
 
 
 
            
  

  
 

 

สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบติัการ 
 

เลขท่ี ๖๗ / ๒๕๕๕ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                      

ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงาน              
อัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)”  

ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 

 
 

ระหว-างวันท่ี ๑๓– ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 

 
 
 

สํานักงานป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



     
 

สารบัญ 
                                

หน�า 
สรุปผลโครงการสัมมนา  
๑.  เลขที่โครงการ   ๑ 
๒. หน�วยงานที่รับผิดชอบ   ๑ 
๓. หลักการและเหตุผล   ๑ 
๔. วัตถุประสงค'   ๑ 
๕. เป)าหมาย (กลุ�มเป)าหมาย)   ๑ 
๖. ผลผลิต (Output) และเป)าหมายผลผลิต   ๒ 
๗. ผลลัพธ' (Outcome)   ๒ 
๘. ดัชนีชี้วัดความสาํเร็จ (KPIs)   ๒ 
๙. ความสอดคล�องกับนโยบาย/เป)าหมาย/ตัวชี้วัดของสาํนักงาน ปปง.   ๒     
๑๐. วิธีการดําเนินโครงการและวิทยากร   ๒ 
๑๑. ผู�เข�าร�วมโครงการ/กลุ�มเป)าหมาย   ๓ 
๑๒. ระยะเวลาดําเนนิการและสถานที ่    ๓ 
๑๓. งบประมาณ      ๔ 
๑๔. การติดตามประเมินผล     ๔ 
๑๕. ผลที่คาดว�าจะได�รับ     ๔ 
๑๖. สรุปผลการสัมมนา                                                                    ๔ 
๑๗. สรุปรายชื่อผู�เข�าร�วมโครงการ                                                                 ๑๘ 
๑๘. สรุปผลการประเมินโครงการ  ๒๒ 
๑๙. ภาพกิจกรรม  ๒๔ 
ภาคผนวก   
 กําหนดการสัมมนา  ๒๙ 
 คํากล�าวรายงานในพิธีเปKดการสมัมนา  ๓๐ 
 คํากล�าวเปKดการสัมมนา  ๓๑ 
 คํากล�าวปKดการสัมมนา  ๓๒ 
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สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ 

(ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
    ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

                          โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 

๑.  เลขที่โครงการ  
โครงการเลขที่  ๖๗/๒๕๕๕ 

๒. หน-วยงานที่รับผิดชอบ  
ส�วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร'และสํานักตรวจสอบและวิเคราะห' สํานักงานป)องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)  

๓. หลักการและเหตุผล 
 ๓.๑ ตามท่ีได�มีกฎหมายป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเปPนการตัดวงจรอาชญากรรมเนื่องจากผู�กระทํา
ความผิดกฎหมายบางประเภท ได�นําเงินหรือทรัพย'สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมากระทําการในรูปแบบต�าง ๆ  อันเปPนการฟอกเงิน                
เพ่ือนําเงินหรือทรัพย'สินไปใช�เปPนประโยชน'ในการกระทําความผิดต�อไปได�อีก จึงเปPนปTญหาเร�งด�วนท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคงของ
ประเทศ ท้ังในด�านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง คือ กลุ�มผู�รับบริการ ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย รวมท้ังส�วนราชการและองค'กรท่ี
ปฏิบัติงานร�วมกับสํานักงาน ปปง. ซ่ึงมีความสําคัญยิ่ง ด�วยมีภารกิจท่ีจะต�องปฏิบัติงานด�านการป)องกันและปราบปรามตามกฎหมายฟอก
เงิน เพ่ือร�วมกันป)องกันและปราบปรามอย�างจริงจัง จึงเปPนความจําเปPนท่ีสํานักงาน ปปง. ต�องจัดโครงการเพ่ือให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับ
กฎหมายฟอกเงิน ให�แก�ข�าราชการในสังกัดหน�วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง   ซ่ึงมีผลต�อความสําเร็จในการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประกอบกับสํานักงาน ปปง. ได�กําหนดเปPนโครงการสําคัญ ตามนโยบายรัฐบาล ( Flagship Projects ปa ๕๕ – ๕๘ ) 
 ๓.๒ สํานักงาน ปปง. จึงมีแผนในการบูรณาการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�อง   ไม�ว�าจะเปPนหน�วยงานด�าน
บังคับใช�กฎหมาย และหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือได�เตรียมความพร�อม รวมท้ังให�เข�าใจเก่ียวกับแนวทาง วิธีการและ
ข้ันตอนในการปฏิบัติ เพ่ือให�สามารถปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงได�ดําเนินการร�วมกับตํารวจภูธรภาค ๑ ไปแล�ว และอยู�ระหว�างดําเนินการร�วมกับตํารวจภูธรภาค ๒ และภาค ๖ 
 ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาดังกล�าวต�อเนื่องโดยเปPนการบูรณาการร�วมกับสํานักงาน
ตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)  เพ่ือให�สามารถบูรณาการ               
การปฏิบัติงานลงสู�กลุ�มเป)าหมายและกระจายท่ัวทุกพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เปPนไปตามหลักการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป)าหมายตามพันธกิจ 
๔. วัตถุประสงคA 
 ๔.๑  เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมสัมมนาได�มีความรู�ความเข�าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายป)องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๒  เพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูล ข�อคิดเห็น ปTญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะในการดําเนินงาน     
 



    ๒ 

 

๕. เป'าหมาย (กลุ-มเป'าหมาย) 
ข�าราชการในสังกัดสํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการ

สูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕) ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม� แม�ฮ�องสอน พะเยา น�าน ลําปาง ลําพูน 
และแพร� จํานวน  ๕๐ คน  

ผลการดําเนินงาน  ผู�เข�าร�วมสัมมนา รวมจํานวน ๕๕ คน (เป)าหมาย ๕๐ คน) ผ�านการสัมมนา ๕๕ คน 
ประกอบด�วย ข�าราชการสํานักงาน ปปง. จํานวน ๑๔ คน  ข�าราชการตํารวจภูธรภาค ๕  จํานวน ๒๗ คน และข�าราชการสํานักงานอัยการ
ภาค  ๕  จํานวน ๑๔ คน คิดเปPนร�อยละ ๑๑๐ 
๖. ผลผลิต (Output) และเป'าหมายผลผลิต 
 ๖.๑  ผู�เข�าร�วมสัมมนา มีความรู�ความเข�าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายป)องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๒   ได�มีการแลกเปลี่ยนข�อมูล ข�อคิดเห็น  ปTญหาอุปสรรค และข�อเสนอแนะ ในการดําเนินงาน 
๗. ผลลัพธA (Outcome) 
 สํานักงาน ปปง. และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง สามารถปฏิบัติงานได�บรรลุตามเป)าหมาย ก�อให�เกิดความมั่นคง
ของประเทศ ท้ังในด�านเศรษฐกิจและสังคม 

๘. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPIs) 
 ผู�เข�าร�วมสัมมนา สามารถให�ความร�วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายป)องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และสามารถให�ความร�วมมือในการแก�ไขปTญหาการฟอกเงินร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนไม�น�อยกว�า
ร�อยละ ๘๐  

ผลการดําเนินงาน ผู�เข�าร�วมสัมมนา สามารถให�ความร�วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายป)องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง และสามารถให�ความร�วมมือในการแก�ไขปTญหาการฟอกเงินร�วมกับสํานักงาน ปปง. 
เพ่ิมข้ึนร�อยละ ๑๐๐    
 
๙. ความสอดคลSองกับนโยบาย/เป'าหมาย/ตัวช้ีวัดของสํานักงาน ปปง. 

๙.๑ แผนยุทธศาสตร' ๕ ปa (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙)  แผนปฏิบัติการ ๔ ปa  ( พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๘ )และ
แผนปฏิบัติการประจําปa พ.ศ. ๒๕๕๕ ของ สํานักงาน ปปง. ยุทธศาสตร'ท่ี ๓ : เผยแพร�ความรู�และเสริมสร�างความเข�าใจ
เก่ียวกับการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสร�างเครือข�ายความร�วมมือกับหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนอย�างเปPนรูปธรรม 
 ๙.๒ แผนการบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘   นโยบายท่ี ๒ : นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ  

๑๐. วิธีการดําเนินโครงการและวิทยากร ประกอบดSวย 
  ๑๐.๑ วิธีการดําเนินโครงการ 

           ๑๐.๑.๑ แบ�งกลุ�มฝgกปฏิบัติการทํางานเปPนทีม 
                       ๑๐.๑.๒  อภิปรายเรื่อง เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ                                         
ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                      ๑๐.๑.๓ บรรยาย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                               ๑๐.๑.๔ สัมมนากลุ�มย�อย เรื่อง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 



    ๓ 

 

