ีนําเงินใส�ในกล�องท้ิงไว�ไม�นับแสดงว�า
คุณมีความไว�วางใจกันมากเปKนพิเศษ ทางตํารวจก็สอบไว�ในคดีอาญาเรื่องสมมติมาตรการให�เจ�าของร�านทองกับเจ�าของร�านผ�า
เปKนพยานในคดีนู�น แต�ตัวเจ�าของร�านผ�ายังไม�ถูกดําเนินคดีอาญา วันนั้นก็มีการประชุมกันระหว�างทหารกับตํารวจว�าพฤติกรรม
ของสองร�านนี้มันทําอะไรไม�ได�หรือจะปล�อยให�มันเปKนอย�างนี้ก็จะเปKนช�องทางของคนร�ายท่ีจําทําต�อไป พฤติกรรมอย�างนี้เปKน
พฤติกรรมของการฟอกเงินก็สามารถดําเนินคดีอาญาฟอกเงินได�ผู�การก็สั่งว�าใหพนักงานสอบสวนให�รับคดีเลยให�ทําเรื่อง
หมายจับให�เสร็จภายในสามวันก็เปKนท่ีมาของต�นเรื่อง แล�วก็มีการร�องทุกข' วันรุ�งข้ึนก็เข�าค�นแล�วยึดทรัพย'มากรอบใน       
การยึดทรัพย'คือ เงินท่ีได�จากการรับแลกเปลี่ยนก็ดี มันเปKนเงินท่ีแยกออกมาส�วนหนึ่ง ถึงแม�ว�าร�านทอง ร�านผ�าเขาจะมีกิจการ
มาก�อนก็ตามแต�เม่ือเงินไปปนกันก็มาหมุนเวียนค�าขายอยู� หน�าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินผลักภาระการพิสูจน'ไปให�กับ            
ผู�ถูกตรวจสอบในกรณีท่ีเปKนผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'แล�วคณะกรรมการธุรกรรมก็มีมติให�ยึดทองท้ังร�านไว�และให�เขามาชี้แจง ร�านผ�า
ก็ยึดหมดเช�นเดียวกัน ส�วนเขาจะไปฟ)องร�องกันอย�างไรก็เปKนเรื่องปกติเพราะถ�าเกิดเรายึดกรอบว�าเราเดินตามกรอบกฎหมาย
ว�าจะไปแกล�งเขาตอบเหตุผลได�ก็เปKนเรื่องปกติของการทํางาน ก็ได�คุยกับรองบ๊ิกเรื่องนครศรีเหมือนกันว�า เหมือนกันเปKน
กฎหมายใหม�แต�ถ�าเราไม�เริ่มทําอะไรกันสักที กฎหมายเขียนไว� เพ่ือตราใช�อุดช�องว�างตัดวงจรอาชญากรรม แล�วเม่ือไหร�จะไป
ตัดอย�างท่ีว�าไว�สักที มันมีคดีหนึ่งท่ีกล�าวไปแล�วปรากฏว�าไปถึงชั้นอัยการ อันการฟ)องไปเฉพาะแต�ข�อหานําเข�าข�อมูลอัน     
เปKนเท็จตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร'ก็ถามว�าทําไมไม�ฟ)องข�อหาคดีนี้ แกบอกว�ามันยังไม�มีฎีกา ก็อย�างนี้เปKนต�น เพราะฉะนั้น 



    ๔๑ 

 

บางครั้งการใช�กฎหมายของบ�านเรานั้นความกล�า ๆ กลัว ๆ ก็มีผล แต�ถ�าเกิดเรามองถึงประโยชน'ส�วนรวมเปKนหลักมันก็น�าจะ
ช�วยอะไรสังคนได�มากไปกว�าท่ีเราคิดอย�างนั้น เวลาไปประชุมหน�วยงานท่ีภาคใต�ก็เหมือนกัน เขาจะถามถึงเรื่องงบประมาณ   
มีเงินรางวัลอะไรหรือไม� ก็เลยบอกไปว�าของสํานักงาน ปปง. โดนตัดหมดแล�วเพราะว�าตอนปฏิวัติ อเทริการเขาแอนต้ีเรื่องนี้
มันไม�มี เรามองถึงแค�ประโยชน'ส�วนรวมเท�านั้น แต�ถ�าเกิดกรณีมันมองแล�วช�องทางในส�วนของกฎหมายอ่ืนไปไม�ได�หรือไป    
ไม�เปKนผลก็ใช�วิธีการอย�างนี้แล�วทําด�วยกันได� เพราะฉะนั้น การมุ�งหวังในเรื่องจับวงจรอาชญากรรมถ�าใช�กฎหมายฟอกเงิน  
เปKนหลักก็จะไปได�เยอะพอสมควรและก็ไม�ใช�ว�าหน�วยหนึ่งได�ผลงานและก็หน�วยหนึ่งไม�ได�ผลงาน มันหมดยุคท่ีเรียกว�า        
วันแมนโชว'หรือเก�งคนเดียวแล�ว ต�อไปนี้มันเปKนไปไม�ได�ฉบับใดฉบับหนึ่งจะเปKนฮีโร�มันเกิดจากการทํางานร�วมกันเอาจุดแข็ง
ของแต�ละหน�วยมาผูกกัน ไม�ใช�ว�าอย�าง ปปง. ทําเสร็จแล�วไปแถลงข�าวว�าเปKนผลงานตัวเองการทํางานก็ใช�วิธีการนี้ท้ังนั้น   
ส�วนท่ีพูดไปแล�วนั้น ถ�าเกิดเราไปมองเฉพาะตัวละครซ่ึงได�ข�อมูลจากการสืบสวน เราก็จะได�ข�อมูลการสืบสวนจากปากคนท่ี  
จับได�มาขยายผลให�เราฟXงแล�วก็เก็บข�อมูลไว�ในส�วนหนึ่ง แต�เราก็จะมองเห็นตัวละครเฉพาะท่ีเขาเล�าให�เราฟXง เพราะฉะนั้น 
การติดตามร�องรอยความเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นเฉพาะกลุ�มนั้นเท�านั้น แต�จริง ๆ แล�วมันจะมีคนอีกกลุ�มหนึ่งซ่ึงมีหน�าท่ี       
ในการทําธุรกรรม หรือถือครองทรัพย'สินให�เขาและคนพวกนน�อาจไม�มีประวัติเลย แต�จริงๆ แล�วปXจจุบันในองค'กร
อาชญากรรมนั้นมันไม�ได�จํากัดตัวละครอย�างท่ีเรารู�อยู�ในกรอบกัน แต�มีอีกกลุ�มหนึ่งท่ีทําหน�าท่ีเก่ียวกับเรื่องการทําธุรกิจ    
เปIดร�าน เปIดบริษัท ไม�มีอะไรท่ีไปแตะเก่ียวกับเรื่องสกปรกเลยตัวนี้คือกลุ�มหนึ่งขององค'กรอาชญากรรม ซ่ึงทําหน�าท่ี       
แยกออกไปเพราะฉะนั้นตัวเชื่อของสํานักงาน ปปง. ในส�วนของการใช�กฎหมายสํานักงาน ปปง. ในส�วนของการทําธุรกรรม
ทางการเงินมันก็จะมาผูกช�วยให�ในส�วนของกลุ�มสามกลุ�มนี้ทําให�มองเห็นได�ง�ายข้ึนแต�ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ตามทุกอย�างก็ไม�สามารถ
สมบูรณ'ได�ถ�าไม�มีข�อมูลในพ้ืนท่ีมาสนับสนุนอย�างท่ีบอกเราต�องใช�จุดนั้นเข�ามาผู�ด�วยดันมัยถึงจะไปด�วยกันได�ด�วยดี ข�อมูลท่ีพบ 
อย�างท่ีกล�าวไปว�าเปKนระหว�างบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับทรัพย'สินแต�พฤติกรรมอย�างนี้ไปทําธุรกิจบังหน�าไม�มีประวัติ
พฤติการเปKนการปกปIดบังหน�าเปKนการปกปIดลักษณะท่ีมาของท่ีแท�จริงของเงินนั่นเปKนพฤติกรรมของการฟอกเงินท้ังหมด    
ในส�วนของสํานักงาน ปปง. ไล�จากทรัพย'สินไปหาเครือข�าย แต�ว�ากฎหมายฉบับนี้มันเปKนกฎหมายท่ีก�าวล�วงเปKนกฎหมาย      
ท่ีเอาเปรียบริดรอนสิทธิเสรีภาพก็เปKนเรื่องปกติเพราะว�าเปKนการผลักภาระในการพิสูจน'ไปให�เขา เขาจึงต�องเสียเวลา เสียอะไร
ต�อมิอะไรในการพิสูจน'เขาต�องทําเพราะในกฎหมายให�อํานาจเราไว�แนวทางของคดีอาญาตามจากหลักฐานเพ่ือไปจับในส�วน
ของทางสํานักงาน ปปง. ก็ตามจากเรื่องทรัพย'สินไปเชื่อมโยงท่ีพยานหลักฐานข้ึนไปหาเป)าหมายเครือข�ายจุดยาก              
อยู�ท่ีการเชื่อมโยงความสัมพันธ' ความสัมพันธ'ก็มีหลายอย�างเปKนญาติพ่ีน�อง เปKนหุ�นส�วนทางการค�า เปKนคนรัก เปKนเพ่ือนใช�ได�
ท้ังนั้นถือเปKนคนามสัมพันธ'ท้ังหมด เคสท่ีแม�สอดนี่ก็เหมือนกันชื่อธีรพงษ' กมลพิรามมีประวัติปรากฏว�าญาติพ่ีน�องไปมีประวัติ
ด�วยกันอยู�ท่ีชัยนาทเยอะหลายคน ตัวนี้ก็โดนยึดเงินไปล�านกว�าบาท 

 ในการประสานนั้นสรุปได�ว�าเปKนการเติมข�อมูลในส�วนท่ีขาดหาย อย�างท่ีบอกว�าฐานข�อมูลของ ปปง. โดยเฉพาะเรื่อง
การรายงานการทําธุรกรรมสองล�าน ห�าล�าน ธุรกรรมสงสัยหรือปXจจุบันมีอีอาร'เอสการโอนเงินผ�านอิเล็กทรอนิกส'ต้ังแต�แปด
แสนหรือการนําเงินสดผ�านแดนข�อมูลก็จะโชว' ข�อมูลทางการเงินท่ีเราสรุปจากข�อมูลทางการเงินท่ีรายงานมาท่ี ปปง. เปKนพ้ืนท่ี
เฉพาะชายแดน มูลค�าการค�านั้น เจ็ดหม่ืนสองพันกว�าล�านบาท ธุรกรรมการเงินท่ีรายงานมายัง ปปง. ประมาณสองหม่ืนหกพัน
กว�าล�านบาท ท่ีแปลกก็คือว�าปXจจุบันศุลกากรจะต�องรายงานเรื่องเงินสดผ�านแดนคือต้ังแต�สองหม่ืนยูเอสดอลล�าร'นําเข�า      
นําออกต�องรายงาน ต�องสําแดงถ�าไม�สําแดงผิดฐานลักลอบส�วนเงินไทยนั้นพรมแดนติดกัน รวมถึงประเทศเวียดนามไม�เกินห�า
แสนไม�ต�องสําแดง ถ�าเกินห�าแสนต�องสําแดงแต�การนําเงินบาทเข�าไทยไม�จํากัดมูลค�านําเข�าเท�าไหร�ก็ได� เพราะฉะนั้นตรงนี้ 
เปKนตัวเคียงให�อีกอย�างว�ากรณีท่ีไม�ปรากฏรายงานเงินสดผ�านแดนเข�ามาในช�องทางโดยเฉพาะเป)าหมายอย�างเชียงแสน    
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เชียงขอมนั้นเปKนศูนย' แม�สายเปKนศูนย'เปKนไปไม�ได�ไม�มีการรายงานสักครั้ง แต�พอลงพ้ืนท่ีเขาก็มีเหตุผลก็ว�าไป อย�างเช�น     
เคสหนึ่งมีการหิ้วเงินสดจากฝX�งตรงข�ามข�ามมาเจ็ดแสนยูเอสเปKนรายวัน เสร็จแล�วพอไปตรวจเจอตอนหลังเขาให�รถธนาคาร   
ไปรับเลย นี่เปKนจุดเปราะจุดหนึ่งซ่ึงมองว�าธนาคารซ่ึงมีหน�าท่ีต�องรายงาน ปปง. เองนั้น แต�กลับไปเอ้ืออํานวยต�อวิธีการอย�างนี้
ก็ไม�ค�อยเข�าท�าเท�าไหร� เพราะเจ�าหน�าท่ีพอผ�านด�านตรวจถ�าอย�างจะตรวจก็ไปเปIดนับเอาเอง เจ�าหน�าท่ีด�านก็ไม�อยาก
รับผิดชอบท้ัง ๆ ท่ีก็ไม�ได�มาเฉพาะเงินแต�มันมากับเจ�าของเงินท่ีมากับรถธนาคาร ถ�ามันมาเฉพาะเงินกับรถธนาคารก็ว�าไปเรื่อง
หนึ่งแต�กลายเปKนว�าไปอํานวยความสะดวกไปเอาท้ังคนท้ังเงินนั่งผ�านด�านมาประเทศไทยตรงนี้ก็ต�องสรุปให�เลขาประมาณ
เสนอเลขาเพ่ือไปวางกรอบกับธนาคารอีกที เหมือนเคสท่ีหนองคายช�วงท่ีมีข�าวว�าเงินเข�ามาทางหนองคายห�าร�อยกว�าล�านแล�ว
ก็ไปตามผลสุดท�ายเปKนเรื่องของกสิกรไทยกับธนาคารทหารไทยเอาเงินเข�ามาแต�จริง ๆ แล�วเงินท่ีเข�ามามันเข�าระบบหรือเปล�า
เพราะดูจากรายงานท่ีเข�ามา สมมติว�ายอดห�าร�อยล�านเข�ามาวันนี้ถ�ามันเข�าระบบมันก็ต�องโชว' ก็จะต�องเห็นว�าในนั้นหนองคาย
มีเงินห�าร�อยล�านเข�ามาหรือไม�ก็ปรากฏว�าไม�มี ในส�วนตัวมองว�าสถาบันการเงินมีหน�าท่ีจะต�องรายงานทรัพย'สินของตัวเองด�วย 
เพราะไม�ใช�ว�าธนาคารจะจีรังยั่งยืนเสมอไป เพราะถ�าธนาคารล�มจะไปตามเอากับใคร อย�างธนาคารกรุงเทพพาณิชยการล�มไป
ก็จะไปตามเอาเงินทรัพย'สินกับใครก็ตามไม�ได� ในส�วนนี้ก็คือธนาคารเขาอาจจะมองทางเราอยู�ว�ารู�อะไรเก่ียวกับเขาบ�าง ๆ บน
ความไม�รู�เขาก็ไม�พูดในสิ่งท่ีเขาจะบอกเรา เอาไหนท่ีเขารู�ว�าเปKนประโยชน'ของเขาแล�วเราไม�รู�เขาก็เฉย แต�อันไหนจะเปKน
ประโยชน'เขาอาจจะเลียบเคียงอย�างนั้นอย�างนี้ได�ไหม เปKนเรื่องปกติเพราะว�าเรื่องการค�าก็ต�องพยายามท่ีจะให�ได�เปรียบ
ทางการค�าเปKนสําคัญอยู�แล�ว นี่เปKนช�องทางหนึ่งว�าถ�าอยู�ในจังหวัดท่ีมันมีพรมแดนและพบรธนาคารและมีพฤติกรรมอย�างนี้
ช�วยแจ�ง ปปง. เพราะว�ามันเปKนช�องทางในการเอ้ือกับการนําเข�าส�งออกเงิน และเคสหนึ่งท่ีสุไหงโกลก ปรากฏว�ามีการทําหน�าท่ี
ในการขนเงินให�คนกลุ�มหนึ่งคือเปKนเชื้อสายปากีสถานมาอยู�ท่ีสุไหงโกลกและกว�านซ้ือท่ีดินเกือบหมดเมือง ปรากฏว�าพวกนี้
เปKนตัวขนเงิน ปรากฏว�าทางแบงค'ชาติของมาเลเซียประสานมาท่ีทางเราว�าให�ช�วยประสานบุคคลประมาณ ๗ คน ในกลุ�มนี้
ตรงกับ ๓ - ๔ คนท่ีเรากําลังตามอยู� ปรากฏว�ากลุ�มนี้โดนข�อหานําเงินเข�าแล�วไม�สําแดงท่ีฝX�งมาเลเซียแต�ของไทยไม�มีสําแดง    
ก็เลยต�องดูว�าวันท่ีโดนจับนั้นได�เดินทางเข�าออกวันไหน เร็คคอร'ดอย�างไร สําแดงตรงไหม ถ�าไม�ตรงเราจะหยิบเรื่องนี้ข้ึนมา   
ต้ังเปKนคดีลักลอบศุลกากร และดําเนินการเรื่องเก่ียวกับทรัพย'สิน ในเคสนี้ก็กระทบกับเรื่องความม่ันคงเปKน ๔ คดีเป)าหมาย
หลักท่ีทางสํานักงาน ปปง. วางกรอบไว�ว�าจะต�องดําเนินการและก็ค�อนข�างจะใหญ�และกระทบกระเทือนพอสมควรเพราะว�า
กลุ�มนี้เปKนกลุ�มท่ีค�อนข�างมีอํานาจมาก เคยมีประวัติเคยโดนจับกุมลักลอบศุลกากรท่ีกรุงเทพสองสามครั้งและไปโยงกับมุสลิม 
ท่ีเชียงราย ถ�าเปรียบเทียบชาร'ทมูลค�ามุกดาหารมากท่ีสุด หนองคายก็รองลงมา ประเด็นปXญหาสําคัญคือฐานข�อมูลเปKนเรื่อง
สําคัญ ถ�าไปนั่งรอ  Statement ใช�เวลาหกถึงปUหนึ่ง กรอบเวลาการสืบสวนเพ่ือให�บรรลุผลในคดีถ�าเกิดว�าเปKนคดีท่ีมีตัวแล�วให�
ตัดไปเลยเรื่องท่ีจะไปขยายผลจากเรื่องเงินกรอบเวลามันบังคับทํายากและให�ฝYายสอบสวนเปKนฝYายทํา เพราะฝYายสอบสวน    
ก็พยายามจะรับผิดชอบในส�วนของเนื้องานในคดีท่ีมีตัวให�เสร็จไปเสียก�อนการจะต้ังสํานวนในส�วนนี้ควรจะเริ่มจากสํานวน 
เรื่องการสืบสวนและเปIดเรื่องเงินไล�ไปเรื่อย ๆ ปUหนึ่งต้ังเป)าให�ได�สักเรื่องถึงสองเรื่องก็ถือว�าโอเคเพราะว�าเคสใหญ�               
ดีว�าไปไล�จับเคสเล็ก เคสเล็กก็ทําไปตามหน�าท่ีแต�เคสใหญ�เราต้ังเป)าไว�แล�วก็วางแผนไว�แล�วก็ทํางานท้ังนี้ท้ังนั้นคือ ถ�ามีอะไร   
ท่ีทางสํานักงาน ปปง. สนับสนุนได� 
คําถาม 

 นายวีระศักด์ิ ชาตะพันธ' พฤติการจากไม�มีอะไรเลยแล�วต�อมาก็ใช�การค�าของเก�าตอนนี้รวยมากแล�ว
ทางการสืบจะใช�การลอบลําเลียงยาจากเขตชายแดนใส�ท�อรถหรืออะไรท่ีเก่ียวกับของเก�าไปแล�วไม�เคยทําในพ้ืนท่ี คําถามคือ ณ 
ตอนนี้ ถ�าเรา  มีข�อมูลแบบนี้ในทางสํานักงาน ปปง. ท่ีเราจะทําได�อํานาจของตํารวจนั้นมีข�อแนะนําอย�างไร เพ่ือถามวิเคราะห'
เส�นทางทางการเงินในอํานาจหน�าท่ีของตํารวจ 
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คําตอบ 
 ในส�วนของการแตกยอดในส�วนของผู�เก่ียวข�อสัมพันธ'ตัวหลักบ�านอยู�ท่ีใด มีใครอยู�ในบ�านบ�างเคยย�าย   
ไปท่ีไหน เอาตรงนั้นมาไล�ก�อนเอามาไล�เพ่ือให�ได�ความสัมพันธ'ก�อนอันหนึ่ง และอย�าลืมว�าในรายชื่อหลักนั้นอาจจะมี          
คนท่ีนามสกุลต�างไปหรือว�าเด็กท่ีอายน�อย อาจจะมีพ�อแม�ท่ีไม�ได�อยู�ในบ�านนั้นเอาตรงนั้นมาขยาย ในลักษณะเดียวกัน       
เอาไปหาประวัติเรื่องเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดเรื่องยาเสพติดก�อนเสร็จแล�วเอาตรงนั้นมารือกันอีกทีหนึ่ง ก็จะได�รายชื่อ
เพ่ิมข้ึนจากคนเดียวก็จะมีคนเพ่ิมข้ึน 
คําถาม 
 ผมมีอํานาจพอท่ีจะขอทางธนาคารได�หรือไม� 
คําตอบ 
 คงยากเพราะธนาคารจะอ�างเหตุว�าใช�กฎหมายอะไร ตรงนี้คือจุดบอดของตํารวจ เพราะฉะนั้นในการจะ
ขอข�อมูลทางธนาคารก็ดี สํานักงาน ปปง. ก็ดี ต�องมีเรื่อมูลฐานเข�ามาอิงก�อว�ามันเก่ียวกับมูลฐานอะไร ในทางข�อมูลก็ประสาน
กับหน�วยงานข�างเคียงว�าถ�ามีรถคันนี้ออกมาดูให�หน�อย แต�วิธีนี้ตัวผมเองก็ค�นยากเพราะว�า หนึ่งเข�ารู�ความเคลื่อนไหวเรา   
สองคือมันซุกซ�อนมาดี  

 ๑๑.๗ แบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทําคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย วิทยากรจากสํานักงาน ปปง., 
สํานักงานอัยการสูงสุด และตํารวจภูธรภาค ๓ 

กลุ-ม ๑ 
ตํารวจภูธรภาค ๓ และ ภ.จว.นครราชสีมา 

ประเด็น : การดําเนินคดีเก่ียวกับการเงินคดียาเสพติดยังดําเนินการต�อยังไม�เสร็จการขอรายการการเงินจากธนาคารยังไม�ได�รับ
ความร�วมมือ  
การแก�ปXญหา 

๑. ประสาน ปปง.ให�ช�วยตรวจสอบบัญชี 
๒. แนะนําให� ปปง.ขยายมาสู�ภูมิภาคแบบ ปปส. เพ่ือสะดวกแก�การประสานงาน 
๓. ให� ปปง.มอบหมายให�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ (ระดับ รอง.ผบก.ข้ึนไป) สามารถเข�าถึงข�อมูลทางการเงินได�  โดยออกเปKนกฎกระทรวง 
๔. ให�แต�ละจังหวัดมีชุดสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน 

การขอตัวอย-างสํานวน ปปง. และคู-มือให;กับพนักงานสอบสวน 
การแก;ปZญหา 

๑. ให� ปปง.จัดทําคู�มือและคําพิพากษา และตัวอย�างสํานวนคดีฟอกเงินพร�อมแบบฟอร'มในการบันทึก ในชั้นสืบสวนและสอบสวน 
๒. มีตัวอย�างในการปรับใช�ให�เข�ากับข�อกฎหมายและประเด็นการสอบสวน (การต้ังคําถามคําให�การผู�กล�าวหา, พยานและผู�ต�องหา) 

รายงานการสืบสวนให;พนักงานสอบสวน 
การแก;ไขปZญหา 

๑. แนะนําให�ทําบันทึกจับกุมให�ละเอียด 
๒. ควรจัดทําภาพและบันทึกวีดีโอ ท้ังเสียงและภาพ เพ่ือเปKนพยานหลักฐาน 
๓. ควรพาพนักงานสอบสวนไปดูท่ีเกิดเหตุ พร�อมอธิบายท่ีเกิดเหตุ 

ไม-มีประสบการณAการดําเนินคดีอาญาข;อหาฟอกเงิน 
การแก;ไขปZญหา 

๑. จัดอบรมโดยให�ผู�เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ'มาให�ความรู�ในระดับจังหวัด 
๒. ในการอบรมของ ปปง.ควรมีตัวอย�างสํานวนให�ดูและให�มีการจัดฝFกปฏิบัติการทําสํานวนในห�องอบรม 
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ข;อแนะนําการปฏิบัติเก่ียวกับคดีฟอกเงิน 
๑. การต้ังข�อหาฟอกเงินพร�อมการจับกุมข�อหาอ่ืน เงินยึดไว�เปKนของกลางและรายงาน ปปส.พร�อมกับ ปปง. สํานวนเปKน

สํานวนเดียว หรือแจ�งให� ปปง.ทราบ  แล�วให� ปปง.มาเปKนผู�กล�าวหาแทนในข�อหาฟอกเงิน 
๒. ระยะเวลาในการดําเนินการคดีฟอกเงินดูอายุความตาม ป.วิ.อาญา 
๓. ควรให�มีสินบนเงินรางวัลนําจับแก�ผู�ปฏิบัติ 
๔. เว็ปไซด' ปปง.www.amlo.go.th  

 
กลุ-มท่ี ๒ 

แนวทางในการบูรณาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการทําสํานวนคดเีก่ียวกับคดีฟอกเงิน 
๑. เปKนภาระเพ่ิมเติม เพ่ิมงานให�พนักงานสอบสวนเจ�าของคดี 

แนวทางแก;ไข : เสนอให�จัดชุดดําเนินการในระดับจังหวัดแยกต�างหากจากการทํางานปกติ โดยต้ังเปKนชุดพนักงาน
สืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ให�ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพ
ติด และพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานท่ีสูงสุด 

๒. บุคคลากรยังไม�ความรู�ความเข�าใจในด�านกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน 
แนวทางแก;ไข : ดําเนินการจัดการอบรม หรือสัมมนาให�บ�อยครั้ง เพ่ือเสริมสร�างความรู�และประมวลองค'ความรู�

ใหม�ๆ จากการปฏิบัติงานให�มากยิ่งข้ึน โดยเน�นให�ความรู�กับบุคคลากรในระดับผู�ปฏิบัติมากกว�าผู�บริหาร เนื่องจากระดับ       
ผู�ปฏิบัตินั้นสามารถทํางานได�ในทันทีโดยไม�ต�องมีการสืบทอดต�อกันแต�อย�างใด 

๓. การดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนต�องมีงบประมาณ และค�าใช�จ�าย 
แนวทางแก;ไข : เสนอให�มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสําหรับการออกสืบสวนเพ่ือรวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวกับ

การฟอกเงิน และเสนอให�มีสินบนรางวัลหลังจากท่ีคดีมีการตัดสินแล�ว เพ่ือเปKนขวัญและกําลังใจแก�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติ 
๔. แหล�งข�อมูลไม�ให�ความร�วมมือเท�าท่ีควร เช�น การขอบันทึกใช�โทรศัพท' หรือการขอ statement ธนาคาร 

แนวทางแก;ไข :เสนอให�สํานักงานตํารวจแห�งชาติ จัดทําบันทึกข�อตกลงระหว�างสํานักงานตํารวจแห�งชาติกับ
ธนาคารแห�งประเทศไทย และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน'และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือให�เกิดข�อตกลง
ท่ีเปKนรูปธรรมในการขอข�อมูลท่ีเปKนประโยชน'แก�การสืบสวนสอบสวน และเพ่ือทําให�เกิดความรวดเร็วในข้ันตอนของการขอ
ข�อมูลไม�ให�เกิดความล�าช�าเสียหาย 

๕. แรงจูงใจในการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
แนวทางแก;ไข:เสนอให�มีการจัดสรรค�าตอบแทนให�พนักงานสอบสวนในการดําเนินการเก่ียวกับคดีฟอกเงินท่ีมี

มูลค�ามากๆ เพ่ือเปKนแรงจูงใจในการดําเนินการของพนักงานสอบสวน 
๖. ผู�จับกุมกับผู�สอบสวนให�ข�อมูลไม�ครบถ�วน ทําให�การสอบสวนเปKนไปอย�างไม�สมบูรณ' ยากต�อการนําไปการสืบสวนขยายผล 

แนวทางแก;ไข : ให�ประสานกันระหว�างชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนให�มากข้ึน โดยให�คํานึงถึงประโยชน'ของ
ส�วนรวมเปKนท่ีตั้ง เพ่ือทําให�เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการด�านการปราบปรามการฟอกเงิน 

๗. ระหว�างชุดสืบสวนไม�ยอมแลกเปลี่ยนข�อมูลซ่ึงกันและกัน ต�างชุดต�างกุมข�อมูลลับไว� ไม�แบ�งปXนซ่ึงกันและกัน 



    ๔๕ 

 

แนวทางแก;ไข : ในเรื่องนี้ต�องแก�ไขทรรศนะคติของเจ�าหน�าท่ีสืบสวนให�มีการแบ�งปXนข�อมูลท่ีมีประโยชน'ต�อกัน 
เนื่องจากข�อมูลท่ีมีปริมาณมากๆ นั้น จะทําให�งานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การท่ีข�อมูลท่ีสําคัญไปอยู�กับผู�ใดเพียงผู�เดียว 
เพ่ือให�คนอ่ืนนึกถึงนั้นเปKนความคิดท่ีผิด และก�อให�เกิดผลเสียและด�อยประสิทธิภาพขององค'กรในการปราบปรามผู�กระทําผิด 