  ๑๐.๒ วิทยากร 
              ๑๐.๒.๑ วิทยากรแบ�งกลุ�มฝgกปฏิบัติ  ประกอบด�วย   
   ๑. นางนวลจันทร'  โพธิ์ช�วย     ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร 
                          ๒. นางอรอุมา      คงเพ็ชร'     นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ นย. 
   ๓.   นายกิติศักด์ิ          สีสด นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชํานาญการ นย. 
                                  ๑๐.๒.๒   วิทยากร อภิปราย  ประกอบด�วย 
    ๑.  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย' แสวงผล (สํานักตรวจสอบและวิเคราะห' สํานักงาน ปปง.) (ผู�ดําเนินการอภิปราย) 
                           ๒.  นายนภดล   บุญศร อัยการพิเศษฝkายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  
    ๓. พ.ต.ท.สวัสด์ิ  หล�ากาศ      รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม�   
    ๔. พันตํารวจโท ธีรพงษ'  ดุลยวิจารณ'  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 
            ๑๐.๒.๓  วิทยากรบรรยาย  ประกอบด�วย   

๑. นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
           ๑๐.๒.๔   วิทยากร สัมมนากลุ�มย�อย   ประกอบด�วย 
    ๑.  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย' แสวงผล (สํานักตรวจสอบและวิเคราะห' สํานักงาน ปปง.) (ผู�ดําเนินการอภิปราย) 
                           ๒.  นายนภดล   บุญศร อัยการพิเศษฝkายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  
    ๓. นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕  
    ๔. นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย'    ผอ.สํานักคดี 
    ๕. นางชลธิชา  ดาวเรือง        นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ภพ. 
    ๖. นายนพดล  อุเทน นิติกรชํานาญการพิเศษ ตส. 
    ๗. พันตํารวจโท ธีรพงษ'  ดุลยวิจารณ'  นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 
    ๘. นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน'     อัยการพิเศษฝkายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 
    ๙. นายชาญชัย  พงศ'ภัสสร ผอ. สํานักภารกิจพิเศษ    
๑๑. ผูSเขSาร-วมโครงการ/กลุ-มเป'าหมาย  

รายละเอียด แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงาน 
คิดเปUน

เปอรAเซ็นตA 
๑. ผู�เข�าร�วมโครงการ/กลุ�มเป)าหมาย  ๘๐ คน ๖๘ คน ๘๕.๐๐ 
-  ประธาน /วิทยากรภายนอก ๑ คน ๒ คน  
-  เลขาธิการ ปปง./รองเลขาธิการ ปปง. ๑ คน ๐ คน  
-  วิทยากรจากภายใน  / ผู�เข�าร�วมโครงการ ๓ คน ๓  คน  
-  วิทยากรจากภายนอกและภายใน ๘ คน ๔  คน  
-  วิทยากรจากภายนอก / ผู�เข�าร�วมโครงการ ๑ คน ๑  คน  
-  เจ�าหน�าท่ีโครงการ ๔ คน           ๓  คน  
-  เจ�าหน�าท่ีโครงการ / วิทยากร   ๔ คน           ๔  คน  
-  ผู�สังเกตการณ' ๘ คน ๐  คน  
-  ข�าราชการ ปปง.  ๑๓ คน ๑๑ คน  
-  ข�าราชการตํารวจภูธร ภาค ๕ ๒๒ คน ๒๖ คน  
-  ข�าราชการสํานักงานอัยการ ภาค ๕ ๑๕ คน ๑๔ คน  
รวมผูSเขSารับการอบรม ๕๐ คน ๕๕ คน ๑๑๐ 
๒. ค�าใช�จ�ายในการดําเนินงาน ๕๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท     ๓๘๗,๗๘๐.๐๐  บาท    ๖๕.๖๑  
๓. ค�าใช�จ�ายเฉลี่ยต�อคนประมาณ ๗,๓๘๗.๕๐ บาท       ๕,๗๐๒.๖๕ บาท ๗๗.๒๐ 



    ๔ 

 

๑๒. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ี 
 ระยะเวลา ๓ วัน ระหว�างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด' รีสอร'ท จังหวัด
เชียงใหม� 
๑๓. งบประมาณ 

จากงบประมาณรายจ�ายประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของสํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กิจกรรมท่ี ๕ : 
เผยแพร�ข�อมูลให�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย  รายการฝgกอบรม/สัมมนา งบดําเนินงาน รายการ
ค�าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ  จํานวน ๕๙๑,๐๐๐ บาท (ห�าแสนเก�าหม่ืนหนึ่งพันบาทถ�วน)   

ผลการดําเนินงาน  รายจ�ายท่ีใช�จ�ายจริงรวมท้ังสิ้น ๓๘๗,๗๘๐ บาท คิดเปPนร�อยละ ๖๕.๖๑ คงเหลือเงินจํานวน 
๒๐๓,๒๒๐  บาท 

๑๔. การติดตามประเมินผล 
๑๔.๑ ผลการประเมินจากการตอบแบบสอบถามของผู�เข�าร�วมสัมมนา 
๑๔.๒ เง่ือนไขการผ�านเกณฑ'และได�รับประกาศนียบัตร คือผู�เข�าร�วมสัมมนาต�องมีเวลาเข�าร�วมสัมมนาในโครงการ

ไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ ของระยะเวลาท้ังหมด   

ผลการดําเนินงาน ผู�ผ�านการฝgกอบรมจํานวน  ๕๕  คน จากผู�เข�ารับการฝgกอบรม จํานวน ๕๐ คน มีความรู�ความ
เข�าใจเพ่ิมข้ึน คิดเปPนร�อยละ ๑๐๐ โดยประเมินจากคะแนนแบบประเมินหลังการฝgกอบรม         

๑๕. ผลท่ีคาดว-าจะไดSรับ 
 ผู�เข�าร�วมสัมมนา มีความรู�ความเข�าใจ สามารถบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน กฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวข�องได�

อย�างมีประสิทธิภาพ และเปPนรูปธรรม 

๑๖. สรุปผลการสัมมนา 
 ๑๖.๑ แบ-งกลุ-มฝWกปฏิบัติการทํางานเปUนทีม ๔ กลุ-ม กิจกรรมเสริมสรSางความสัมพันธA โดยวิทยากรจาก
สํานักงาน ปปง.  
 ๑๖.๒ อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย : นายนภดล บุญศร  สํานักงานอัยการสูงสุด 
พ.ต.ท.สวัสดิ์ หลSากาศ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๕  พ.ต.ท. ธีรพงษA  ดุลยวิจารณA  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. และ
ผูSดําเนินการอภิปราย โดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนียA  แสวงผล  ผูSอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะหA 

อัยการนภดล 
  คดีท่ีแม�แฝก เปPนคดีท่ีส�งมายังสํานักงาน ปปง. เปPนคดีท่ีของให�ทรัพย'ตกเปPนของแผ�นดินเปPนคดีแพ�ง            
ซ่ึงได�มาสืบพยานท่ีศาลจังหวัดเชียงใหม�ในคดีนั้น ผู�ต�องสงสัยเอาเงินสดจํานวน ๔ ล�านบาท ยัดไว�ในท�อเลสลอนและปKดหัวท�าย
ซ�อนไว�ใต�เตียง ซ่ึงในบ�านของผู�ต�องสงสัยนั้นมีตู�เซฟอยู� แต�ผู�ต�องสงสัยไม�ได�เอาเงินเก็บไว�ในตู�เซฟซ่ึงดูน�าจะแข็งแรงกว�าแต�กลับยัด
ไว�ในท�อเลสลอนปKดหัวท�ายและซุกไว�ใต�เตียงโดยจะต�องสืบว�าทรัพย'ดังกล�าวนั้นเปPนทรัพย'ท่ีได�มาโดยสุจริตหรือเก่ียวกับการค�ายา
เสพติด ความผิดมูลฐานต�าง ๆ โดยสืบได�ว�าผู�ต�องสงสัยนั้นเตรียมเงินไว�เพ่ือจะนําไปซ้ือท่ีดินซ่ึงอยู�บริเวณใกล�เคียง และการท่ีเก็บ
เงินไว�ในท�อนั้นเปPนการเก็บโดยใช�ภูมิปTญญาท�องถ่ิน เพราะว�ากลัวขโมย แต�จากการตรวจสอบบ�ายของผู�ต�องสงสัยนั้น เขามีตู�เซฟท่ี
แข็งแรงมาก ซ่ึงเขาก็ไม�ได�เก็บเงินไว�ในนั้น ด�วยเหตุนี้ศาลจึงไม�เชื่อว�าเงินจํานวน ๔ ล�านบาทเปPนเงินท่ีเขาได�มาโดยสุจริต เหตุท่ี
ศาลไม�เชื่อนั้นเพราะว�า ตัวผู�ต�องสงสัยท่ีอ�างว�าเปPนเจ�าของเงินนั้นมีบัญชีธนาคารอยู�หลายธนาคาร แต�เขากลับอ�างว�าธนาคารนั้น
อยู�ไกล จึงนําเงินจํานวน ๔ ล�านบาทนี้ เก็บไว�ก�อนเพราะไม�อยากไปฝากธนาคาร เช�นนี้ จึงเปPนเหตุให�ศาลมีคําสั่งให�ทรัพย' ๔ ล�าน