๘. ระยะเวลาดําเนินการระหว�างพนักงานสอบสวนกับ ปปง. มีความล�าช�า เนื่องจากต�องส�งเรื่องไปท่ีกรุงเทพมหานคร
เพียงอย�างเดียว 

แนวทางแก;ไข : เสนอให�มีสํานักงาน ปปง. ในระดับภาคเช�นเดียวกับ สํานักงาน ปปส. เพ่ือการติดต�อประสานงาน
ท่ีสะดวกยิ่งข้ึน 

๙. พยานเอกสารจําพวกสมุดและกระดาษท่ีเก่ียวข�องในคดี เม่ือส�งให�พนักงานสอบสวนแล�วพนักงานสอบสวนไม�ค�อย
รวมใส�ลงในสํานวนการสอบสวน 

แนวทางแก;ไข : ให�จัดทําบันทึกตรวจยึด ทําบัญชีทรัพย'ท่ียึดมาได�และสําเนาพยานหลักฐานเก็บไว�ในส�วนของฝYาย
สืบสวนอีกส�วนหนึ่งเพ่ือไว�ใช�ในการสืบสวนขยายผลต�อไป 

๑๐.พนักงานสอบสวนยังไม�เคยจัดทําสํานวนคดีท่ีเก่ียวกับฟอกเงินมาก�อน และมีความรู�สึกไม�อยากทํา เพราะคิดว�า
สํานวนฟอกเงินเปKนเรื่องใหญ� 

แนวทางแก;ไข : ให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการทําสํานวนคดีฟอกเงิน และจัดทําแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับสํานวนคดีฟอกเงินเพ่ือเปKนแบบในการดําเนินการเก่ียวกับคดีฟอกเงินต�อไป 

๑๑.การรวบรวมพยานหลักฐานในด�านของพนักงานสอบสวนมีความยุ�งยาก ซับซ�อน และพนักงานสอบสวนถูกจํากัด
ด�วยเง่ือนของเวลาท่ีจะมีให�รวบรวมพยานหลักฐานให�ครบถ�วนสมบูรณ' 

แนวทางแก;ไข : ประสานความร�วมมือระหว�างชุดสืบสวนกับพนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานให�
สมบูรณ'ก�อนจะดําเนินการด�านคดี เพ่ือพนักงานสอบสวนจะได�ดําเนินการในส�วนท่ีสามารถกระทําได� เช�น การขอหมายจับ 
การสอบปากคําพยานท่ีเก่ียวข�อง และการสรุปสํานวนการสอบสวน 

กลุ-มท่ี ๓ 
แนวทางในการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 

๑. เจ;าหน;าท่ีตํารวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวน ร-วมกันรวบรวมพยานหลักฐานให;ได;มากท่ีสุด 
๒.  ต;องตรวจสอบว-าเปDนความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน 
๓. รีบประสานหน-วยงานท่ีเก่ียวข;อง คือสํานักงานป'องกันปราบปรามการฟอกเงิน และพนักงานอัยการ 

การต้ังรูปคดีเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 

 กรณีเจ�าพนักงานตํารวจต้ังจุดตรวจค�น พบเงินสดในรถยนต'จํานวนมากผิดปกติ ไม�พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลย   
เจ�าพนักงานตํารวจต�องดําเนินการดังนี้ 

๑. สอบถามผู�ท่ีมากับรถหรือผู�ครอบครองทรัพย'ถึงท่ีมาของเงิน หากมีเหตุสงสัยตามสมควรว�าจะได�ทรัพย'มาจาก
การกระทําความผิดมูลฐาน ตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน  
  ๑.๑ สอบถามสถานภาพบุคคล ท่ีมาของทรัพย' และขอตรวจยึด หากผู�ครอบครองทรัพย'ให�ความยินยอม
ตรวจยึด ก็จัดทําบันทึกตรวจยึด นําส�งพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการ หากผู�ครอบครองทรัพย'ไม�ยินยอมให�ยึด ให�บันทึก
สถานภาพบุคคลผู�ครอบครองทรัพย' และถ�ายภาพเปKนหลักฐานพร�อมบันทึกเหตุและพฤติการณ'ถึงเหตุสงสัยตามสมควรนั้นส�ง
ให�พนักงานสอบสวน 



    ๔๖ 

 

  ๑.๒ เม่ือพนักงานสอบสวนได�รับบันทึกตามข�อ ๑.๑ แล�วพงส.ลงประจําวันเปKนหลักฐาน รายงาน
ผู�บังคับบัญชาทราบ และรายงาน ปปง.ทราบแล�วเริ่มทําการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน หากมีพยานหลักฐานตาม
สมควรเชื่อว�ามีผู�กระทําความผิดก็ออกหมายเรียกมาเพ่ือแจ�งสิทธิของผู�ต�องหา แจ�งข�อกล�าวหา แจ�งข�อหา หากไม�มาให�พงส.
รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคําร�องขอศาลออกหมายจับผู�ต�องหาเพ่ือดําเนินการต�อไป 
ปZญหาอุปสรรค 

๑. เจ�าพนักงานตํารวจไม�มีประสบการณ'ในการดําเนินคดีตามพรบ.ฟอกเงิน 
๒. ขาดความรู�ในกฎหมายฟอกเงิน 
๓. ขาดเทคโนโลยีในการเข�าถึงข�อมูลของผู�ต�องสงสัย 
๔. ขาดตัวอย�างสํานวนการสืบสวน,สอบสวน ในคดีความผิดฐานฟอกเงิน 
๕. ขาดงบประมาณในการสืบสวน,สอบสวน 
๖. บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

ข;อเสนอแนะ 
๑. เห็นควรจัดอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนให�มีความรู�กฎหมายฟอกเงินและการดําเนินคดี 
๒. เห็นควรจัดต้ังชุดปฏิบัติการเก่ียวกับปราบปราม สอบสวนคดีฟอกเงิน  
๓. การประสานงานกับพนักงาน ปปง.  

กลุ-ม ๔ 
การบูรณาการและทําสํานวนการสอบสวนตามกฎหมายฟอกเงิน 

๑.  จุดแข็ง ( ข;อดี ) 
๑.๑ รู�ข�อมูลบุคคลในพ้ืนท่ี 
๑.๒ การหาพยานหลักฐานในพ้ืนท่ีได�ง�ายกว�า 

๒. จุดอ-อน ( ข;อเสีย ) 
 ๒.๑ ขาดความเข�าใจในการใช�กฎหมาย 

๒.๒ หน�วยงานสนับสนุนอยู�ไกล 
๒.๓ ขาดบุคลากรในการติดต�อประสานงาน  
๒.๔ ปXญหาในการขอข�อมูลทางการเงินจากสถาบันการเงิน หรือข�อมูลทางโทรศัพท' 

๓. โอกาส 
๓.๑ เลขาธิการ ปปง.เปKนอดีตข�าราชการตํารวจและมีความเข�าใจในการทํางานของตํารวจเปKนอย�างดี 

๔. อุปสรรค ( ภัยคุกคาม )  
๔.๑ ปXญหาเศรษฐกิจทําให�การปXญหาอาชญากรรมสูงข้ึน 
๔.๒ ปXญหาสังคมทําให�ครอบครัวแตกแยก 
๔.๓ นโยบายของรัฐบาลขาดความต�อเนื่อง 
๔.๔ นโยบายการปราบปรามของประเทศเพ่ือนบ�าน 

 
 



    ๔๗ 

 

การทําสํานวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน 
๑. กําหนดเป)าหมายและประเด็นในการสืบสวน 
๒. ตรวจสอบข�อมูลบุคคลเชิงลึก (พฤติการณ'ในการกระทําความผิด, ธรุกรรมการเงินและทรัพย'สิน, ประวัติการกระทําความผิด, 

ฐานะ, อาชีพและธุรกิจบังหน�า, เครือข�าย และญาติพ่ีน�อง, ภาษี ) 
๓. รวบรวมข�อมูลและบันทึกรายงานเสนอผู�บังคับบัญชา 
๔. ต้ังคณะทํางานศึกษาข�อมูลและวิเคราะห' 
๕. เม่ือรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอแล�วให�ส�งพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับผู�กระทําผิด , หากหลักฐานยังไม�เพียงพอ

ให�สืบสวนเพ่ิมเติมหรือเก็บไว�เปKนฐานข�อมูลเพ่ือดําเนินการต�อไป 
 ๑๑.๘ บรรยาย เรื่อง “มาตรการดําเนินการด;านภาษีอากรต-อผู;ค;ายาเสพติด” โดย นายกนก  ศิริวัฒนกุล 
และนางจิรพา  ตรีโรจนAพุฒิพงศA : นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากรภาค ๙ 

มาตรการดําเนินการด;านภาษีอากรต-อผู;ค;ายาเสพติด  
ภาษีอากรในความรับผิดชอบของกรมสรรพากร 

�  ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 
�  ภาษีเงินได�นิติบุคคล 
�  ภาษีมูลค�าเพ่ิม 
�  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
�  อากรแสตมป�                 

ข้ันตอนการส-งข;อมูล  
           

 

เหตุใดกรมสรรพากรจึงให;ความสําคัญในข;อมูลเก่ียวกับแหล-งภาษี 
๑. เพ่ือสร�างความเปKนธรรมในการเสียภาษี 
๒. เพ่ือสร�างภาพลักษณ'ท่ีดีให�กับกรมสรรพากร 
๓. เพ่ือใช�เปKนข�อมูลในการตรวจสอบผู�มีเงินได�ท่ีใช�วิธีการต�างๆ ในการหลีกเลี่ยงภาษี                                
๔. เพ่ือสร�างความสมัครใจในการเสียภาษี 
๕. ข�อมูลบางรายเปKนเรื่องสําคัญ มีผลกระทบต�อบุคคลอ่ืน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.ป.ส. บัญชีรายชื่อ 
คณะทํางานชุดใหญ- 

(ปลัดกระทรวงการคลัง) 
คณะทํางานย-อย กรมสรรพากร

(ทีมปฏิบัติการ) 

กรมสรรพากร (ทีมปฏบิัติการ)            ศูนยAสํารวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 
สํานักตรวจสอบภาษีกลาง 

  
 ๑. ตรวจสอบภมูิลําเนา 

 
๒. ส-งสํานักงานสรรพากรภาคที่มีภมูิลาํเนา 

 
๓. ส-งสํานักงานสรรพากรพ้ืนที่ที่มีภมูลิําเนา 

 
๔. สํานักงานสรรพากรพ้ืนที ่ดําเนินการ 

   - ประสานงานข;อมูลกับ สนง.ยตุิธรรมจังหวัด, ป.ป.ส. 
   - ตรวจสอบ ไต-สวนเพ่ือทราบทีม่าของทรัพยAสิน 
  - เสียภาษีถูกต;อง          ยุติเรื่อง 
  - เสียภาษีไม-ถูกต;อง     ยื่นแบบชําระเอง 

    ประเมินเรียกเก็บ 



    ๔๘ 

 

การตรวจสอบภาษีอากร 
๑. เจ�าพนักงานประเมินมีอํานาจออกหมายเรียกผู�เสียภาษี 
๒. เจ�าพนักงานประเมินมีอํานาจทําการไต�สวนตรวจสอบเก่ียวกับ 

• กรณีท่ียื่นเสียภาษีอากร 

• กรณีท่ีมิได�ยื่นเสียภาษีอากร 
วิธีปกติ 

- ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได�นิติบุคคล มาตรา๑๙ - ๒๗ แห�งประมวลรัษฎากร 
- ภาษีมูลค�าเพ่ิม มาตรา ๘๘-๘๘/๖ แห�งประมวลรัษฎากร 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ มาตรา ๙๑/๕ มาตรา ๙๑/๑๖ และมาตรา ๙๑/๒๑ แห�งประมวลรัษฎากร 
- อากรแสตมป� มาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๓ ตรี แห�งประมวลรัษฎากร 

วิธีปกติ มี ๒ กรณี 
กรณีท่ี ๑ ผู�มีเงินได�ยื่นแบบแสดงรายการแล�ว 

- เจ�าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว�าผู�มีเงินได�แสดงรายการตามแบบท่ียื่นไม�ถูกต�องตามความเปKนจริง หรือไม�สมบูรณ' 
- ออกหมายเรียกตัวผู�ยื่นรายการมาไต�สวน นําบัญชี หรือหลักฐานมาแสดง   
- ออกหมายเรียกพยานให�นําบัญชี หรือหลักฐานมาแสดง  
- ต�องกระทําภายในเวลาไม�เกิน ๕ ปU นับแต�วันท่ีได�ยื่นรายการ 
- เจ�าพนักงานมีอํานาจประเมินภาษีอากร และแจ�งไปยังผู�เสียภาษี 
- เบ้ียปรับ ๑ เท�าของจํานวนเงินภาษีท่ีต�องชําระ 
- เงินเพ่ิมร�อยละ ๑.๕ ต�อเดือน หรือเศษของเดือน          

กรณีท่ี ๒ ผู�มีเงินได�มิได�ยื่นแบบแสดงรายการ 
- ผู�ใดไม�ยื่นรายการ 
- เจ�าพนักงานมีอํานาจออกหมายเรียกผู�นั้นมาไต�สวน นําบัญชีหรือหลักฐานมาแสดง 
- เจ�าพนักงานมีอํานาจออกหมายเรียกพยานให�นําบัญชี หรือหลักฐานมาแสดง 
- ต�องกระทําภายในเวลา ๑๐ ปU  นับแต�วันครบกําหนดการเสียภาษี           
- เจ�าพนักงานมีอํานาจประเมินภาษีอากร และแจ�งไปยังผู�เสียภาษี 
- เบ้ียปรับ ๒ เท�า ของจํานวนเงินภาษีท่ีต�องชําระ 
- เงินเพ่ิมร�อยละ ๑.๕ ต�อเดือน หรือเศษของเดือน          

การตรวจค;น การยึด หรืออายัดบัญชีเอกสาร  
๑. มีเหตุอันควรเชื่อว�ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 
๒. อธิบดีกรมสรรพากร ผู�ว�าราชการจังหวัด สรรพากรภาค 
๓. มีอํานาจเข�าไปในสถานท่ีหรือยานพาหนะ  
๔. ออกคําสั่งเปKนหนังสือให�เจ�าพนักงานสรรพากรเข�าไป สถานท่ี หรือยานพาหนะ  
๕. เพ่ือทําการตรวจค�น ยึด หรืออายัดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือสันนิษฐานว�าเก่ียวกับภาษีอากรท่ีต�องเสีย 
๖. ต�องทําในระหว�างเวลาพระอาทิตย'ข้ึนถึงพระอาทิตย'ตก 
๗. ในระหว�างเวลาทําการของผู�ประกอบกิจการ  



    ๔๙ 

 

กระบวนการทางแพ-ง  
• แจ�งการประเมิน ตามมาตรา ๘ แห�งประมวลรัษฎากร 
• อุทธรณ'การประเมิน 
• การเร�งรัดภาษีอากรค�าง 
• ดําเนินคดีทางศาล (กรณีไม�สามารถใช�อํานาจ ตามมาตรา ๑๒ แห�งประมวลรัษฎากร)    

การแจ;งการประเมิน 
การแจ�งการประเมินตามมาตรา ๘ แห�งประมวลรัษฎากร 

๑. ส�งทางไปรษณีย'ลงทะเบียนตอบรับหรือ 
๒. เจ�าพนักงานนําส�ง 
๓. ส�งตาม ๑ หรือ ๒ ไม�ได� ให�ใช�วิธีปIดหมาย 
๔. โฆษณาในหนังสือพิมพ'   

การอุทธรณAการประเมิน 
อุทธรณ'การประเมินตามมาตรา ๓๐ และ ๓๑  แห�งประมวลรัษฎากร 

๑. อุทธรณ'ภายใน ๓๐ วันนับแต�วันได�รับแจ�งการประเมิน 
๒. อุทธรณ'ต�อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ' 
๓. อุทธรณ'คําวินิจฉัยอุทธรณ'ของคณะกรรมการฯ ต�อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต�วันได�รับแจ�งคําวินิจฉัยอุทธรณ' 
๔. อุทธรณ'ไม�เปKนการทุเลาการชําระภาษี  

การเร-งรัดภาษีอากรค;าง 
การเร�งรัดภาษีอากรค�าง ใช�อํานาจตามมาตรา ๑๒  มาตรา ๑๒ ทวิ และมาตรา ๑๒ ตรี แห�งประมวลรัษฎากร 

 มาตรา ๑๒ ภาษีอากรซ่ึงต�องเสียหรือนําส�งตามลักษณะนี้ เม่ือถึงกําหนดชําระแล�วถ�ามิได�เสียหรือนําส�งให�ถือเปKนภาษีอากรค�าง 
 เพ่ือให�ได�รับชําระภาษีอากรค�างให�อธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย'สินของผู�ต�องรับผิดเสีย
ภาษีอากรหรือนําส�งภาษีอากรได�ท่ัวราชอาณาจักร โดยมิต�องขอให�ศาลออกหมายยึด หรือสั่ง อํานาจดังกล�าวอธิบดีจะมอบให�
รองอธิบดี หรือสรรพากรเขตก็ได�  

 วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย'สิน ให�ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ�งโดยอนุโลม        
ส�วนวิธีการอายัดให�ปฏิบัติตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี 
       มาตรา ๑๒ ทวิ  เม่ือได�มีคําสั่งยึด หรืออายัดตามมาตรา ๑๒ แล�ว ห�ามผู�ใดทําลาย ย�ายไปเสีย ซ�อนเร�น หรือโอน
ไปให�แก�บุคคลอ่ืนซ่ึงทรัพย'สินท่ีถูกยึดหรืออายัดดังกล�าว 
มาตรา ๑๒ ตรี เพ่ือประโยชน'ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ ให�ผู�มีอํานาจตามมาตรา ๑๒ หรือสรรพากรจังหวัดมีอํานาจ 
       (๑) ออกหมายเรียกผู�ต�องรับผิดชําระภาษีอากรค�าง และบุคคลใดๆ ท่ีมีเหตุสมควรเชื่อว�าจะเปKนประโยชน'แก�การ
จัดเก็บภาษีอากรค�างมาให�ถ�อยคํา 
      (๒) สั่งบุคคลดังกล�าวใน (๑) ให�นําบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเปKนแก�การจัดเก็บภาษีอากรค�างมา
ตรวจสอบ 
       (๓) ออกคําสั่งเปKนหนังสือให�เจ�าพนักงานสรรพากรทําการตรวจค�น หรือยึดบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนของ
บุคคลดังกล�าวใน (๑)  
       การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต�องให�เวลาล�วงหน�าไม�น�อยกว�า ๗ วันนับแต�วันท่ีได�รับหมายเรียก หรือคําสั่ง 
การออกคําสั่งและทําการตาม (๓) ต�องเปKนไปตามระเบียบท่ีกรมสรรพากรกําหนด 



    ๕๐ 

 

การดําเนินคดีทางศาล 
กรณีท่ีต�องดําเนินคดีทางศาล 
      - การฟ)องเรียกทรัพย'มรดก 
      - การฟ)องเพิกถอนการฉ�อฉล 
      - การฟ)องเรียกชําระค�าหุ�น 
      - การยื่นคําขอเฉลี่ยทรัพย' 
      - การฟ)องคดีล�มละลาย 
      - การขอรับชําระหนี้ในคดีล�มละลาย และคดีฟxyนฟูกิจการ  
การสืบหาทรัพยA     

๑. ข�อมูลเก่ียวกับบุคคล 
     - ข�อมูลนิติบุคคล (BOL) 

 - ทะเบียนราษฎร 
๒. ข�อมูลเก่ียวกับทรัพย'สิน 

      - ข�อมูลเก่ียวกับสัญญาจ�าง 
 - ธนาคารพาณิชย' 
      - ธนาคารแห�งประเทศไทย 
      - สํานักงานท่ีดิน 
      - เทศบาล หรืออําเภอ   
      - กรมเจ�าท�า 
     - สํานักงานทะเบียนเครื่องจักร 
      - ประกาศขายทอดตลาด คําสั่งพิทักษ'ทรัพย'เด็ดขาด หรือคําสั่งฟxyนฟูกิจการ 
     - ศูนย'รับฝากหลักทรัพย' 
      - ข�อมูลการชําระค�าหุ�น 

๓. ออกเร�งรัด ณ ภูมิลําเนา 
๔. ออกหมายเรียกบุคคลท่ีเชื่อว�าจะเปKนประโยชน'ต�อการเร�งรัดภาษีอากรค�าง 
๕. ติดตามทวงถามจากทายาท ผู�จัดการมรดก หรือผู�ชําระบัญชี 

การยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพยAสิน  
๑. มาตรา ๑๒ แห�งประมวลรัษฎากร 
๒. ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการอายัดทรัพย'สินตามความในมาตรา ๑๒ แห�งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๕๔๖ 
๓. ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการยึดทรัพย'สินตามความในมาตรา ๑๒ แห�งประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔. ระเบียบกรมสรรพากรว�าด�วยการขายทอดตลาดทรัพย'สินของผู�ค�างภาษีอากร พ.ศ.๒๕๕๓  

ผู;มีอํานาจออกคําส่ังยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยAสิน  
๑. อธิบดี สําหรับท�องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
๒. รองอธิบดี ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายสําหรับท�องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
๓. สรรพากรภาค ในกรณีท่ีอธิบดีมอบหมายสําหรับในเขตท�องท่ีของสํานักงานภาคนั้น  

 



    ๕๑ 

 

มาตรการทางอาญา 
 มาตรา ๓๕ ทวิ ผู�ใดฝYาฝxนมาตรา ๑๒ ทวิ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองปU และปรับไม�เกินสองแสนบาท 
        ในกรณีผู�กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปKนนิติบุคคล กรรมการ ผู�จัดการ หรือผู�แทนของนิติบุคคลนั้น ต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�ในวรรคหนึ่งด�วย เว�นแต� จะพิสูจน'ได�ว�าตนมิได�มีส�วนในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  
 มาตรา ๓๖ ผู�ใดรู�อยู�แล�วหรือจงใจไม�ปฏิบัติตามหมายเรียก หรือคําสั่งของอธิบดี หรือผู�ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย หรือสรรพากร
จังหวัด เจ�าพนักงานประเมิน ผู�ว�าราชการจังหวัด หรือกรรมการท่ีออกตามมาตรา ๑๒ ตรี มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๒ หรือ    
ไม�ยอมตอบคําถามเม่ือซักถาม ผู�นั้นมีความผิดต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม�เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  
มาตรา ๓๗ ผู�ใด 
        (๑) รู�อยู�แล�วหรือจงใจ แจ�งข�อความเท็จ หรือให�ถ�อยคําเท็จ หรือตอบคําถามด�วยถ�อยคําอันเปKนเท็จ หรือนํา
พยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตามลักษณะนี้ หรือ 
        (๒) โดยความเท็จ โดยฉ�อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอ่ืนใดทํานองเดียวกัน หลีกเลี่ยงหรือพยามยามหลีกเลี่ยง
การเสียภาษีอากรตามลักษณะนี้ ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต�สามเดือนถึงเจ็ดปU และปรับต้ังแต�สองพันถึงสองแสนบาท 
การคํานวณภาษีเงินได;บุคคลธรรมดา 

 
 

การตรวจสอบภาษีอากร 

• วิธีกําหนดจํานวนเงินได�สุทธิ 

• การจัดเก็บภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย' 

• การจัดเก็บภาษีเงินได�บุคคลธรรมดาจากบุคคลผู�มีชื่อในหนังสือสําคัญ 

• การจัดเก็บภาษีเงินได�นิติบุคคลจากการโอนหรือให�บริการ 

• วิธีกําหนดจํานวนเงินได�สุทธิ : วิธีกําหนดจํานวนเงินได�สุทธิ หรือค�าเพ่ิมทรัพย'สินสุทธิใช�สําหรับคํานวณเงินได�สุทธิของ
ผู�เสียภาษีท่ีเปKนบุคคลธรรมดาตามมาตรา ๔๙ แห�งประมวลรัษฎากร            

• หลักเกณฑ'ในการกําหนดจํานวนเงินได�สุทธิ 
๑. ผู�มีเงินได�มิได�ยื่นรายการเงินได� หรือเจ�าพนักงานประเมินพิจารณาเห็นว�าผู�มีเงินได�ยื่นรายการเงินได�ไว�ต่ํากว�าจํานวนท่ีควรต�องยื่น 
๒. ให�เจ�าพนักงานประเมินโดยอนุมัติจากอธิบดี มีอํานาจท่ีจะกําหนดจํานวนเงินได�สุทธิ โดยพิจารณาจาก  

- เงิน หรือทรัพย'สินซ่ึงเปKนกรรมสิทธิ์หรือเข�ามาอยู�ในครอบครองของผู�มีเงินได�  
- รายจ�ายของผู�มีเงินได�  
- ฐานะความเปKนอยู�  
- พฤติการณ'ของผู�มีเงินได�  
- สถิติของผู�มีเงินได�เอง หรือของผู�อ่ืนท่ีกระทํากิจการทํานองเดียวกับผู�มีเงินได�  

• ทรัพย'สินท่ีนํามาใช�ในการประเมินตามมาตรา ๔๙ 
- ต�องมิใช�ทรัพย'สินท่ีได�รับยกเว�นภาษี 

      - มิใช�ทรัพย'สินท่ีได�มาจากการนําทรัพย'สินท่ีได�รับยกเว�นภาษีขายไป 
      - จะนําเงินท่ีผู�ถูกประเมินยืม หรือกู� มาจากบุคคลอ่ืนมาประเมินภาษีไม�ได�  

เงินได;สุทธิ = เงินได;พึงประเมิน หัก ค-าใช;จ-าย และค-าลดหย-อน 



    ๕๒ 

 

การจัดเก็บภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพยA  
 นิยาม คําว�า “ขาย”  ตามมาตรา ๓๙ แห�งประมวลรัษฎากร (ภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา) 
        “ขาย” หมายความรวมถึง ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให� โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย' ไม�ว�า
ด�วยวิธีใด และไม�ว�าจะมีค�าตอบแทนหรือไม� แต�ไม�รวมถึง 
          (๑) ขาย แลกเปลี่ยน ให� หรือโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย'ให�แก�ส�วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจท่ีมิใช�บริษัท หรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลตามหลักเกณฑ' เง่ือนไข และ ราคาหรือมูลค�าตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
          (๒) การโอนโดยทางมรดกให�แก�ทายาทซ่ึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย'  
มาตรา ๔๑ ทวิ 
การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย'          โดยไม�มีค�าตอบแทน           ให�ถือว�าผู�โอนเปKนผู�มีเงินได�และต�องเสียภาษี 
การประเมินราคาขายอสังหาริมทรัพยA มาตรา ๔๙ ทวิ  

๑. ในกรณีท่ีเปKนการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย' 
๒. โดยมีหรือไม�มีค�าตอบแทน ไม�ว�าราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในท�องตลาดของอสังหาริมทรัพย'นั้นจะเปKนอย�างไรก็ตาม 
๓. ให�เจ�าพนักงานประเมินกําหนดราคาขายอสังหาริมทรัพย'นั้นโดยถือตามราคาประเมินทุนทรัพย' เพ่ือเรียกเก็บ

ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดินซ่ึงเปKนราคาท่ีใช�อยู�ในวันท่ีมีการโอนนั้น 
การคํานวณภาษีหัก ณ ท่ีจ-าย กรณีการขายอสังหาริมทรัพยA 

                 =                              =                            X  

มาตรา ๔๒ (๑๐) 
       เงินได�พึงประเมินต�อไปนี้ได�รับการยกเว�นไม�ต�องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษี (๑๐) เงินได�ท่ีได�รับจากการอุปการะโดยหน�าท่ี
ธรรมจรรยา เงินได�ท่ีได�รับจากการรับมรดก หรือจากการให�โดยเสน�หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห�งขนบธรรมเนียมประเพณี          
 นิยาม คําว�า “ขาย” ตามมาตรา ๙๑/๑ แห�งประมวลรัษฎากร (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) 
       “ขาย” หมายความรวมถึง สัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให�  ให�เช�าซ้ือ หรือจําหน�าย จ�ายโอนไม�ว�าจะมีประโยชน'
ตอบแทนหรือไม�  
การจัดเก็บภาษีเงินได;บุคคลธรรมดาจากบุคคลผู;มีช่ือในหนังสือสําคัญ 
การประเมินภาษีจากผู;มีช่ือในหนังสือสําคัญ  มาตรา ๖๑ 

๑. บุคคลใดมีชื่อในหนังสือสําคัญใดๆ แสดงว�า 
- เปKนเจ�าของทรัพย'สินอันระบุไว�ในหนังสือสําคัญ และทรัพย'สินนั้นก�อให�เกิดเงินได�พึงประเมิน หรือ 
- เปKนผู�ได�รับเงินได�พึงประเมินโดยหนังสือสําคัญเช�นว�านั้น  

๒. เจ�าพนักงานมีอํานาจประเมินเรียกเก็บภาษีท้ังหมดจากผู�มีชื่อในหนังสือสําคัญนั้นก็ได� 
๓. แต�ถ�าบุคคลนั้น ต�องโอน เงินได�พึงประเมินให�แก�บุคคลอ่ืน บุคคลนั้นมีสิทธิหักเงินภาษีจากจํานวนเงิน ซ่ึงโอนให�    

แก�บุคคลอ่ืนตามส�วน  
การจัดเก็บภาษีเงินได;นิติบุคคลจากการโอนหรือให;บริการ  
 การคํานวณกําไรสุทธิ ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๔) ให�เจ�าพนักงานประเมินรายได�ของบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคล ใน
กรณีต�อไปนี้ 