    ๕ 

 

บาทนั้นตกเปPนของแผ�นดิน ซ่ึงก็เปPนหนึ่งในเครือข�ายของสุภาพ สีแดง โดยท่ีคนท่ีอ�างว�าเปPนเจ�าของเงินนั้นเปPนพ�อตาของลูกน�อง
ของสุภาพ สีแดง แต�ตอนนี้คดีนี้อยู�ในระหว�างการยื่นอุทธรณ'คําสั่งศาลอยู� 
 พระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายนั้นจะมีอยู� ๒ ส�วน คือ ส�วนท่ีเปPน             
การดําเนินการเก่ียวกับทรัพย'สินหรือท่ีเรียกว�าการดําเนินคดีแพ�งซ่ึงในกฎหมายการฟอกเงินนั้นให�ดําเนินการได�ท่ีศาลแพ�งศาล
เดียวท่ัวประเทศ เพราะว�ามูลคดีมูลฐานจะเกิดข้ึนท่ีไหนนั้น การดําเนินคดีเก่ียวกับทรัพย'สินนั้นจะไปรวมอยู�ท่ีสํานักงาน ปปง. 
และจะส�งไปท่ีสํานักงานอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ แห�งเดียวเท�านั้น ส�วนในการดําเนินคดีของพนักงานอัยการเศษ               
ฝkายคดีพิเศษ ๓นั้นจะดําเนินคดีท่ีศาลแพ�งโดยการทําเปPนคําร�องยื่นต�อศาล จากนั้นเม่ือมีคดีมูลฐานท่ีต�างจังหวัด จังหวัดใดทาง 
อัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ ก็จะไปสืบพยานในจังหวัดนั้น ๆ อย�างเช�นจังหวัดเชียงใหม� ลําพูน จะเปPนจังหวัดท่ีมียาเสพติด
จํานวนมาก การท่ีทางสํานักงานอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ จะมาสืบพยานได�นั้น จะต�องมีการขอหมายเรียกพยาน พยาน
ท่ีว�าคือ พยานท่ีเปPนพนักงานเจ�าหน�าท่ี เปPนตํารวจในพ้ืนท่ี ซ่ึงตํารวจหลาย ๆ บางท�านก็เคยเบิกความคดีอาญาแล�ว บางท�านก็
ยังไม�เคยเบิกความ จึงอาจจะสงสัยว�าทําไมเบิกความแล�วต�องมาเบิกความอีก แต�คดีอาญามูลฐานนั้นศาลได�ตัดสินไปแล�ว            
ตรงนี้อาจจะเปPนความข�องใจของตํารวจบางท�าน 
 ทางตํารวจนอกจากจะจับกุมในคดีนั้นแล�ว ยังมีเรื่องการสืบทราบว�าเคลือข�ายยาเสพติดว�ามีเครือข�ายอย�างไร                 
มีผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'อย�างไร บุคคลคนนั้นมีความผิดมูลฐานอย�างไร ซ่ึงในคดีแพ�งนั้น เราอาจจะไม�ได�ยึดทรัพย'สินกับผู�กระทําผิด
โดยตรง อาจจะยึดทรัพย'สินของภรรยา ลูก หรือของบุคคลท่ีผู�กระทําความผิดมูลฐานได�นําทรัพย'สินไปฝากไว� ฉะนั้นจึงต�องสืบให�
เห็นว�าบุคคลท่ีถือทรัพย'ไว�แทนผู�กระทําความผิดมูลฐานนั้นมีความเก่ียวข�องสัมพันธ'อย�างไร ซ่ึงในบางท�องท่ีบางจังหวัด บางคดีนั้น 
อย�างคดีท่ีแม�แฝกนั้นพ�อตาของผู�กระทําผิดเปPนตํารวจ และมาถือทรัพย'ไว�แทนลูกเขย อย�างคดีท่ีชลบุรีก็มีพนักงานตํารวจยศ
ระดับพันตํารวจโทถือทรัพย'สินเปPนท่ีดินไว�แทนผู�กระทําความผิดมูลฐาน แต�ภายหลังก็ทราบเรื่องก็ได�มีการถอนตัวออกไป 
 แม�จะถูกดําเนินการในคดีอาญาไปแล�ว แต�เรื่องท่ียังสืบเรื่องความสัมพันธ'ระหว�างผู�กระทําความผิดมูลฐานกับผู�ท่ีถือ
ครองทรัพย'นั้นแทนมีความสัมพันธ'กันอย�างไร สําหรับพนักงานอัยการท่ีอยู�ในต�างจังหวัด ซ่ึงทางสํานักอัยการพิเศษ ฝkายคดี
พิเศษ ๓ ส�งเอกสารเพ่ือให�ขอหมาย ในรายละเอียดนั้นยังไม�ต�องใช�ทนาย เพราะในเรื่องการดําเนินคดีความผิดเก่ียวกับ
ทรัพย'สินนั้น ทางอัยการเปรียบเสมือนเปPนผู�ร�องโดยตรง จึงทําให�จบในคดีอาญา จึงไม�ต�องใช�ทนาย สามารถท่ีจะยื่นคําร�องต�อ
ศาลได�เลย และไม�ต�องเสียค�าฤชาธรรมเนียมท้ังปวง มีบางจังหวัดท่ีส�งคําร�องไปเพ่ือขอหมาย และศาลเรียกเก็บเงินค�าคําร�อง
ต�าง ๆ พอจ�ายไปก็มีหนังสือส�งมาท่ีสํานักอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ ซ่ึงตอบไปว�าไม�สามารถจ�ายให�ได�เพราะว�าเปPนกฎหมาย
ท่ียกเว�นค�าฤชาธรรมเนียมท้ังปวงให�พนักงานอัยการ ฉะนั้น พนักงานอัยการท่ีอยู�ในจังหวัดต�าง ๆ ท่ีมีโอกาสได�มีส�วนร�วมใน
การทําคดีแพ�ง เพียงแค�ส�งหมายแทนตัวผู�ร�องพอถึงวัน พนักงานอัยการจากสํานักงานอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ จะมาว�า
ความเอง นี่คือในเรื่องของคดีแพ�ง 
 ในเรื่องการดําเนินคดีอาญาฟอดเงินนั้น สํานักงานอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ ก็จะดําเนินคดีอาญาฟอกเงินในศาล
เฉพาะในกรุงเทพฯ ท้ังหมด ๕ ศาล ในส�วนพนักงานอัยการในต�างจังหวัด ก็จะรับผิดชอบในคดีอาญาท่ีเกิดในเขตท�องท่ีใน
จังหวัดท่ีตนรับผิดชอบอยู� 
 ข�อสังเกตในเรื่องของการฟอกเงินทางอาญานั้น จะใช�หลักตามกฎหมายอาญา สําหรับในข�อสังเกตคือ ในคดีอาญานั้น
ศาล รวมถึงศาลฎีกา เพราะคําว�าศาลยกฟ)อง มาอยู�เรื่อย ๆ ยกฟ)องเพราะไม�สามารถสืบได�ว�าทรัพย'ท่ีถูกนํามาเปลี่ยนแปลง
สภาพนั้น เปPนทรัพย'ท่ีได�มาจากการกระทําความผิด อีกประการหนึ่งคือ มีคําว�า ศาลฎีกา ๔๗๑๖ - ๔๗๑๗ ปa ๕๐ นั้น มีความ
ว�าทรัพย'สินท่ีจําเลยได�มาเปPนทรัพย'สินท่ีได�มาก�อนวันท่ีถูกกล�าวหาว�ากระทําความผิดยาเสพติดซ่ึงเปPนความผิดมูลฐาน ซ่ึง
ประเด็นนี้ทําให�ศาลจะยกเสียเปPนส�วนใหญ� ฉะนั้น การดําเนินคดีอาญานั้นจะไม�เปPนผล ทรัพย'สินนั้นจะต�องยึดไป คนท่ีทํา
ทางด�านสอบสวนจะประสานทางสํานักงาน ปปง. 
 ในเรื่องคดีแพ�งนั้น ทางสํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะยึดทรัพย'สินของผู�กระทําความผิดมูลฐาน ซ่ึง
ทรัพย'สินของผู�กระทําความผิดมูลฐานนั้นอาจจะเปPนทรัพย'สินท่ีได�มาก�อนกฎหมายฟอกเงินมีผลใช�บังคับ หรืออาจจะได�มา
ก�อนท่ีจะมีเหตุมูลฐานท่ีเกิดข้ึนในคดีนั้น ๆ คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบอกว�า ในคดีทรัพย'สินท่ีไม�ใช�คดีอาญา เปPน
มาตรการกันทรัพย'สินสามารถท่ีจะยึดทรัพย'ได�แม�ทรัพย'นั้น ๆ จะมีมาก�อนท่ีกฎหมายป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช�



    ๖ 

 

บังคับ ฉะนั้น ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนจะดําเนินคดีอาญาฟอกเงินนั้นนอกจะดําเนินคดีไปโดยเคร�งครัดแล�วนั้นในส�วนของ
ทรัพย'สินควรจะแจ�งให�สํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการทางมาตรการกลางแจ�ง น�าจะได�ผลมากกว�า
ในทางอาญา เพราะในทางแพ�งนั้น ทางฝkายเจ�าของทรัพย'จะต�องเปPนผู�พิสูจน'ว�า ทรัพย'นั้น ๆ เปPนทรัพย'ท่ีได�มาโดยสุจริตไม�ใช�
ทรัพย'ท่ีได�มาจากการกระทําความผิด จะมีคําว�าศาลฎีกาท้ังในคดีแพ�ง คดีอาญา รับรองอยู� 
 

ร.ต.อ.หญิงสุวนียA 
           ในเรื่องของ พ.ร.บ. ฟอกเงินนั้น ในส�วนของพนักงานอัยการซ่ึงถ�าเปPนคดีสํานักงานอัยการพิเศษ ฝkายคดีพิเศษ ๓ 
จะรับผิดชอบในคดีแพ�ง คือการดําเนินการขอให�ทรัพย'สินตกเปPนของแผ�นดิน กับคดีอาญาฟอกเงินเฉพาะในเขตกทม. ในเรื่อง
ของการดําเนินการถ�าตํารวจจับกุมในคดีความผิดมูลฐาน มีอยู� ๑๑ มูลฐาน ได�แก� ค�ายาเสพติด ค�าหญิงและเด็ก เปPนต�น ซ่ึงอยู�
ในกฎหมายมาตรา ๓ แต�จะมีเพียง ๙ มูลฐานเท�านั้น เพราะอีกสองมูลฐานจะไปอยู�ใน พ.ร.บ. ป)องกันและปราบปรามการค�า
มนุษย'มาตรา ๑๔ ซ่ึงกล�าวไว�ว�า ให�ความผิดตาม พ.ร.บ. ป)องกันและปราบปรามการค�ามนุษย'พ.ศ. ๒๕๕๑ เปPนความผิดมูล
ฐานของกฎหมายฟอกเงินและใน พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการได�มาซ่ึง สส. และ สว. ในมาตรา ๕๓ ก็คือการซ้ือ
สิทธิ์ขายเสียง ว�าถ�ามีการกระทําความผิดเข�าองค'ประกอบของมาตรา ๕๓ (๑) (๒) ให� กกต. รายงานให�สํานักงาน ปปง. 
เพราะฉะนั้น ถ�าท�านดําเนินการจับกุมหรือมีการสืบสวนในคดีนี้แล�ว ลองใช�ดุลพินิจดูว�าในความผิดต�าง ๆ นั้น เขามีความผิด
ฐานฟอกเงินด�วยหรือเปล�า มีการนําทรัพย'สินหรือว�าเงินท่ีได�มาจากการกระทําความผิดไปเปลี่ยนสภาพไหม หรือปกปKดไว�ไหม 
เช�น อย�างท่ีแม�แฝก ทําไมปกติมีเงินจํานวนเท�านั้นถึงไม�เก็บไว�ท่ีธนาคาร ซ่ึงมันจะได�ดอกเบ้ีย ทําไมต�องเอาไปไว�ในท�อพีวีซี ใน
เรื่องทรัพย'สินนั้นได�ส�งมาให�สํานักงาน ปปง. ดําเนินการ ในทางปฏิบัติของท�านคงต�องดูก�อนว�า ถ�าดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน
แล�ว และได�ไปยึดอาญัติทรัพย'สินมา ซ่ึงอัยการ บอกว�าส�วนมากจะยกเพราะนําสืบไปไม�ถึงตรงข้ันท่ีเรารู�ได�อย�างไรว�าทรัพย'สิน
นั้นได�มาจากการกระทําความผิดมูลฐานอาจจะต�องประสาน ปปง. และใช�การดําเนินการกับทรัพย'สินแทนซ่ึงก็คือการยึดทรัพย'
ทางแพ�ง วิธีปฏิบัติต�าง ๆ ท่ีทํากับตํารวจภูธรต�าง ๆ นั้น คือ ถ�าท�านฟ)องข�อหาฟอกเงินให�ท�านดูเรื่องทรัพย'สิน ถ�าดูแล�วว�า
ทรัพย'สิน พยานหลักฐาน หรือว�าจะพิสูจน'ให�ศาล เห็นจนปราศจากข�อสงสัยอาจจะยาก จึงให�ส�งทรัพย'สินนั้นไปสํานักงาน 
ปปง. และก็หมายเหตุออกจากบัญชีของกลางคดีอาญาไปเสีย ว�าทรัพย'สินท่ีได�ไปตรวจค�นหรือไปยึดมานั้น ขอส�งให�สํานักงาน 
ปปง. รับไปดําเนินการตามมาตรา ๕๘ ของกฎหมายฟอกเงิน เพราะในมาตรา ๕๘ ของกฎหมายฟอกเงินนั้น จะบอกไว�ว�า 
ทรัพย'สินใดถ�าคิดทําตามกฎหมายอ่ืนแล�วไม�เปPนผล หรือดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินจะเปPนประโยชน' หรือยังไม�ได�มีการ
ดําเนินการกับทรัพย'สินนั้นตามกฎหมายใดเลย ให�ส�งให�สํานักงาน ปปง. ได� เพราะฉะนั้น ก็จะไม�ต�องไปยุ�งเก่ียวกับการนําสืบให�
ศาลเห็นจนปราศจากข�อสงสัย หากทรัพย'ท้ังหมดถูกส�งมาให�สํานักงาน ปปง. เจ�าของทรัพย'ก็ต�องมาเปPนผู�พิสูจน' เพราะฉะนั้น 
ส�วนหนึ่งท่ีคุยกันต้ังแต�ต�นว�าถ�าคดีอย�างนี้ อย�างเช�นคดีท่ีนครบาลจับเงิน ๑๒ ล�าน แล�วไปพบยาเสพติด ขณะนี้ก็ได�พูดคุยกันว�า
กรณีเช�นนี้ พ.ร.บ. มาตรการทําไม�ได�แน�นอน เพราะไม�มียาเสพติด ยังไม�มีการแจ�งข�อหากับผู�กระทําความผิดตามข�อหาของ 
พ.ร.บ. ยาเสพติด คือ ผลิต นําเข�า ส�งออก จําหน�าย ครอบครองเพ่ือจําหน�าย ทางนั้นจึงประสาน ปปง. มาว�า กรณีเช�นนี้ ปปง. 
จะสามารถดําเนินการได�อย�างไรบ�าง เพราะผู�กระทําผิดรับสารภาพว�าเปPนเงินของพ่ีชายหรือน�องชายท่ีอยู�ในเรือนจํา ให�
ผู�กระทําผิดมีหน�าท่ีในการโอน ในการเก็บทรัพย'สิน ซ่ึงตรงนี้ ปปง. อาจจะช�วยได� ในกรณีท่ีว�าถ�าพบว�ามีการกระทําความผิด 
เข�าข�ายความผิดอาญาฐานฟอกเงิน สํานักงานอาจจะเปPนผู�มาร�องทุกข'กล�าวโทษว�าพฤติกรรมเช�นนี้เปPนความผิดอาญาฐานฟอก
เงิน หรือถ�าพบเองและแจ�งเอง ก็อาจจะประสาน ปปง. เพ่ือท่ีจะให� ปปง. เข�ามาเปPนพยานเพ่ือให�พยานมีน้ําหนักว�า ปปง. มี
การสอบปากคํายืนยันว�าพฤติกรรมเช�นนี้เปPนพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการฟอกเงิน เช�นนี้ ก็จะเกิดการบูรณาการอย�างหนึ่ง 
ขณะนี้หน�าท่ีท่ีกองบัญชาการตํารวจภูธรทําก็คือ ดูว�าคดีใดบ�างท่ีได�มีการออกหมายจับไปแล�วในคดียาเสพติดและมีทรัพย'สิน 
แต�ในขณะนี้ผู�กระทําผิดหลบหนีหมายจับไป ตรงนี้ถ�าผู�กระทําผิดมีทรัพย'สิน ทางกองบัญชาการตํารวจภูธร ๑ คงจะไปแจ�ง
ข�อหาฟอกเงินและอาจจะมาสอบ ปปง. อีกส�วนหนึ่งเพ่ือสนับสนุนเปPนพยานหลักฐาน 
 ถ�าดูในระเบียบประสานงาน คือ ระเบียบว�าด�วยการประสานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ฟอกเงินบางทีระเบียบเองยังไม�
ค�อยชัดเจน อาจจะมองว�า ต�องสืบไปก�อนจนพบว�ามีการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงินก�อนหรือเปล�าถึงได�รางาน ปปง. 
จริง ๆ แล�วถ�าเกิดการทํางานร�วมกันนั้น ปปง. อยากได�ข�อมูลต้ังแต�ต�น คือสามารถรายงานไปท่ีสํานักงาน ปปง. ได�เลย ว�าวันนี้
สามารถจํากุมผู�กระทําความผิดได�ให�สอบปากคําไว�เลย ให�ได�เก่ียวกับทรัพย'สินท้ังหลายท่ีท�านไปยึดมา ตรงนั้นก็จะเปPนส�วน
หนึ่งซ่ึง ปปง. ก็จะทํางานได�งายข้ึนเพราะว�าเจ�าหน�าท่ีของเราของเรามีน�อย และเด๋ียวกฎหมายเข�าสภาและสภาไดรับหลักการ
ไปแล�ว เราจะมีมูลฐานเพ่ิมข้ึนเปPนท้ังหมด ๒๑ มูลฐาน จากท่ีมีอยู� ๑๑ มูลฐาน ก็จะมีความผิดเก่ียวกับการปTrนหุ�น การละเมิด
ลิขสิทธิ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ลักขโมย กรรโชกรีดเอาทรัพย' โจรสลัด การไม�เปPนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย' ค�าอาวุธ 
ซ่ึงถ�าผ�านไปได�ในยติต�าง ๆ นั้น ปปง. ก็จะมีภาระเพ่ิมข้ึน 