๑. การโอนทรัพย'สินโดยไม�มีค�าตอบแทน หรือค�าตอบแทนตํ่ากว�าราคาตลาด 
๒. การให�บริการโดยไม�มีค�าตอบแทน หรือค�าตอบแทนตํ่ากว�าราคาตลาด        
๓. ให�กู�ยืมเงินโดยไม�มีค�าตอบแทน หรือค�าตอบแทนตํ่ากว�าราคาตลาด เจ�าพนักงานจะประเมินต�อเม่ือการโอนทรัพย'สิน 

การให�บริการ หรือให�กู�ยืมเงิน ซ่ึงบริษัทหรือห�างหุ�นส�วนนิติบุคคลได�กระทําโดยไม�มีเหตุอันสมควร 
 

เงินได;สุทธิ 
จํานวนป8ท่ีถือครอง 

ผลลัพธA                   
ท่ีนําไปคํานวน 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ-าย 
ตามมาตรา 50 (5) 

ราคาขายอสังหาริมทรัพยA – ค-าใช;จ-ายเงินได;สุทธิ 



    ๕๓ 

 

หลักการจัดเก็บภาษีอากร 

ฐานในการจัดเกบ็ ประเภทภาษีอากร ผู;เสียภาษี 

o รายได; - ภาษีเงินได; เปDนผู;รับภาษี = ภาษีทางตรง 

o การจับจ-ายใช;สอย หรือ 
การบริโภค 

- ภาษีมูลค-าเพ่ิม 
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
- ภาษีสรรพสามิต 
- อากรศุลกากร 

ผู;ประกอบการสามารถผลักภาระ
ภาษีไปยังผู;บริโภค 

o ทรัพยAสิน 
- ภาษีบํารุงท;องท่ี 
- ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
- ค-าธรรมเนียมรถยนตA 

เจ;าของทรัพยAสิน 

การคํานวณภาษีเงินได;บุคคลธรรมดา 
ความหมายของเงินได�พึงประเมิน 

๑. เงินสด 
๒. ทรัพย'สิน 
๓. ประโยชน'ท่ีได�รับ 
๔. เงินค�าภาษีอากรท่ีผู�อ่ืนออกแทนให� 
๕. เครดิตภาษีตามมาตรา ๔๗ ทวิ  

เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๑) : เงินได�เนื่องจากการจ�างแรงงาน มาตรา ๔๐ (๑)  
   - เงินเดือน  
   - ค�าจ�าง 
   - เบ้ียเลี้ยง (ค�าอาหาร) 
   - โบนัส, เบ้ียหวัด,บําเหน็จ, บํานาญ 
   - เงินค�าเช�าบ�าน เงินท่ีคํานวณได�จากการได�อยู�บ�านท่ีนายจ�างให�อยู�โดยไม�เสียค�าเช�า 
   - เงินท่ีนายจ�างจ�ายชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงลูกจ�างมีหน�าท่ีต�องชําระ    
   - เงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'ใดๆ บรรดาท่ีได�เนื่องจากการจ�างแรงงาน 
   - ค�าภาษีอากรท่ีนายจ�างออกแทนให�  
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๒) : เงินได�เนื่องจากหน�าท่ีงานหรือตําแหน�งงานท่ีทํา หรือจากการรับทํางานให� 
      - เบ้ียประชุม ค�าธรรมเนียม 
      - ค�านายหน�า 
      - บําเหน็จ โบนัส 
      - เงินค�าเช�าบ�านท่ีกําหนดได�จากมูลค�าของการได�อยู�บ�านท่ีผู�จ�ายเงินได�ให�อยู�โดยไม�เสียค�าเช�า 
      - เงินท่ีผู�จ�ายเงินได�ชําระหนี้ใดๆ ซ่ึงผู�มีเงินได�มีหน�าท่ีต�องชําระเบ้ียประชุม ค�าธรรมเนียม 
      - เงิน ทรัพย'สิน หรือประโยชน'ใดๆ บรรดาท่ีได�เนื่องจากหน�าท่ี หรือตําแหน�งท่ีทํานั้นค�านายหน�า  
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๓)   
ค�าแห�งกู|ดวิลล' (Goodwill หรือค�าความนิยม) อาทิ ค�าความนิยมในเครื่องหมายการค�า ค�าความนิยมในตัวนักกีฬาฟุตบอล 
      - ค�าแห�งลิขสิทธิ์ อาทิ ค�าลิขสิทธิ์ในบทประพันธ' เครื่องหมายการค�า สูตร กรรมวิธี โปรแกรมคอมพิวเตอร' 
      - ค�าสิทธิอย�างอ่ืน อาทิ สิทธิเก็บกิน ค�าภาระจํายอม    
 



    ๕๔ 

 

เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ก)   

เงินได;ท่ีจ-าย ผู;จ-ายเงินได; ผู;มีเงินได; 

 - ดอกเบ้ียพันธบัตร   - รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทมหาชน  ผู;ลงทุน 

 - ดอกเบ้ียเงินฝาก   - ธนาคาร และสหกรณA  ผู;ฝากเงิน 

 - ดอกเบ้ียหุ;นกู;   - บริษัทจดทะเบียน, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทมหาชน  ผู;ลงทุน 

 - ดอกเบ้ียเงินกู;ยืม  
 - บริษัทเงินทุนหลักทรัพยA, เครดิตฟองซิเอรA, บริษัท หรือ
ห;างหุ;นส-วนนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลอ่ืน หรือ ผู;กู;ยืมอ่ืน  

ผู;ให;กู;ยืม 

เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) (ข)   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : เงินส�วนแบ�งของกําไรท่ีได�จากกองทุนรวม ตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย' และตลาดหลักทรัพย' ถือเปKนเงินได� ตามมาตรา ๔๘(๘) 
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๕)   
      - การให�เช�าทรัพย'สิน 
      - การผิดสัญญาเช�าซ้ือทรัพย'สิน 
      - การผิดสัญญาซ้ือขายเงินผ�อน  
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖)   
เงินได;จากวิชาชีพอิสระ 
     - การประกอบโรคศิลป� 
     - กฎหมาย 
     - วิศวกรรม 
     - สถาปXตยกรรม 
     - บัญชี 
     - ประณีตศิลปกรรม  
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๗) : เงินได�จากการรับเหมาท่ีผู�รับเหมาต�องลงทุนด�วยการจัดหาสัมภาระในส�วนสําคัญนอกจากเครื่องมือ  
เงินได;พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๘) : เงินได�จากการธุรกิจ การพาณิชย' การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส�ง หรือการอ่ืนใด 
นอกจากท่ี ระบุใน (๑) – (๗) 

ผู;จ-ายเงินได; เงินได;ที่จ-าย ผู;มีเงินได; 

บริษัทจํากัด เงินปZนผล ผู;ถือหุ;น 

ห;างหุ;นส-วนนิติบุคคล เงินส-วนแบ-งของกําไร ผู;เปDนหุ;นส-วน 

กิจการร-วมค;าท่ีประกอบกิจการ
ในประเทศไทย 

เงินส-วนแบ-งของกําไร ผู;เข;าร-วมค;า / ผู;เปDนหุ;นส-วน 

กองทุนรวม ตามมาตรา  ๓๙ เงินส-วนแบ-งของกําไร ผู;ถือหน-วยลงทุน 



    ๕๕ 

 

การหักค-าค-าใช;จ-าย 
๑. เงินได�พึงประเมินในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒)  : หักเหมา ร�อยละ ๔๐ ไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๒. เงินได�พึงประเมินในมาตรา ๔๐(๓)  : เฉพาะค�าแห�งลิขสิทธิ์หักเหมา ร�อยละ ๔๐ ไม�เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
๓. เงินได�พึงประเมินในมาตรา ๔๐(๔) : หักค�าใช�จ�ายไม�ได� 

เงินได;พึงประเมินในมาตรา ๔๐(๕)  
- ให�เช�าบ�าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร�างอย�างอ่ืน หรือแพ หักเหมาร�อยละ ๓๐  
- ให�เช�าท่ีดินใช�ในการเกษตรกรรม หักเหมา ร�อยละ ๒๐ 
- ให�เช�าท่ีดินท่ีมิได�ใช�ในการเกษตรกรรม หักเหมา ร�อยละ ๑๕ 
- ให�เช�ายานพาหนะ หักเหมา ร�อยละ ๓๐  
- ให�เช�าทรัพย'สินอย�างอ่ืน หักเหมา ร�อยละ ๑๐ 

เงินได;พึงประเมินในมาตรา ๔๐ (๖)  
- เงินได�จากการประกอบโรคศิลปะ หักเหมา ร�อยละ ๖๐ 
- เงินได�จากวิชาชีพอิสระอ่ืน หักเหมา ร�อยละ ๓๐ 

เงินได;พึงประเมินในมาตรา ๔๐ (๗)  
- หักเหมา ร�อยละ ๗๐ 

เงินได;พึงประเมินในมาตรา ๔๐(๘)  
- หักเหมา ต้ังแต�ร�อยละ ๔๐ ถึง ร�อยละ ๘๕ 

หมายเหตุ ; เงินได�พึงประเมินในมาตรา ๔๐(๕) – ๔๐(๘) หักค�าใช�จ�ายตามความจําเปKน และสมควรได�ด�วย 
การหักค-าลดหย-อน 

๑) ผู�มีเงินได�  ๓๐,๐๐๐ บาท 
๒) สามี หรือภริยา ๓๐,๐๐๐ บาท 
๓) บุตรคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท / ค�าลดหย�อนเพ่ือการศึกษา คนละ ๒,๐๐๐ บาท 
๔) เบ้ียประกันชีวิต ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๕) เงินสะสมท่ีจ�ายเข�ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามจํานวนท่ีจ�ายจริงไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ดอกเบ้ียเงินกู�ยืมเพ่ือซ้ือ เช�า

ซ้ือ หรือสร�างอาคารอยู�อาศัย ตามจํานวนท่ีจ�ายจริงไม�เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๖) คนค�าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา คนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๗) เงินบริจาค หักได�เท�าจํานวนท่ีบริจาคแต�ต�องไม�เกิน ร�อยละ ๑๐ ของจํานวนเงินได�พึงประเมิน หลังหักค�าใช�จ�าย และค�าลดหย�อนอ่ืน 
๘) บัญชีอัตราภาษีเงินได�บุคคลธรรมดา 

เงินได;สุทธิตั้งแต- อัตราภาษี หมายเหตุ 

๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ๕ ยกเว;นภาษี 

๑๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐๐ ๑๐ ยกเว;นภาษี ๕๐,๐๐๐ 

๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๒๐ - 

๑,๐๐๐,๐๐๑ - ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐ - 

๔,๐๐๐,๐๐๑ ขึ้นไป ๓๗ - 



    ๕๖ 

 

๑๒. สรุปรายช่ือผู;เข;าร-วมโครงการ 
 ๑. สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๓ 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง เบอรAโทรศัพทA E-mail 

    ประธาน     

๑ ๑ พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล ผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ 
  

  
ตํารวจภูธรภาค ๓ 

  

๑ ๑ พ.ต.ท.อดิศร  สุวรรณรักษ' สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๓ ๐๘๑-๖๘๔๒๑๔๘ temg3854@hotmail.com 

๒ ๒ พ.ต.ท.ต�อศักด์ิ  ศรีเสริม สว.ฯ ปรก.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๓ ๐๘๑- ๙๘๓๓๖๐๗ faz_conman@hotmail.com 

๓ ๓ พ.ต.ท.อภินันท'ศักด์ิ  ธาตุไพบูรณ' สว.ฯ ปรก.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๔ ๐๘๗-๓๖๙๕๐๒๔ mong_8585@hotmail.com 

๔ ๔ พ.ต.ต.กิตติศักด์ิ  เครือบุตร สวป.สภ.กนัทรอม ปรก.ฯ กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๓ ๐๘๙-๘๑๖๐๖๕๗๙ oungnoen41@hotmail.com 

๕ ๕ พ.ต.ต.ศิวภาคย'  พวงจันทร' สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๓ ๐๘๔-๒๗๐๐๐๕๖ foncol4056@hotmail.com 

๖ ๖ พ.ต.ต.กันตพงศ'  อุดมผล สว. ๙ ปรก. ศพส. ภ. ๓ ๐๘๔-๔๖๙๒๘๕๖   

๗ ๗ ร.ต.ต.กิตติพงศ'  จูงกลาง รอง กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๓ ๐๘๖-๘๗๗๗๐๘๐   

  
 

ภ.จว.นครราชสีมา     

๘ ๑ พ.ต.ท.ไกรสร ศรีอําพร สว.กก.สส.ภ.จว.นม. ๐๘๑-๕๗๐๕๒๔๘ krisonsun248@hotmail.com 

๙ ๒ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  พันธุ'วิชัย สว.สส.สภ.ด�านขุนทด ๐๘๑-๗๙๐๒๗๔๙   

๑๐ ๓ พ.ต.ท.วรวุฒิ  เล็กสุนทร พงส.(สบ.๒) สภ.โพธ์ิกลาง ๐๘๑-๘๑๙๘๖๗๖ alek3753@hotmail.com 

๑๑ ๔ พ.ต.ท.สุพล  สุราวุธ พงส.(สบ.๓) สภ.ด�านขุนทด ๐๘๕-๐๙๗๙๘๕๒   

๑๒ ๕ พ.ต.ท.อรชุน  รักสกุลพิวัฒน' พงส.(สบ.๓) สภ.ปากช�อง จว.นม. ๐๘๑-๙๘๑๑๘๗๕   

๑๓ ๖ ร.ต.อ.ศิริวัฒน'  เรียมศิริ พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองนครราชสีมา ๐๘๑-๘๗๘๕๔๘๘ siri2_spc@hotmail.com 

๑๔ ๗ ร.ต.อ.เอกสิทธ์ิ  พลงาม รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา ๐๘๑-๐๗๑๗๑๔๔ eakgasit103@hotmail.com 

๑๕ ๘ ร.ต.อ.บุญชนะ  พรประมินทร' รอง สว.สส.สภ.ปากช�อง ๐๘๗-๒๔๔๔๐๘๓   

๑๖ ๑๐ ร.ต.อ.วินัย  สอาดชอบ รอง สว.สส.สภ.สีค้ิว ๐๘๖-๒๖๓๒๔๑๖   

๑๗ ๑๑ ร.ต.อ.กิติกรณ'  กาศลังกา พงส.(สบ.๑) สภ.ปากช�อง ๐๘๙-๔๒๘๕๓๕๕   

๑๘ ๑๒ ร.ต.อ.สุพจน'  คํากําพุด รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิกลาง ๐๘๓-๓๗๑๓๒๒๓   