    ๗ 

 

 ในส�วนของสํานักงาน ปปง. จะช�วยสนับสนุนท�านในเรื่องของการทํางานได�อย�างไร ประการแรกคือ อาจจะต�องพูดคุย
กันเสียก�อนถ�าเปPนคดีเครือข�าย ขณะนี้เรื่องท่ี ปปง. รับในภาค ๕ คือ การกดเงินจากตู�เอทีเอ็มท่ีฝาก จากมีชาวเขามากดเงิน
จํานวนมาก กดทางตู�เอทีเอ็มพอทหารเข�าไปจับหรือตรวจค�นก็จะท้ิงเงินเอาไว�และหนีไป เช�นนี้ ปปง. ก็ต�องมีหน�าท่ีในการมา
รวบรวมพยานหลักฐานให�ได�ว�าจะนําสืบอย�างไร ว�าทรัพย'สินท่ีชาวเขากดมาจากตู�เอทีเอ็มนั้น เปPนทรัพย'สินท่ีได�มาจากการ
กระทําความผิดอะไรใน ๑๑ อย�าง 

 
พ.ต.ท. ธีรพงษA 

 ในส�วนของการสืบสวนทางการเงินหรือการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห'การทําธุรกรรม การวิเคราะห'การทําธุรกรรม
ท้ัง ๒ แนวทาง คือจากฐานข�อมูลของ ปปง. ท่ีมีการรายงานจากสถาบันการเงินเข�ามายัง ปปง. นั้นเปPนส�วนหนึ่ง อีกส�วนหนึ่งก็
คือวิเคราะห'จากรายการในบัญชีหรือ statement ว�าจะให�อะไรเราได�บ�าง นอกจากมาดูว�า เขาเปKดบัญชีเม่ือไหร� ยอดคงเหลือ
สุดท�ายเท�าไหร� ซ่ึงความจริงแล�ว  statement ให�อะไรมากทีเดียว 
 สิ่งของต�าง ๆ ในโลก มีคุณค�าอยู�ในตัวอยู�แล�วไม�ว�าจะเปPนอะไรก็ตาม แต�ท้ังนี้ประโยชน'ของมันก็ข้ึนอยู�กับปTจจัย
แวดล�อมและสถานการณ'ในขณะนั้นว�าสิ่งของนั้นใช�ทําอะไร บางครั้งของบางอย�างดูเหมือนไม�มีคุณค�าแต�พอมาอยู�ในท่ี ๆ หนึ่ง
แล�วอาจจะมีคุณค�ามาก ข�อดีของกฎหมายแต�ละฉบับก็ดี หน�วยงานแต�ละฉบับก็ดี มีจุดแข็งท่ีแตกต�างกัน ของ ปปง. ก็
เหมือนกัน ในส�วนของการศึกษาและวิเคราะห'รายงานการทําธุรกรรมทางการเงินและทรัพย'สินก็เช�นเด่ียวกัน 
 จุดเด�นของกฎหมาย ปปง. คือ กฎหมายดี ข�อมูลดี เครื่องมือดี ใช�อุดช�องว�าง ตัดวงจร เครื่องมือสําคัญท่ีกฎหมาย
ให�กับ ปปง. ก็คือ ตามมาตรา ๑๓ กล�าวว�าสถาบันการเงินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องมีหน�าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต�องรายงาน 
ปปง. ก็คือ ธุรกรรมเงินสดคือ ๒ ล�านบาทข้ึนไป ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพย'สินคือ ๕ ล�านบาทข้ึนไป อันสุดท�ายท่ีสําคัญอีกอันหนึ่ง
คือเรื่องธุรกรรมท่ีมีอันควรสงสัย ว�าถ�าเกิดธนาคารมองแล�วว�ามีบัญชีท่ีทําธุรกรรมผิดปกติจากคนท่ัวไป ธนาคารก็จะรายงาน
มายัง ปปง. เปPนกฎหมายฉบับเดียวท่ีสถาบันการเงินมรหน�าท่ีจะต�องรายงานมายัง ปปง. กฎมายฉบับอ่ืน หน�วยงานอ่ืน ไม�มี
ฐานข�อมูลนี้แต�อย�างได 
 ปTจจุบันข�อมูลในการรายงานไม�ว�าจะเปPน ๒ ล�าน ๕ ล�าน และธุรกรรมอันควรสงสัยนั้น ปTจจุบันมีธุรกรรมผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส'หรือหนึ่งแสนก็ต�องรายงาน ปปง. ด�วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น จึงไม�ต�องไปขอ statement ให�เสียเวลา เพราะ
สามารถดูจากระบบได� ว�าการทําธุรกรรมผ�านระบบอิเล็กทรอนิกซ' ๗ แสน ระหว�างบัญชี หรือ ๑ แสนผ�านหน�าเคาน'เตอร'เปPน
การโอนก็สามารถดูได�จากฐานข�อมูลของ ปปง. ส�วนท่ีสําคัญในส�วนของข�อมูลทางการเงิน ประโยชน'ท่ีสําคัญก็คือมันจะทําให�
เห็นภาพระหว�างบุคคลหนึ่งกับอีกบุคคลหนึ่งในการทําธุรกรรมคู�กัน หรืออีกย�างหนึ่งก็คือว�า คน ๆ หนึ่งถือครองทรัพย'สิน
อะไรบ�าง ตรงนี้คือจุดแข็งของ ปปง. ท่ีจะหยิบข้ึนมาใช�ตามกฎหมาย ปปง. ร�องรอยท่ีได�จากพยานหลักฐานทางการเงินท่ีสําคัญ
ก็คือ เปPนเอกสารเปPนพยานวัตถุท่ีรับฟTงได�ตามกฎหมายสอบพยานและความน�าเชื่อถือก็มีมากกว�าเรื่องพยานบุคคลอีก 
ร�องรอยทางการเงินเวลาทําออกมาแล�วจะคล�ายกับการทําฐานข�อมูลเรื่องโทรศัพท'ถ�าหากเปPนเจ�าหน�าท่ีฝkายสืบสวนสอบสวน
ได�ข�อมูลเป)าหมายมาแล�ว อะไรมันเชื่อมกันบ�างแต�ตรงนั้นไปหาหลักฐานนับสนุนเพ่ือท่ีจะให�เห็นว�าใครจับคู�กับใครนั้นค�อนข�าง
จะยาก และศาลจะหยิบเปPนประเด็นในการยกฟ)องเยอะ แต�ในส�วนของธุรกรรมทางการเงินนั้น เปPนเรื่องของความสมัครใจของ
ผู�เปPนเจ�าของบัญชีหรือผู�ท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ'กัน ไปทําธุรกรรมแทนกัน เราจะได�ร�องรอยหลักฐานจากสลิปคดีระหว�างบัญชีหนึ่ง
ไปอีกบัญชีหนึ่งก็ดีมาเปPนพยานหลักฐานสําคัญในคดี เพราะฉะนั้น ตรงนี้คือจุดแข็งของกฎหมาย ปปง. ท่ีจะหยิบมาใช� 
 แนวทางในการวิเคราะห'การทําธุรกรรมทางการเงินท่ีใช�อยู�ในส�วนของ ปปง. จะมีการวิเคราะห'อยู� ๒ รูปแบบ คือ 
 ๑. การวิเคราะห'จากฐานข�อมูลตามมาตรา ๑๓  
 ๒. การวิเคราะห'จาก statement หรือ รายการบัญชีทางธนาคาร ช�วงหนึ่งของการใช�พยานหลักฐานตัวนี้จะมี
ข�อจํากัดในส�วนของทางตํารวจ คือ ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู�ต�องหา ซ่ึงจะมีกําหนดเวลาในการฝากขัง ถ�ามัวแต�หาข�อมูล
จะเกินกําหนดเวลาได�  
 ยกตัวอย�างคือได�รับฐานข�อมูลจาก ปปง. ว�าได�รับการายงานมาเรื่องหนึ่ง สมมติชื่อย�อว�า MB ว�ามีการรายงานธุรกรรม
เข�ามายัง ปปง. จํานวน ๒๒ รายการ จากจํานวน ๘ ล�านกว�ารายการโดยได�รับรายงานว�า MB มีการทําธุรกรรมซ่ึงทางธนาคาร



    ๘ 

 

ทีการรายงานมา ๒๒ รายการ อีกหนึ่งนั้เปPนคนต�างชาติ ท้ัง ๒ คนนี้เปPนคนต�างชาติ คนแรกเปPนเปPนคนไทยเชื้อสายปากีสถาน 
คนท่ีสองนั้นเปPนพม�า NL นั้นในฐานข�อมูลท่ีรายงานมามีท้ังหมด ๓๐ รายการ พอเอาข�อมูลท้ังหมดมาใช�การวิเคราะห'ผ�าน
ระบบ ซ่ึงเปPนโปรแกรมหนึ่งท่ี ปปง. ใช�อยู� ในข�อมูลส�วนตรงนี้นั้นจะเชื่อโยงกันโดยอัตโนมัติ เนื่องจากรู�เฉพาะตัวของ NL กับ 
MB พอนําข�อมูลขอท้ังสองเข�าไปในระบบระบบจะหาคู�ของมันเองว�า  NL กับ MB มีการทําธุรกรรมทางการเงินกับคนอ่ืนอีก
ไหม ถ�ามีการทําธุรกรรมเชื่อโยงกับคนอ่ืนและบุคคลอ่ืนท่ีทําธุรกรรมคู�กันนั้น มีการรายงานการทําธุรกรรมมายัง ปปง. อีกไหม 
ถ�าในฐานข�อมูลพบว�าคนท่ีทําธุรกรรมคู�กับคนสองคนนี้มีการรายงานเข�ามา ระบบก็จะจับไปอีกเปPนหนึ่งคู� ถ�าใส�เข�าไปอีกรอบ
หนึ่ง ไปดูอีกชั้นหนึ่งว�าคู�ท่ีทําธุรกรรมกับเป)าหมายชั้นแรกนั้นมีการทําธุรกรรมกับใครอีกหรือไม� ระบบก็จะค�นหาไปเรื่อย ๆ ผูก
คู� จับคู�จนกระท่ังหมดข�อมูลในฐานข�อมูลและหยุดอยู�แค�นั้น สิ่งท่ีได�จากตรงนี้ก็คือ จํานวนของการทําธุรกรรมว�ามีจํานวนก่ีครั้ง 
ท่ีไหนบ�าง และเวลาทําธุรกรรมนั้นจะมีร�องรอยคือ ท่ีอยู�บอกรายละเอียดว�ามีท่ีอยู�ในการอ�างอิงการทําธุรกรรมท่ีไหนบ�าง 
หมายเลขโทรศัพท'ท่ีใช� โทรศัพท'บ�านก็ดี โทรศัพท'มือถือก็ดี ก็จะโชว'ข้ึนมา และถ�าเกิดมีการทําธุรกรรมผ�านบัญชีไหนก็จะมีการ
บอกเลขบัญชีเลย ไม�ต�องไปนั่งเปKดดู นี่เปPนตัวอย�างการวิเคราะห'ผ�านระบบตามมาตรา ๑๓ แต�ถ�าเปลี่ยนรูปแบบเพ่ือให�ดูง�าย 
ไม�สับสนมาก ก็นํามาทําเปPนไอทู ให�เห็นอย�างชัดเจนว�า คน ๆ นี้หน�าตาเปPนอย�างนี้ ได�มีการทําธุรกรรมและมีใครท่ีเก่ียวข�อง
บ�าง มีบัญชีอะไรบ�าง และนอกจากตัวเขาเองเรายังขยายฐานในการหาข�อมูลเพ่ิมเติมได�โดยเอาบุคคลท่ีมีรายชื่ออยู�ในบ�าน
ปTจจุบันนํามาหาข�อมูลในลักษณะเดียวกันถ�ามีข�อมูลก็จะแสดงออกมาอีก เพราะฉะนั้น รายชื่อคนในบ�านก็เปPนประเด็นสําคัญท่ี
จะทําให�สามารถขยายผลจากร�องรอยทางการเงินได�เช�นเดียวกัน ในกรณีนี้ผู�กระทําผิดเปPนชาวพม�า ไม�สามารถติดตามข�อมูล
ทางทะเบียนราษฎร'ได�แน�นอน แต�เวลาท่ีผู�กระทําผิดไปเปKดบัญชีท่ีธนาคารจะต�องใส�ท่ีอยู�ในการอ�างอิงว�าจะสามารถติดต�อได�ท่ี
ใดบ�าง หมายเลขโทรศัพท'อะไร ก็จะปรากฏร�องรอยพวกนี้อยู�ในคําขอเปKดบัญชี ซ่ึงเวลาธนาคารรายงานมานั้นจะต�องใส�ข�อมูล
มาให�ครบตามแบบฟอร'มท่ีเรากําหนดไว� ฉะนั้น ข�อมูลตรงนี้จะออกมาในคราวเดียวกันเลย นอกจากส�วนนี้เม่ือได�ข�อมูลส�วนนี้
มาแล�วจะต�องทําอย�างไรต�อไป บางครั้งข�อมูลท่ีออกมานั้นตัวละครท่ีออกมานั้นไม�รู�จักเลย เราอาจจะรู�จักตัวเป)าหมายคือ NL 
กับ MB เพราะกําลังตามอยู� แต�พอมาขยายผลจากทะเบียนราษฎร'ก็ดี หรือลงไปในพ้ืนท่ีก็ดี ก็จะได�ข�อมูลเพ่ิมเติมอีก 
เพราะฉะนั้น เม่ือได�ข�อมูลส�วนนี้ออกมาแล�วก็ต�องไปสืบสวนหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมมาและนํามาเชื่อมโยงกันว�า บุคคลนี้ไปมี
ความเก่ียวข�องสัมพันธ'กับผู�ทําธุรการหรือเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดมูลฐานบ�างหรือไม� ตามรายชื่อท่ีได�มา หรือถ�า
นอกเหนือจากนี้ คือมีบุคคลอ่ืนซ่ึงเก่ียวข�องกับบุคคลนี้แต�ไม�มีข�อมูลในการทําธุรกรรม เพราะฉะนั้น ยิ่งแตกยอดถึงบุคคลท่ี
เก่ียวข�องมากเท�าไหร� เราก็จะสามารถขยายข�อมูลเพ่ือติดตามร�องรอยเก่ียวกับทรัพย'สินได�มาข้ึนเท�านั้น ฉะนั้น การข�อมูล
ข�อเท็จจริงเก่ียวกับตัวบุคคลในพ้ืนท่ีเปPนส�วนท่ีสําคัญและในส�วนของการประกอบอาชีพ ถ�าอยู�ก็จะสามารถทราบได�ว�าบุคคลนี้
ประกอบอาชีพใดบ�าง ฐานะการเงินเปPนเช�นใด เช�น การประกอบอาชีพเล็ก ๆ ซ่ึงดูแล�วไม�น�าจะมีเงินเงินหมุนเวียนมากขนาด
นั้น และประเด็นสําคัญอีกอย�างหนึ่งคือ พาหนะท่ีผู�กระทําผิดใช�นั้นเปPนการเช�าซ้ือ แต�การเช�าซ้ือนั้นผู�กระทําผิดอาจไม�ได�ใช�ชื่อ
ของตัวเองอาจจะใช�ชื่อบุคคลอ่ืนในการเช�าซ้ือ เพราะฉะนั้นร�องรอยตรงส�วนนี้สามารถนํามาขยายผลในลักษณะเดียวกันได�อีก
ว�า บุคคลท่ีใช�ชื่อในการเช�าซ้ือทรัพย'สินนั้นมีการถูกรายงานการทําธุรกรรมเข�ามายัง ปปง. อีกหรือไม�และสามารถนําส�วนนี้ไป
แตกยอดได�อีก เพราะฉะนั้นข�อมูลเก่ียวกับเรื่องรถก็ดี หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องกันก็ดี ให�หาข�อมูลให�ได�มากท่ีสุด ผิดกับเรื่องงาน
สอบสวน เพราะธรรมชาติของงานสอบสวนนั้นจะเอาเฉพาะเท�าท่ีจําเปPนท่ีจะทําให�สามารถฟ)องได�เท�านั้น แต�ถ�าขยายเพ่ิมจะ
ทําให�หาข�อสรุปไม�ได�และจะกลายเปPนภาระ เพราะฉะนั้น งานในส�วนนี้เก็บฐานข�อมูลไว�ท่ีงานสืบสวนจะดีท่ีสุด ในส�วนของ
ผู�กระทําผิด ๒ รายท่ีกล�าวไปข�างต�น ปรากฏว�าหลังจากการวิเคราะห'ทางการเงินได�ส�วนหนึ่งแล�วว�าเปPนอย�างไร 
 มีอยู�เหตุการณ'หนึ่งท่ีพัทลุง ฝkายหญิงนั้นอยู�ท่ีแม�สอดส�วนฝkายชายจากการรายงานของธนาคารนั้นอยู�ท่ีกรุงเทพฯ อยู�
พักหนึ่งและจึงย�ายและย�ายมาเคลื่อนไหวอยู�ท่ีแม�สอดโดยมาเปKดบัญชีใหม�อยู�ท่ีแม�สอด ส�วนนี้คือข�อมูลหลัก    และปรากฏว�ามี
การจับกุมผู�ค�ายาเสพติดรายหนึ่งได�ท่ีพัทลุง ทางตํารวจไม�ทราบว�าบุคคลกลุ�มนี้มาค�ายาเสพติดกัน แต�ว�าพนักงานโรงแรมเห็น
ถึงความผิดปกติคือ เปPนคนแปลกหน�ามาเปKดโรงแรมและมีคนเข�าออกท้ังกลางวันและกลางคืน จึงเฝ)าดูอยู�โดยไม�รู�ว�าจะทําเช�น
ไร จนสุดท�ายก็คิดว�าน�าจะเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดแต�ไม�รทราบว�าเปPนอะไร จึงเข�าไปทําการตรวจค�น จึงไปเจอข�อมูล
พยานหลักฐานเก่ียวกับร�องรอยทางการเงินและยาเสพติดอยู�นิดหน�อย โดยมีท้ังหลักฐานการโอนเงิน สมุดบัญชีหลายเล�มอยู�ใน
ท่ีเกิดเหตุ และประเด็นสําคัญก็คือบัญชีท่ีพบเปPนบัญชีของบุคคลอ่ืนท้ังหมด ไม�ใช�บัญชีของผู�กระทําผิด เหตุการณ'นี้เกิดข้ึนท่ี