๑๙ ๑๓ ร.ต.ท.สมชาย  นาคสูงเนิน พงส.(สบ.๑) สภ.สีค้ิว ๐๘๗-๙๖๓๗๗๔๔   

๒๐ ๑๔ ร.ต.ต.อนุศักด์ิ  ยอดเจริญ รอง สวป.สภ.จักราช ๐๘๗-๒๒๘๔๔๕๕   

๒๑ ๑๕ ร.ต.ต.เสถียร  ภานุทัต พงส.(สบ.๑) สภ.จักราช ๐๘๑-๘๗๘๓๐๓๐   

    ภ.จว.ชัยภูมิ     

๒๒ ๑ พ.ต.ท.วิทยา  กุศลวงศ' พงส. (สบ ๓) สภ.คอนสวรรค' ๐๘๖-๒๒๔๙๒๙๒ witthaya393@gmail.com 

๒๓ ๒ พ.ต.ท.รัตนพล  ธูปแก�ว สวป.สภ.บําเหน็จณรงค' ๐๘๕-๐๒๕๗๑๕๓ ratanapol@windowslive.com  

๒๔ ๓ ร.ต.อ.กิตติพงษ'  มีเสน รอง สว.ฯ ปรก.สภ.เมืองชัยภูมิ ๐๘๐-๑๕๒๑๐๓๘   

๒๕ ๔ ร.ต.ท.สุเจต  บุญคง พงส.(สบ ๒)ฯ ปรก.ชป.ปส.ภ.จว.ชัยภูมิ ๐๘๐-๐๘๐๘๖๔๗ ton_jett@hotmail.com  

๒๖ ๕ ร.ต.ท.บดินทร เพ็ญสูตร พงส.(สบ ๑)ฯ ปรก.สภ.เมืองชัยภูมิ ๐๘๙-๗๘๙๔๘๖๔ bodintornp@gmail.com  

๒๗ ๖ ร.ต.ท.โฆสน น่ิมพิลา พงส.(สบ ๑) สภ.ภูเขียว ๐๘๑-๐๕๐๙๔๐๑   

๒๘ ๗ ร.ต.ต.อธิปXถย'  จินากูล รอง สวป.ฯ ปรก.สภ.ภูเขียว ๐๘๑-๙๗๖๒๙๑๘ ton.jinakul@hotmail.com  

๒๙ ๘ ร.ต.ต.ชาตรี ศรีจันทร' รอง สว.ฯ ปรก.สภ.แก�งคร�อ ๐๘๗-๒๔๒๒๖๖๘   

๓๐ ๙ ร.ต.ต.ไพรพนนท'  สุกขันต' รอง สว.(สส.) สภ.คอนสวรรค' ๐๘๙-๖๒๔๓๔๖๔   



    ๕๗ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง เบอรAโทรศัพทA E-mail 

๓๑ ๑๐ ร.ต.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ สิงคเสลิต พงส.(สบ ๑)ฯ สภ.แก�งคร�อ ๐๘๕-๖๓๑๒๓๖๑ saksitluag@chaiyo.com  

  
 

ภ.จว.บุรีรัมยA     

๓๒ ๑ พ.ต.ท.สมยศ  พ้ืนชัยภูมิ รอง ผกก.ฯ/ปรก.ศพส.ภ.จว.บุรีรัมย' ๐๘๑-๙๗๗๘๘๕๘   

๓๓ ๒ พ.ต.ท.พิเชษฐ'  จันทรรัตน' รอง ผกก.(ป.) สภ.เฉลิมพระกียรติ จว.บร. ๐๘๑-๙๑๘๐๖๖๒ npn.49@hotmail.com 

๓๔ ๓ พ.ต.ท.รัฐศาสตร'  ไชยพลี สว.สส.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย' ๐๘๗-๖๔๓๙๙๐๐   

๓๕ ๔ ร.ต.อ.ประสงค' สุมหิรัมย' รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย' ๐๘๖-๕๕๑๑๔๙๘   

๓๖ ๕ ร.ต.ท.อัครเดช เพ็งวงษ' พงส.(สบ ๑) สภ.เมืองบุรีรัมย' ๐๘๑-๒๖๕๗๐๘๓ a_rs100@hotmail.com 

  
 

ภ.จว.ยโสธร     

๓๗ ๑ พ.ต.ท.ปภาวิน  เพ็ชร'นอก รอง ผกก.(ป.) สภ.ปYาต้ิว จว.ยโสธร ๐๘๙-๗๒๒๓๖๕๓   

๓๘ ๒ พ.ต.ท.สุเทพ  แก�วทน รอง ผกก.กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร ๐๘๕-๔๙๐๘๕๒๐   

๓๙ ๓ พ.ต.ท.ศิลปชัย  จันปุYม พงส.(สบ.๓) สภ.เลิงนกทา ๐๘๓-๗๒๖๔๖๔๒   

๔๐ ๔ พ.ต.ท.สงบ  พิมมาลัย พงส.(สบ.๓) สภ.กุดชุม ๐๘๑-๕๔๕๖๖๖๔   

๔๑ ๕ พ.ต.ท.วานิช  ไชยงาม พงส.(สบ.๓) สภ.ปYาต้ิว ๐๘๑-๘๗๘๕๕๒๒   

๔๒ ๖ พ.ต.ต.เทอดรัฐ  จงจิตชอบ สว.สส.สภ.ปYาต้ิว ๐๘๗-๘๗๙๙๙๓๙   

๔๓ ๗ พ.ต.ต.วรวุทธ์ิ  ท�านมุข สวป.สภ.ปYาต้ิว จว.ยโสธร ๐๘๘-๓๒๘๙๗๕๕ worawoot.tanmook@gmail.com 

๔๔ ๘ ร.ต.อ.มิตรชัย  บุญลํ้า พงส.(สบ.๑)สภ.ยโสธร ๐๘๓-๗๓๔๓๐๓๔   

๔๕ ๙ ร.ต.อ.พนม  สระนํ้าคํา รอง สวป.สภ.กุดชุม ๐๘๑-๐๖๙๐๘๘๘   

๔๖ ๑๐ ร.ต.ท.กฤตบุญศิษฏ'  กกเปxอย รอง สง.สส.สภ.เมืองยโสธร ๐๘๗-๘๗๖๗๙๕๑   

๔๗ ๑๑ ร.ต.ท.ธิระพันธ'  ใจแน�น รอง สวป.สภ.เลิงนกทา ๐๘๘-๓๕๒๑๙๒๕   

๔๘ ๑๒ ร.ต.ต.ธนาวิทย'  สิทธินาม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร ๐๘๖-๓๙๑๙๘๙๓ vidbiv11@gmail.com 

  
 

ภ.จว.ศรีสะเกษ     

๔๙ ๑ พ.ต.ท.สุรนาท  วัฒนเขจร รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ๐๘๑-๖๑๗๖๑๕๐   

๕๐ ๒ พ.ต.ต.สมศักด์ิ  สาภูงา สว.สส.สภ.กันทรลักษ' ๐๘๗-๙๒๑๒๕๙๕   

๕๑ ๓ ร.ต.อ.กองศรี  ประจันทร' พงส.(สบ.๑)สภ.ขุนหาญ ๐๘๔-๙๘๓๐๕๒๑   

๕๒ ๔ ร.ต.อ.ประมุกข'  ห�ามกระโทก พงส.(สบ.๑)สภ.กันทรลักษ' ๐๘๖-๐๔๘๗๐๕๗   

๕๓ ๕ ร.ต.อ.อรรณพ  มณีวงษ' พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองศรีสะเกษ ๐๘๕-๙๙๓๓๓๒๕   

๕๔ ๖ ร.ต.ต.ศิวรักษ'  สายแวว รอง สวป.สภ.ขุนหาญ ๐๘๑-๐๖๓๓๖๖๒   

๕๕ ๗ ร.ต.ต.ยงยุทธ  พลสงคราม รอง สวป.สภ.นํ้าเกล้ียง ๐๘๙-๗๒๐๑๘๑๘   

  
 

ภ.จว.สุรินทรA     

๕๖ ๑ พ.ต.ท.ศิริศุกร'  ประทีปรัตชัชวาลย' สวป.สภ.เมืองสุรินทร' ๐๘๗-๙๖๖๖๙๗๒   

๕๗ ๒ ร.ต.ท.บุรัสกร  ลาผ�าน พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองสุรินทร'/วิทยากร ๐๘๖-๕๔๔๔๕๖๑   

๕๘ ๓ ร.ต.ต.โกวิทย'  ทองแผ�น รอง สวป.สภ.ดม/รอง หน.ชุด ปส.ภ.จว.สุรนิทร' ๐๘๑-๐๖๔๐๘๗๘   

    ภ.จว.อํานาจเจริญ     

๕๙ ๑ พ.ต.ท.ไมตรี  บุญมาศ สว.กก.สส.ภ.จว.อํานาญเจริญ ๐๘๙-๘๔๖๔๕๙๘ mt9600@hotmail.com 

๖๐ ๒ ร.ต.อ.ยอดรักษ'  ทองสง�า รอง สว.สส.ภ.จว.อํานาญเจริญ ๐๘๖-๒๔๒๙๔๕๑   

๖๑ ๓ ร.ต.ท.บัญชา  สงข'แจ�ม พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองอํานาจเจริญ ๐๘๐-๖๖๙๑๒๒๙ krootui_hakusho@hotmail.com  

๖๒ ๔ ร.ต.ต.สุพล  พลไชยา รอง สวป.สภ.ชานุมาน ๐๘๙-๔๒๗๑๒๖๕   



    ๕๘ 

 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง เบอรAโทรศัพทA E-mail 

  
 

ภ.จว.อุบลราชธานี     

๖๓ ๑ พ.ต.อ.โชคชัย  อินทะนิน ผกก.สภ.ช�องเม็ก     

๖๔ ๒ พ.ต.ท.วิรัช  ทรัพย'คณารักษ' รอง ผกก.(ป.) สภ.ช�องเม็ก ๐๘๓-๗๗๕๓๘๙๕   

๖๕ ๓ พ.ต.ท.อลงกรณ'  สนุกพันธ' สวป.ฯ ปรก.ศพส.ภ.จว.อุบลราชธานี ๐๘๑-๙๕๕๑๕๕๑   

๖๖ ๔ พ.ต.ท.วรยุทธ  พงษ'ตัน สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี ๐๘๑-๒๕๕๕๕๘๕๑   

๖๗ ๕ พ.ต.ท.ทองดี  นาหนองตูม พงส.(สบ.๒) สภ.วารินชําราบ ๐๘๖-๘๗๓๓๙๒๑   

๖๘ ๖ พ.ต.ท.สมชาย  ผ�องเมืองปXก พงส.(สบ.๓) สภ.เดชอุดม ๐๘๑-๘๗๙๖๒๒๓   

๖๙ ๗ ร.ต.อ.รุ�งทวี  นาปาน พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองอุบลราชธานี ๐๘๑-๘๗๖๖๑๔๓   

๗๐ ๘ ร.ต.อ.ภุสพงศ'  สัสันตพงศ' รอง สว.สส.สภ.เขมราฐ ๐๘๖-๒๙๒๗๘๙๓   

๗๑ ๙ ร.ต.อ.เมธาสิทธ์ิ  วงศ'ปXดสา พงส.(สบ.๑) สภ.เขมราฐ ๐๘๕-๖๓๘๙๔๕๔   

๗๒ ๑๐ ร.ต.ท.ธวัชชัย  สําราญสุข พงส.(สบ.๑) สภ.พิบูลมังสาหาร ๐๘๑-๗๒๐๒๑๗๗   

๗๓ ๑๑ ร.ต.ท.วัฒนศักด์ิ  บุตรโคตร รอง สวป. สภ.วารินชําราบ ๐๘๑-๑๗๒๑๖๙๙   

๗๔ ๑๒ ร.ต.ต.อุทิตย'  พิมมะศรี รอง สวป. สภ.เดชอุดม ๐๘๔-๘๗๕๐๖๑๙   

๗๕ ๑๓ ร.ต.ต.สมศักด'  ประมนต' รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร ๐๘๑-๙๙๙๒๕๕๑   

รวม ๗๕ คน 

 ๒. สํานักงานอัยการภาค ๓  

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน-ง เบอรAโทรศัพทA 

๑ นางวรรณี  ศุภนิตย' อัยการจังหวัดนครราชสีมา ๐๘๙-๙๒๐๗๓๐๘ 

๒ นายณัฐพล  ตรวจนอก นิติกร ๐๘๘-๔๗๕๑๐๐๘ 

๓ นายรัฐกฤษ  พุมชัย อจ. อสส. สวจ. นครราชสีมา ๐๘๔-๔๙๖๕๒๗๔ 

๔ นายนิรุธ  ผกากานดา รอง อจ. นม. ๐๘๑-๙๖๗๔๕๑๐ 

๕ นายไพรวัลย'  เพิงผา สอจ. นม. ๐๘๖-๖๔๘๘๖๙๑ 

๖ นายนิรุตต'  เจริญผล สอจ. นม. ๐๘๙-๗๙๑๒๑๙๕ 

๗ นายธนาคม  กตบุญวงศ' อจช. นม. ๐๘๐-๑๖๖๖๓๓๖ 

๘ นางสาวช�อดารา  สีวเสา อัยการประจําสํานักงานอัยการสูงสุด ๐๘๑-๔๘๘๖๒๕๗ 

๙ สุชาดา  ชลอุดมกุล รอง อจ. นม. ๐๘๑-๘๒๗๓๒๔๑ 

๑๐ สุบรรณ  จิรกูล รอง อจ. นม. ๐๘๖-๖๔๘๑๑๒๙ 

๑๑ ศิริวงษ'  หลีกภัย รองอัยการจังหวัดน�าน ๐๘๙-๑๔๓๙๑๒๑ 

๑๒ นางมาณวี  ทองพรเจริญ อจ. เยาวชนฯ นครราชสีมา ๐๘๑-๘๑๕๐๐๙๑ 

๑๓ นายอนนต'  แสงตระกูล รอง. สอย. นม. ๐๘๙-๖๘๑๓๓๘๒ 

๑๔ นายธนชัย  ศรีศิริ อช. สอจ. นม. ๐๘๕-๑๔๘๘๘๔๑ 

๑๕ นางสาว กีรติกา  ศิริกร สอย. บม. ๐๘๖-๘๐๕๗๐๘๑ 

๑๖ นายชุษณะ  อําพันแสง อธิบดีอัยการภาค ๓   

๑๗ นางสุภาภรณ'  ไชยปุรวาร รองอัยการจังหวัด สอย. นม. ๐๘๑-๖๑๑๑๗๑๓ 

รวม ๑๗ คน 



    ๕๙ 

 

๓. วิทยากร 
ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง 

  
 

วิทยากรภายใน 

๑ ๑ พ.ต.ท.ธีรพงษ'  ดุลยวิจารณ' ผอ.ส�วนสืบสวนทางการเงิน 

๒ ๒ นายอภิชาต  จันทราธิบดี นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 

  
วิทยากรภายนอก 

๓ ๑ นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕  

๔ ๒ นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน' อัยการพิเศษฝYายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 

๕ ๓ พล.ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม  รอง ผบช.ภ.๓ / ประธานพิธีปIด 