    ๙ 

 

จังหวัดพัทลุง ในปa ๕๓ โดยผู�ต�องหานั้นเปPนคนทางภาคใต� ซ่ึงมีบัตรวีซ�ากรุงเทพฯ ๘ ใบ ไทยพาณิชย' ๑ ใบ บัตรเอทีเอ็มของ
ไทยพาณิชย'อีกหนึ่งใบ และยังมีสมุดบัญชีธนาคารอีกจํานวนมากแต�เปPนชื่อของบุคคลอ่ืนท้ังหมด นอกจากส�วนนี้ยังพบสลิ
ปการโอนเงินและปรากฏว�าในสลิปการโอนเงินนั้นมีชื �อของชายชาวพม�า โดยมีสล ิปท่ีโอนเงินไปจํานวน ๑ ล�านบาท และทีบัญชี
ของอีกบุคคลหนึ่งท่ีเพ่ิมเข�ามาแต�ปรากฏว�าเม่ือดูจากข�อมูลแล�วนั้นเปPนบุคคลท่ีอยู�ท่ีแม�สอดนั่นเอง ซ่ึงชื่อว�า อารีย' เพราะฉะนั้น 
ในส�วนของการดําเนินคดีอาญาฟอกเงินรวมถึงคดีแพ�งถ�าเกิดเข�าไปตรวจค�นนั้น ในส�วนของบัตรเอทีเอ็มก็ดี หรือบัตรเครดิตก็ดี 
อาจจะเปPนชื่อของคนอ่ืนให�เก็บมาเพ่ือเปPนหลักฐานหรือถ�ายภาพเก็บไว�และมีการอ�างอิงว�าได�ตรวจยึดอะไรมาบ�าง เพ่ือให�มี
ท่ีมาว�าต�นเรื่องเปPนอย�างไร เพ่ือท่ีจะได�สามารถนํามาขยายผลต�อ และสิ่งท่ีเจอจากการวิเคราะห'ธุรกรรมและจากได�ข�อมูลจาก
พัทลุงนั้นไปเชื่อมโยงกันอย�างไร จึงได�เลขท่ีบ ัญชีเพ่ิมข้ึนมา บุคคลอ่ืนเพ่ิมข้ึนมาอีกมาก หากดูในภาพรวมจะเห็นว�า NL นั้น จุด
แรกเคลื่อนไหวอยู�ท่ีกรุงเทพฯ ส�วน MB นั้นอยู �ท่ีแม�สอดในส�วนนี้คือจากข�อมูลหลัก และข�อมูลอีกส�วนหนึ่งนั้นไปเก่ียวข�องเรื่อง
ท่ีเชียงรายแต�ไปพบหลักฐานทางการเงิน สลิปโอนเงินให�กลุ�มบุคคลพวกนี้ท่ีพัทลุง ซ่ึงแต�ละจังหวัดไม�มีความเก่ียวข�องกันเลย 
เพราะฉะนั้นทําให�เห็นว�าเครือข�ายของการกระทําความผิดนั้นไม�ได�อยู�แต�ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือภาคใดภาคหนึ่ง มัน
กระจายไปท่ัวเพียงแต�ในชั้นของการสอบสวนของทางพนักงานสอบสวนนั้นกรอกเรื่องเวลาในการสอบสวนและการควบคุมตัว
ผู�ต�องหาเปPนอุปสรรคในการดําเนินการณ'เพราะว�าไม�สามารถขยายผลต�อได� แต�ในส�วนของการสืบสวนก็ดี สําหรับตํารวจแล�ว
พ้ืนท่ีท่ีเกินกว�าเขตจังหวัดหรือของภาคนั้น ก็ค�อนข�างเปPนอุปสรรคมนการทํางาน เพราะฉะนั้น มันจะใหญ�เกินตัว ฉะนั้น ข�อมูล
เหล�านี้หลายเหตุการณ'ท่ีเหล�าทําปรากฏว�าเม่ือไปคุยกับพ้ืนท่ี ไปคุยกับจังหวัด ไปคุยกับภาค ข�อมูลนั้นกันหมดข�อมูลนั้นต�อกัน
โดยท่ีแต�ละจังหวัดแต�ละภาคก็ไม�รู� แต�เราอยู�ศูนย'กลางมีข�อมูลท้ังหมดจึงสามารถมองภาพออกว�าเก่ียวข�องและเชื่อมโยงกัน
อย�างไร ตามตัวอย�างเปPนแนวทางหนึ่งในการศึกษาวิเคราะห'การทําธุรกรรมจากข�อมูลการรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน
ซ่ึงสถาบันการเงินท่ีเก่ียวข�องมีหน�าท่ีรายงานให� ปปง. ทราบตามกฎหมายตามมาตราท่ี ๑๓  
 แนวทางท่ีสองคือการวิเคราะห'การทําธุรกรรมทางการเงินและทรัพย'สินจากรายการในบัญชีของแต�ละบัญชีหรือท่ีเรีก
ว�า statement ซ่ึงตรงนี้เชื่อว�าทางพนักงานสอบสวนก็ดี ทางฝkายสืบสวนก็ดี รวมท้ังทางท�านพนักงานอัยการก็ดี น�าจะผ�านหู
ผ�านตาเรื่อง statement มาค�อนข�างมาก เพราะส�วนมากจะอยู�เปPนพยานหลักฐานในคดี แต�นอกเหนือจากท่ีเคยทําในมุมมอง
ของ ปปง. ท่ีหยิบส�วนนี้มาใช� นั้นมีอะไรมากกว�าท่ีเราพบเห็นในสํานวน ข�อมูลท่ีได�มาจาก statement มี ๒ ส�วน คือ ส�วนแรก
ได�มาจากข�อมูลหลักส�วนหนึ่งและไปขยายผลต�อในส�วนการขอข�อมูลเพ่ิมเติมจากสถาบันการเงินโดยใช�อํานาจตามมาตรา ๓๘ 
ส�วนท่ีสองก็คือข�อมูลท่ีได�มาจากการสืบสวนเครือข�ายผู�กระทําความผิดในท�องท่ีส�วนหนึ่ง อย�างเช�น ได�รับการมาธุรกรรมสงสัย
แค�รายเดียวตามมาตรา ๑๓ แต�หนึ่งธุรกรรมนั้นหาอะไรต�อไม�ได�เพราะว�าไม�สามารถจับคู�ได� จึงมีหลักฐานแค�ธุรกรรมท่ีรายงาน
เข�ามาเพียงหนึ่งอันเท�านั้น แต�จากชื่อของบุคคลคนนี้ ไปอยู�ในเครือข�ายของเรือนจําแห�งหนึ่งท่ีกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้นข�อมูลท่ี
ได�มาจากการรายงานการทําธุรกรรมต�องเอามาผูกเข�ากับข�อมูลจากการสืบสวนว�ามีบุคคลท่ีเก่ียวข�องคือใครบ�าง พอนําส�วนนี้
ไปแปะเรื่องความผิดมูลฐาน จึงเอารายชื่อจากบุคคลกลุ�มนี้มาขยายผลต�อในส�วนการหาข�อมูลทางการเงินจาก statement 
ด�วยวิธีการเช�นนี้โดยนํารายชื่อผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'มาทําการสืบสวนขยายผล ข�อแรกก็คือเป)าหมายหลักท่ีติดตามและมี
พฤติกรรมท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดโดยตรง ข�อท่ีสองคือผู�ท่ีสนับสนุนการกระทําความผิด ข�อท่ีสามคือบุคคลท่ี
เก่ียวข�องกับบุคคลในข�องหนึ่งและข�อสอง คือ อาจจะเปPนพ�อแม�พ่ีน�องส�วนหนึ่ง พ�อแม�พ่ีน�องอาจจะอยู�ในทะเบียนราษฎร'
เดียวกันแต�ไม�ท้ังหมด เพราะฉะนั้นต�องหาข�อมูลเพ่ิมเติมว�าผู�กระทําผิดนั้นมีพ�อเดียวกันจริงแต�มีแม�หรือมีเมียก่ีคน มีลูกอยู�ก่ีคน 