๖ ๔ พ.ต.ท.พิชิต  มีแสง  รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓ 

๗ ๕ พ.ต.ท.ธีระชัย  ชํานาญหมอ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร' 

๘ ๖ พ.ต.ท.ภูมิ  ทองโพธ์ิ สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา 

๙ ๗ พ.ต.ท.วรวรรธน'  ขันธ'เครือ สว.สส.สภ.มะเริง 

๑๐ ๘ ร.ต.ท.บุรัสกร  ลาผ�าน พงส.(สบ๑) สภ.เมืองสุรินทร' 

๑๑ ๙ นายกนก  ศิริวัฒนกุล นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากรภาค ๙ 

๑๒ ๑๐ นางจิรพา  ตรีโรจน'พุฒิพงศ' นิติกรชํานาญการ สํานักงานสรรพากรภาค ๙ 

รวม ๑๒ คน 

๔. เจ;าหน;าที่โครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน-ง 

๑ ร.ต.อ.หญิง สุวนีย' แสวงผล รอง เลขาธิการ ปปง./วิทยากร 

๒ พ.ต.ท.หญิงเอมอร  ไชยบัวแดง ผชช.นม./วิทยากร 

๓ นางนวลจันทร'  โพธ์ิช�วย นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ / วิทยากร 

๔ นางอรอุมา  คงเพ็ชร' นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๕ นายเทพสุรีย' พฤกษาสิทธ์ิ เจ�าหน�าท่ีประจําส�วนพัฒนาบุคลากร 

๖ นางสาวอัจฉรา คันธรักษ' เจ�าหน�าท่ีประจําส�วนพัฒนาบุคลากร 

รวม ๖ คน 

๕. ผู;สังเกตุการณA 
ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ตําแหน-ง เบอรAโทรศัพทA 

๑ ส.ต.ท.หญิง อํานวยพร  ศิริมณี ผบ. หมู� ฝอ. ๒ บก. อก. ภ. ๓ ๐๘๓-๔๐๔๘๑๗๘ 

๒ ร.ต.ต.เจอสรรค'  โพรท รอง สว. (อก.) ผอ. ๒ บก. อก. ภ. ๓ ๐๘๒-๓๖๘๔๓๘๕ 

๓ ส.ต.อ.ภูมินทร'  เอมกระโทก ผบ. หมู� ปรก. ศพส. ภ. ๓ ๐๘๖-๒๕๔๙๗๐๘ 

๔ ร.ต.ท.หญิง นันท'นภัส  อุ�นทอง รอง สว. ปรก. ศพส. ภ. ๓ ๐๘๑-๘๕๒๑๗๔๖ 

รวม ๔ คน 

 

 



    ๖๐ 

 

  
 
 

 
๑๓. สรุปผลการประเมินแบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  
ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  

ระหว-างวันท่ี ๗ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหมื่นไวยA อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

คําชี้แจง ให�ผู�ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต�องลงช่ือผู�ตอบ จะเปKนประโยชน'อย�างยิ่งในการปรับปรุง  
 และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต�อไป  
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑAการประเมิน : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น�อย ระดับ  ๑  =  น�อยท่ีสุด 

 
รายการประเมิน 

เกณฑAการประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข;อบรรยาย เรื่อง : “ความคาดหวังของผู�บังคับบัญชาในการใช�กฎหมายฟอกเงินควบคู�ไป
กับการปราบปรามขยายผลยึดทรัพย'ผู�ค�ายาเสพติด” 

     

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีบรรยาย ๕๗.๑๔ ๔๒.๘๖    
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๔๘.๕๗ ๔๕.๗๑ ๕.๗๑   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐    
๑.๒ หัวข;ออภิปราย  เรื่อง : “ภารกิจและหน�าท่ีของชุดปฏิบัติการป)องกันปราบปรามยาเสพติดใน
ระดับต�าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของ ภ.๓”                           

     

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีอภิปราย ๓๗.๑๔ ๕๔.๒๙ ๘.๕๗   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๓๔.๒๙ ๖๐.๐๐ ๕.๗๑   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๓๔.๒๙ ๕๔.๒๙ ๑๑.๔๓   
๑.๓หัวข;อบรรยาย เรื่อง : “เทคนิคการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ�ในรูปแบบต�างๆ”      
๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีบรรยาย ๖๒.๘๖ ๓๔.๒๙ ๒.๘๖   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๕๔.๒๙ ๔๒.๘๖ ๒.๘๖   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๕๑.๔๓ ๔๕.๗๑ ๒.๘๖   
๑.๔ หัวข;อแบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ เรื่อง : “การจัดทําผังเครือข�ายทางด�านการเงินของขบวนการค�ายา
เสพติด”                                

     

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีฝFกปฏิบัติ ๕๔.๒๙ ๓๑.๔๓ ๑๔.๒๙   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๓๑.๔๓ ๔๘.๕๗ ๒๐.๐๐   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๕๑.๔๓ ๓๗.๑๔ ๑๑.๔๓   
๑.๕หัวข;อบรรยาย เรื่อง : “การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. ๒๕๔๒”      

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีบรรยาย ๖๘.๕๗ ๓๑.๔๓    
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๔๒.๘๖ ๕๑.๔๓ ๕.๗๑   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๔๕.๗๑ ๔๘.๕๗ ๕.๗๑   
๑.๖หัวข;อบรรยาย เรื่อง : “การวิเคราะห'ธุรกรรม และการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน”      

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีบรรยาย ๕๑.๔๓ ๔๕.๗๑ ๒.๘๖   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๔๐.๐๐ ๔๘.๕๗ ๑๑.๔๓   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๓๗.๑๔ ๖๐.๐๐ ๒.๘๖   



    ๖๑ 

 

 
รายการประเมิน 

เกณฑAการประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๗ หัวข;อแบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ เรื่อง : “การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”                                   
๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีฝFกปฏิบัติ ๓๗.๑๔ ๓๗.๑๔ ๒๐.๐๐ ๕.๗๑  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๓๗.๑๔ ๓๗.๑๔ ๒๐.๐๐ ๒.๘๖ ๒.๘๖ 

๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๔๐.๐๐ ๓๗.๑๔ ๑๗.๑๔ ๕.๗๑  
๑.๘ หัวข;อแบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ เรื่อง : “มาตรการดําเนินการด�านภาษีอากรต�อผู�ค�ายาเสพติด”                               
๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีฝFกปฏิบัติ ๕๔.๒๙ ๔๐.๐๐ ๕.๗๑   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให�มีความเข�าใจ ๓๗.๑๔ ๕๔.๒๙ ๘.๕๗   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปKนอย�างดี ๔๐.๐๐ ๔๘.๕๗ ๘.๕๗ ๒.๘๖  
๒. เนื้อหา      

๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเปKนและเปKนประโยชน'ต�อการนําไปใช�ในการปฏิบัติงาน ๖๒.๘๖ ๓๔.๒๙ ๒.๘๖   
๒.๒ ท�านมีความรู� ความเข�าใจ มาตรการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด มาตรการริบทรัพย'ตาม
พระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และประมวลรัษฎากร นําไปสู�
การพัฒนาเทคนิคในการสืบสวนขยายผลต�อไปได�เพียงใด                                                                    

๙๗.๑๔ เพ่ิม ๒.๘๖ ไม-เพ่ิม  

     

๒.๓ ท�าน มีความรู� ความเข�าใจเกี่ยวกับการดําเนินการร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมขึ้นเพียงใด 
๑๐๐ เพ่ิม  ไม-เพ่ิม  

     

๒.๔ การสัมมนาครั้งน้ี ช�วยให�ท�าน ได�มีการแลกเปล่ียนข�อมูลข�อคิดเห็น  ปXญหาอุปสรรค และ
ข�อเสนอแนะ ด�านการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๕๔.๒๙ ๓๑.๔๓ ๑๑.๔๓ ๒.๘๖  

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอื่น ๆ      
๓.๑ ความพร�อมของอุปกรณ'โสตทัศนูปกรณ' ๗๑.๔๓ ๒๐.๐๐ ๘.๕๗   
๓.๒ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของผู�เข�าร�วมสัมมนา ๔๐.๐๐ ๕๔.๒๙ ๕.๗๑   
๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๓๗.๑๔ ๔๒.๘๖ ๑๗.๑๔ ๒.๘๖  
๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๔๘.๕๗ ๔๒.๘๖ ๕.๗๑  ๒.๘๖ 

 
ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและข;อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑.  สิ่งท่ีท�านประทับใจมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

- วิทยากรมีความรู�ความสามารถมากเปKนประโยชน'ต�อผู�ปฏิบัต ิ
- สถานท่ีจัดการสัมมนาสะดวกสบาย 
- จุดประสงค'ของการอบรม ทําให�รบัทราบปXญหาท่ีต�องปฏิบัติ วิทยากรเปKนกันเอง 

๒.  สิ่งท่ีท�านคิดว�าควรปรับปรุงมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 
-    ควรมีคู�มือและตัวอย�างและฝFกปฏิบัต ิ
-    ความชัดเจนของหัวข�อในการบรรยาย จุดประสงค'ของการบรรยายของแต�ละวิทยากร 
-    ในสิ่งท่ีนํามาบรรยายในส�วนสําคัญเชิงกรณตีัวอย�างน�าจะจัดทําเปKนเล�มให�ผู�เข�าร�วมอบรมนํากลับไปศึกษา 
-    ระยะเวลามากกว�าน้ี มีการฝFกปฏิบัติเสมือนจริง มีตัวอย�างการทําสํานวน 

๓.  ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาการจัดสัมมนา 
- เห็นควรจัดสัมมนาให�ความรู�กับเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีมสี�วนเก่ียวข�องให�ครอบคลมุท่ัวถึงทุกภาคส�วน 
- แนวการในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล�าว ทางผู�จัดอบรมน�าจะจัดทําเปKนรูปเล�มให�ผู�เข�าอบรม เช�น กรณีการทําสํานวน

สอบสวนและกรณีตัวอย�าง 
- ให�คนผ�านการอบรมแล�วมาเสนอแนะปXญหาอุปสรรคโดยมีระยะเวลา ๑ – ๒ เดือน 

 



    ๖๒ 

 

ตอนที่ ๔ ข�อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน'ต�อสํานักงาน ปปง. ในการกําหนดแนวทางสนับสนุนหน�วยงานของท�านเพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานตาม
กฎหมายฟอกเงินได�อย�างมีประสทิธิภาพ 
๑. ปZญหาอุปสรรค 

- เจ�าหน�าท่ีตาํรวจขาดความรู�ความเข�าใจ ในข้ันตอนการดําเนินคดตีามกฎหมายดังกล�าว 
- หน�วยงาน ปปง. มีอํานาจแต�กลบัไม�มีหน�าท่ี พงส. มหีน�าท่ีแต�กลับไม�มีอํานาจ เห็นควรปรบัปรุงอํานาจหน�าท่ีใหม� 
- ความร�วมมือจากหน�วยงาน เช�น ธนาคาร , บริษัท มือถือ 
- กําลังพลไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานเพราะงานตามกฎหมายฟอกเงิน แต�ละคดีใช�เวลาการรวบรวมพยานหลกัฐานใช�เวลานาน 

๒. ความต;องการสนับสนุน 
- บุคลากร ปปง. เปKนพ่ีเลี้ยงให�คําแนะนําอย�างใกล�ชิด 
- สามารถประสานกับวิทยากร ในการแก�ไขปXญหาได�ตลอดเมื่อเกิดอุปสรรคในการทํางาน 
- ระเบียบ ข�อบังคับ ข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัติ แจกจ�ายทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
- งบประมาณในการปฏิบัติงาน 

๓. ข;อคิดเห็น/ข;อเสนอแนะอ่ืน  ๆ
- ควรจัดให�มเีจ�าหน�าท่ีเข�าไปดูแลในระดับจังหวัด 
- ให�จัดอบรมแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีเก่ียวข�องให�ครอบคลมุทุกภาคส�วนและจัดให�มพีนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีฟอกเงินในแต�ละจังหวัด 

รับผดิชอบคดีท่ีเกิดข้ึนภายในจังหวัด 
- ควรจัดตั้งเปKนชุดเฉพาะกิจให�ดําเนินการเรื่องการฟอกเงินโดยเฉพาะเรื่องเดียว โดยมีพนักงานสอบสวนและชุดปฏิบัตกิารสอบสวน 

 
********************* 

 
ขอขอบคุณในความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ส�วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร'  สํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๖๓ 

 

๑๔. ภาพกิจกรรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  

ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําป8งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
(ได;รับการสนับสนนุงบประมาณจากสํานกังาน ป.ป.ส.) 

ระหว-างวันท่ี ๗ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหมื่นไวยA อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู;เข;าร-วมสัมมนาลงทะเบียน 

นางอรอุมา  คงเพ็ชรA 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล-าวช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงคAโครงการ 

นางนวลจันทรA  โพธิ์ช-วย 
ผู;อํานวยการส-วนพัฒนาบุคลากร 

กล-าวรายงานโครงการ 

พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล 
ผบช.ภ.๓ 

ประธานกล-าวเปnดโครงการ 



    ๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู;เข;าร-วมสัมมนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วิทยากร บรรยายหัวข;อ “ความคาดหวังของผู;บังคับบญัชาในการใช;กฎหมายฟอกเงินควบคู-ไปกับการปราบปรามขยายผล 
ยึดทรัพยAผู;ค;ายาเสพติด” โดย พล.ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม รอง ผบช.ภ.๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากร อภิปรายหัวข;อ “ภารกิจและหน;าที่ของชดุปฏิบตัิการป'องกันปราบปรามยาเสพติดในระดับต-างๆ ตามแผนปฏิบัตกิาร
ของ ภ.๓” โดย พ.ต.ท.พิชิต  มีแสง รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓ 

 



    ๖๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากร บรรยายหัวข;อ “เทคนิคการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ-ในรูปแบบต-าง ๆ” 
โดย พ.ต.ท.ธีระชัย  ชํานาญหมอ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทรA 

 
 
 
 
 
 
 

ผู;เข;าร-วมรับฟZงการบรรยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเสริมสร;างความสัมพันธA 



    ๖๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ ๔ กลุ-ม เรื่อง "การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” 
โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง../สํานักงานอัยการสูงสุด  

 

 
 
 
 

      กลุ-มท่ี ๑                            กลุ-มท่ี ๒                              กลุ-มท่ี ๓   กลุ-มท่ี ๔ 

นําเสนอผลการแบ-งกลุ-มฝuกปฏิบัติ ๔ กลุ-ม เรื่อง "การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” 

 
 
 
 

     
       กลุ-มท่ี ๑                            กลุ-มท่ี ๒                             กลุ-มท่ี ๓    กลุ-มท่ี ๔ 

 
 
 
 
 
 
 

ร.ต.อ.หญิง สุวนียA แสวงผล 
รองเลขาธิการ ปปง.ฝrายปฏิบัติการ 
ให;นโยบายเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน 

วิทยากร บรรยายหัวข;อ “การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.
ป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
โดย นายสุรศักดิ ์ ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอยัการ 

สํานักงานคดศีาลสูงภาค ๕ สํานักงานอยัการสูงสุด 

วิทยากร บรรยายหัวข;อ“การวิเคราะหAธุรกรรม 
และสืบสวนทางการเงิน” 

โดย พ.ต.ท.ธีรพงษA  ดุลยวิจารณA  
ผอ.ส-วนสืบสวนทางการเงิน สํานักงาน ปปง. 

 

วิทยากรให;คําแนะนํา 



    ๖๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม รอง ผบช.ภ.๓ 
ประธานกล-าวปnดโครงการ 

 
 

วิทยากร บรรยายหัวข;อ  
“มาตรการดําเนินการด;านภาษีอากรต-อผู;ค;ายาเสพติด” 

โดย นายกนก  ศิริวัฒนกุล และนางจิรพา  ตรีโรจนAพุฒิพงศA  
ผู;แทนจากสํานกังานสรรพากรภาค ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

ร.ต.อ.หญิง สุวนียA แสวงผล 
รองเลขาธิการ ปปง.ฝrายปฏิบัติการ 

สรุปเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน 



    ๖๘ 

 

ภาคผนวก 

 
กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจ
แห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓ ) ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระหว-างวันที่ ๗ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล  จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------ 
 
วันอังคารที่  ๗  สิงหาคม ๒๕๕๕ 
๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข�าห�องพักโรงแรม  
๑๘.๐๐  - ๒๐.๐๐ น.        กิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ' โดย ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันพุธที่  ๘  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน  ผู�เข�าร�วมสัมมนา 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    ทดสอบความรู�ก�อนการสัมมนา 
เวลา ๐๙.๑๐ – ๐๙.๓๐ น.    พิธีเปIดการสัมมนาและมอบนโยบาย โดย พล.ต.ท.ภาณุ เกิดลาภผล ผบช.ภ. ๓  

        กล�าวรายงานโครงการ โดย นางนวลจันทร'  โพธิ์ช�วย  ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักนโยบายและยุทธศาสตร' 
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.    บรรยายหัวข�อ “ความคาดหวังของผู;บังคับบัญชาในการใช;กฎหมายฟอกเงินควบคู-ไปกับ        

การปราบปรามขยายผลยึดทรัพยAผู;ค;ายาเสพติด” โดย พล.ต.ต.เดชา  ชวยบุญชุม รอง ผบช.ภ.๓   
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. อภิปรายหัวข�อ “ภารกิจและหน;าที่ของชุดปฏิบัติการป'องกันปราบปรามยาเสพติดในระดับต-าง ๆ 

ตามแผนปฏิบัติการของ ภ.๓” โดย พ.ต.อ.ไพโรจน'  บุญเต็ง รอง ผบก.อก.ภ.๓ , และ พ.ต.ท.พิชิต  มีแสง 
รอง ผกก.ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๓ 

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    บรรยายหัวข�อ “เทคนิคการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ-ในรูปแบบต-าง ๆ”  
         โดย พ.ต.ท.ธีระชัย  ชํานาญหมอ รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร',  
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ “การจัดทําผังเครือข�ายทางด�านการเงินของขบวนการค�ายาเสพติด”  
 โดย  พ.ต.ท.ธีระชัย   ชํานาญหมอ  รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร'  

         พ.ต.ท.ภูมิ    ทองโพธ์ิ   สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา  
         พ.ต.ท.วรวรรธน'    ขันธ'เครือ  สว.สส.สภ.มะเริง  

                  ร.ต.ท.บุรัสกร ลาผ�าน  พงส.(สบ ๑) สภ.เมืองสุรินทร' 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.     พักผ�อนตามอัธยาศัย/ รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.       แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ (ต�อ)  
 
 
 
 

  

 



    ๖๙ 

 

 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.    บรรยายหัวข�อ “การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  โดยนายสุรศักดิ์  ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ สํานักงานอัยการสูงสุด 
เวลา ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา   ๑๓. ๐๐   -  ๑๕. ๐๐  น. บรรยาย หัวข�อ “การวิเคราะห'ธุรกรรม และการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน” โดย พ.ต.ท. ธีรพงษ'   ดุลยวิจารณ'   

ผู�อํานวยการส�วนสืบสวนทางการเงิน สํานักงาน  ปปง. 
เวลา  ๑๕.๐๐   -  ๑๗. ๐๐  น. แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ “การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”จํานวน ๔ กลุ�มโดย วิทยากร สํานักงาน ปปง./

สํานักงานอัยการสูงสุด/ตํารวจภูธรภาค ๓ 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  พักผ�อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.     แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ (ต�อ)  

วันศุกรAที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เวลา   ๐๙. ๐๐   -  ๑๐. ๐๐  น.  แบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัติ (ต�อ)  
เวลา ๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.  บรรยายหัวข�อ “มาตรการดําเนนิการด�านภาษีอากรต�อผู�ค�ายาเสพติด” โดยผู�แทน สาํนักงานสรรพากร

ภาค ๙ นครราชสีมา 
เวลา ๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น.  รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา ๑๓.๐๐  - ๑๔.๓๐ น.  นําเสนอผลการแบ�งกลุ�มฝFกปฏิบัต ิ
เวลา ๑๔.๓๐  - ๑๕.๐๐ น.  ทดสอบความรู�หลังการเข�าร�วมสัมมนา 
เวลา ๑๕.๐๐  - ๑๕.๓๐ น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร และปIดการสัมมนา โดยผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓/อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 
  

 ��������� 
 
หมายเหตุ :  *  รับประทานอาหารว�างและเคร่ืองดื่มเวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.  และ  ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. 

       *  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    ๗๐ 

 

 

คํากล-าวรายงานในพิธีเปnดการสัมมนา 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระหว-างวันท่ี ๗ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕  

  ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  
โดย นางนวลจันทรA  โพธิ์ช-วย : ผู;อํานวยการส-วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

------------------------------------------------------------------------- 
เรียน ท-านประธาน พลตํารวจโทภาณุ เกิดลาภผล ผู;บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ 
      ดิฉันรู�สึกเปKนเกียรติอย�างยิ่งท่ีท�าน กรุณามาเปKนประธานในพิธีเปIดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” 
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา  ในวันนี้ 
    โครงการนี้มีวัตถุประสงค'ท่ีสําคัญคือ เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร'การแก�ไขปXญหาเก่ียวกับยาเสพติด โดยสามารถทํา
การสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด ตลอดจนการตรวจสอบทรัพย'สินเพ่ือริบทรัพย'สิน โดยการใช�กฎหมายฟอกเงินและกฎหมาย
ภาษีและให�เจ�าหน�าท่ีทุกฝYายได�ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการสืบสวนขยายผล มาตรการริบทรัพย'สินคดียาเสพติด โดยใช�
กฎหมายฟอกเงินเปKนส�วนหนึ่งของการปราบปรามยาเสพติด อีกท้ังยังให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจ สามารถปฏิบัติตาม
กฎหมายป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินได�อย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน ท่ีเก่ียวข�องตลอดจน
แลกเปลี่ยนข�อมูล ข�อคิดเห็น ปXญหาอุปสรรค ข�อเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงินด�วย ประกอบกับ ตามคําสั่ง 
สํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๔/๒๕๕๔ เรื่อง ยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด ลงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได�กําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการเอาชนะยาเสพติดเปKนวาระแห�งชาติท่ีทุกภาคส�วนในสังคมจะต�องร�วมกันดําเนินการให�ประสบความสําเร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ตาม
แผนยุทธศาสตร'พลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงาน ปปง. มีฐานะเปKนหน�วยงานหลักในการดําเนินการตามแผนงาน 
“การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช�กฎหมาย (Supply ๑) ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ จึงได�มีการบูรณาการการทํางานร�วมกัน
อย�างจริงจัง โดยดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานท่ีได�จากการสืบสวนพฤติการณ'และการเงิน วางแนวทางการดําเนินการรวบรวม
พยานหลักฐานจนครบองค'ประกอบท่ีจะดําเนินการตามกฎหมายได� เพ่ือลดอิทธิพลและตัดวงจรทางด�านการเงินของเครือข�ายขบวน
การค�ายาเสพติด โดยมุ�งเน�นการตรวจยึดทรัพย'สิน ท่ีเก่ียวเนื่องกับยาเสพติดไว�ตรวจสอบเบ้ืองต�นตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปราม
ผู�กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ และพัฒนาการสืบสวนทางการเงินควบคู�กับการสืบสวนพฤติการณ'ของบุคคลเพ่ือ
สามารถสืบทราบพฤติการณ'ได�อย�างครบวงจร แล�วจึงขยายผลการดําเนินงานด�านทรัพย'สิน โดยใช� พ.ร.บ.ป)องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และประมวลรัษฎากร ต�อเนื่องจากการดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู�กระทําความผิดเก่ียวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ต�อไป  
  ในปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ สํานักงาน ปปง. จึงมีแผนในการบูรณาการการปฏิบัติงานให�ครอบคลุมทุกภาคส�วน
ท่ีเก่ียวข�อง ไม�ว�าจะเปKนหน�วยงานด�านบังคับใช�กฎหมายและหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ได�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับแนวทาง วิธีการและข้ันตอนใน
การปฏิบัติงาน รวมท้ังเปKนการเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงาน ซ่ึงได�ดําเนินการร�วมกับตํารวจภูธรภาค ๑/ ภาค ๒ /ภาค 
๕ และภาค ๖ ไปเรียบร�อยแล�ว 
 โดยมีกลุ�มเป)าหมาย เปKนข�าราชการตํารวจชั ้นสัญญาบัตรชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของ  
หน�วยต�างๆ ประกอบด�วย ชุดปฏิบัติการของตํารวจภูธรภาค ๓ จํานวน ๑๒ นาย  ชุดปฏิบัติการของตํารวจภูธรจังหวัด   
จํานวน ๘ นาย ชุดปฏิบัติการของของสถานีตํารวจที่มีความรุนแรงของปXญหาของยาเสพติดมาก จํานวน ๕๕ นาย 
จํานวนรวมท้ังสิ้น  ๗๕  คน 
   บัดนี้ได�เวลาอันสมควรแล�ว จึงใคร�ขอเรียนเชิญท�านประธานเปIดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  
“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญค�ะ 



    ๗๑ 

 

คํากล-าวเปnดการสัมมนา 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” 

ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระหว-างวันท่ี ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  

ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 
โดย พลตํารวจโทภาณุ เกิดลาภผล ผู;บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ 

 
เรียน  ท�านวิทยากร ข�าราชการตํารวจภูธร  ภาค ๓ และท�านผู�มีเกียรติทุกท�าน 

               ผมรู�สึกเปKนเกียรติและมีความยินดีเปKนอย�างยิ่ง ท่ีได�มาเปKนประธานในพิธีเปIดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ 
(ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันนี้และต�องขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมสัมมนา โดยพร�อมเพรียงกัน 
            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง. มีแผนบูรณการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกองค'กร ไม�ว�าจะเปKนหน�วยงาน ด�านบังคับใช�
กฎหมายและหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงิน ซ่ึงถือเปKนนโยบายของรัฐบาล  
โดย ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู�บํารุง รองนายกรัฐมนตรีฝYายความม่ันคงและ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมเปKน 
ผู�ให�นโยบายแนวทางบูรณาการตลอดจนปXจจุบันนี้ ต�างมีความเข�าใจเปKนอย�างดีว�าปXญหาอาชญากรรม ยาเสพติด มีรูปแบบการดําเนินการ                
ท่ีสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนมีเครือข�ายโยงใยเชื่อมโยงกัน เปKนขบวนการ เปKนองค'กรอาชญากรรมท่ีสร�างความเสียหายต�อประเทศชาติและประชาชน  
เปKนอย�างมาก การปราบปรามการฟอกเงินอย�างเข�มงวด เน�นการบริหารจัดการอย�างมีเอกภาพและบูรณาการ การสัมมนาในครั้งนี้จึงเปKนนิมิตรหมาย 
ท่ีดี ท่ีข�าราชการตํารวจภูธรภาค ๓ จะได�มีโอกาสได�แลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ'อันจะเปKนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งต�อการทํางานในเชิงบูรณาการ                
โดยขอให�มุ�งเน�นการบูรณาการด�านข�อมูลข�าวสาร การข�าวและการปฏิบัติร�วมกันอย�างจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถหยุดยั้งขบวนการก�อการร�าย ขบวนการค�า
ยาเสพติด และอาชญากรรมท่ีรุนแรงกระทบต�อความม่ันคง ในรูปแบบต�างๆ  ให�ได�ผลอย�างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
             สุดท�ายนี้ ต�องขอขอบคุณ ผู�บริหารของสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๓ ท่ีอนุญาตให�ข�าราชการในสังกัดมาร�วมสัมมนาในครั้งนี้ 
ท่ีเห็นความสําคัญ และหวังเปKนอย�างยิ่งว�าจะได�รับความร�วมมือและนํานโยบายไปถ�ายทอดสู�การปฏิบัติให�เห็นผลเปKนรูปธรรมโดยเร็ว 
             บัดนี้  ได� เวลาอันสมควรแล�ว ผมขอเปIดการสัมมนา รวมท้ังขออวยพรให�การสัมมนาในครั้ งนี้             
ประสบความสําเร็จ บรรลุผลตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ทุกประการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



    ๗๒ 

 

คํากล-าวปnดการสัมมนา     
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)”  
ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ระหว-างวันท่ี ๗ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมสบาย โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา 

โดย พลตํารวจตรีเดชา ชวยบุญชุม รองผู;บัญชาการตํารวจภูธร ภาค ๓ 
 
เรียน  ท�านวิทยากร ท�านผู�มีเกียรติและผู�เข�าร�วมสัมมนาทุกท�าน 

               ผมมีความยินดีเปKนอย�างยิ่ง ท่ีได�รับเกียรติมาเปKนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปIดโครงการสัมมนา        
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันนี้ 
             จากการรายงานของฝYายจัดโครงการสัมมนาผมเชื่อว�า ผู�เข�าร�วมสัมมนาทุกท�าน ได�รับทราบนโยบายด�านความม่ันคงแห�ง
รัฐ ในการเร�งดําเนินการแก�ไขปXญหาอาชญากรรมท่ีเปKนฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อีกท้ังนโยบายในการบูรณาการการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินและด�านยาเสพติด ท่ีจะให�มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวน
สอบสวนการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาใช�ในการดําเนินการต�อผู�กระทําความผิดและได�รับความรู�เพ่ิมเติมจากกรณีศึกษาต�าง ๆ  
รวมท้ังระเบียบ  และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข�อง  ท่ีจะต�องใช�ประกอบในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างชัดเจนยิ่งข้ึน 

 