เอาส�วนนี้มาหาข�อมูลเพ่ิมเพ่ือจะให�ได�ตัวคนมากท่ีสุดอีกส�วนหนึ่ง ข�อท่ีสี่คือ คนท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ'กับบุคคลข�อท่ีหนึ่ง สองและ
สามอาจจะเปPนเพ่ือนก็ดี เปPนคนรักก็ดี เปPนลูกจ�างก็ดี เปPนผู�ประกอบกิจการค�าร�วมกันก็ดี นี่ถือเปPนผูเก่ียวข�องสัมพันธ'ท้ังนั้น 
จึงต�องนําส�วนนี้มายายข�อมูลเพ่ิมด�วย เม่ือได�ชื่อของบุคคลนี้มาจากการรายงานธุรกรรม โดยขอข�อมูลชั้นแรกในส�วนของบุคคล
นั้นเองก�อนนอกจากท่ีพูดถึงผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'โดยนํามาหาก�อนในส�วนหนึ่ง ปรากฏว�ามีบัญชีท่ีเก่ียวข�องกับบุคคลนี้มีการโอน
เงินจํานวนมาก และพอนํามาแตกยอดจากบัญชีเหล�านี้ก็จะพบตัวบุคคลเพ่ิมข้ึนอีกมากมาย สําหรับบุคคลท่ีไม�มีประวัติเรื่องยาเสพ
ติดเลย แต�สามารถได�ข�อมูลนี้มาได�อย�างไร ก็ได�จากการนําไปขยายผลในส�วนของตัวคนจากสายโลหิตก็ดี จากข�อมูลทะเบียน
ราษฎร'และคนท่ีอยู�ในบ�านท้ังหมดก็ดี คนท่ีเปPนเพ่ือนฝูง คนท่ีถือครองทรัพย'สินไว�แทน นําตรงส�วนนี้มาแตกยอด ปรากฏว�า
หลังจากท่ีทําเช�นนั้นก็สามารถขยายผลได�ว�า มีคนท่ีอยู�ในบ�านเดียวกัน หรือว�าพ่ีน�อง เปPนสามีภรรยากันเปPนต�น กลายเปPนว�า
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บุคคลพวกนี้มีประวัติโดนจับเรื่องยาเสพติดต้ังแต�หลักหม่ืนหลักแสนเม็ด แต�ไม�ทําธุรกรรมเองใช�บุคคลอ่ืนทําธุรกรรมหมด 
อาชีพบังหน�าก็คือค�าขายเสื้อผ�า และนี่คือวิธีการแตกยอดจาก statement เปPนตัวอย �างหนึ่งท่ียกข้ึนมา ในส�วนของการนํา
ข�อมูลส�วนนี้มาใช�จะสามารถบ�งบอกอะไรได�มากจากข�อมูลทางการเงินท่ีได�จาก statement หรือคําขอเปKดบัญชี อันดับแรกก็ 
คือ สถานท่ีอยู�ของเจ�าของบัญชี และเม่ือมาหาข�อมูลจากตัวบุคคลก็จะได�เพ่ิมเติมว�าความถ่ีในการทําธุรกรรมนั้นเปPนอย�างไร
บ�าง จํานวนเงินท่ีทําธุรกรรมแต�ละครั้งเปPนอย�างไร และชอบทําธุรกรรมท่ีใด ซํ้าท่ีเดิมไหม และคู�ทําธุรกรรมคือใคร นําส�วนนี้มา
ผูกโยงเข�ากับเรื่องพ้ืนท่ีท่ีเคลื่อนไหวในการกระทําความผิดและวิเคราะห'ถึงความเปPนไปได�ระหว�างฐานะอาชีพ ฐานะท่ีระบุไว�ใน
คําขอเปKดบัญชี และทําไมทําอาชีพเล็ก ๆ ถึงมีเงินหมุนเวียนขนาดนี้ 
 ในแต�ละคนนั้นจะต�องหยิบบัญชีท่ีมีอยู�ท้ังหมดมาตรวจสอบ ตัวอย�างเช�น นางสุนารี  มาเยอะ ในข�อมูลจากคําข�อเปKด
บัญชีก็ดีหรือสลิปก็ดี และได�ท่ีอยู� อาชีพ ขายข�าวแกงรายได�ไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หมายเลขโทรศัพท'มือถือ เลขบัญชีนี้ เปKดท่ีสาขา
อะไร เปPนบัญชีเงินฝากประเภทอะไร ยอดเท�าไหร� และตรวจสอบ statement ว�าต้ังแต�เปKดบัญชีมาพฤติกรรมในการทํา
ธุรกรรมนั้นเปPนอย�างไร โดยรายนี่มีพฤติกรรมการทําธุรกรรมทางการเงินผ�านบัตรเอทีเอ็มเปPนหลักท้ังการถอนออกและโอนไป
ยังบัญชีอ่ืน ธุรกรรมท่ีมีเงินเข�าบัญชีเปPนการโอนมาจากบัญชีแหล�งอ่ืนมียอดต้ังแต�หลักหม่ืนถึงหลักแสน วันหนึ่ง ๆ มีการโอน
เข�ามาอยู�บ�อยครั้ง และจะมีการถอนออกไปและโอนไปบัญชีอ่ืนในวันเดียวกันอย�างช�านั้น ไม�เกินวันรุ�งข้ึน ดังนั้น จึงบ�งบอกให�
เห็นส�วนหนึ่งแล�วว�าบัญชีนี้จริง ๆ แล�วไม�มีเจ�าของเปPนแค�ตัวกลางผ�านเท�านั้น เพราะว�าเม่ือเงินเข�าก็มีการนําออกไปเลย และ
ต�องไปดูว�าเงินออกไปหมดไหม หรือยังคงเหลืออยู�บ�างต�องดูตรงส�วนนี้อีก แหล�งท่ีเงินถูกโอนมานั้นมาจากหลายแห�งท้ัง
กรุงเทพฯ และต�างจังหวัด ในหนึ่งวันมีการทําธุรกรรมประมาณสามถึงหกรายการ แต�ก็จะมีการโอนออกไปยังบัญชีอ่ืนเปPนก�อน
ใหญ�ท้ังจํานวนหรือแบ�งจํานวนบ�างเล็กน�อย และข�อมูลท่ีได�มานั้นสรุปมาจากบัญชีนี้ต้ังแต�เม่ือใดถึงเม่ือใดก็จะสรุปไว� และมา
รวบยอดว�า สรุปแล�วตอนฝากและตอนถอนออกนั้นยอดบาลานซ'และจริง ๆ แล�วบัญชีนี้เปKดไว�ถ�าค�าขายปกติก็ต�องมีเงิน
คงเหลือบ�าง แต�ปรากฏว�าจํานวนเงินติดลบ ๔ พันกว�า และการทําธุรกรรมท้ังหมด ๑๖๖ ครั้ง ยอดเงินท้ังหมดฝากเข�า ๔๑ 
รายการ แต�ยอดเงิน ๑ ล�าน ๙ แสนกว�าบาท ยอดถอนออก ๑๒๕ รายการ ในจํานวนเงินท่ีเท�ากัน การทําธุรกรรมไม�สมดุลกับ
อาชีพท่ีทําอยู� เพราะ ยอดเงิน ๔๑ รายการ ล�านกว�าซ่ึงอาชีพขายข�าวแกงมีรายได�ไม�เกิน ๑ หม่ืนบาท/เดือน นี่เปPนตัวอย�างส�วน
หนึ่งท่ีหยิบข้ึนมาวิเคราะห'ทุกบัญชีไม�ใช�แค�ว�าดูว�าบัญชีเปKดเม่ือไหร�คงเหลือเท�าไหร�แค�นั้น ประโยชน'ท่ีใช�แสดงว�าเราหยิบจุด
แข็งข�อมูลมาใช�ออย�างไม�มีประสิทธิภาพ statement นั้นให�อะไรมากมาย แต�ในส�วนของพนักงานสอบสวนก็คือ ข�อจํากัด
ทางด�านเวลา แต�ในส�วนหนึ่งท่ีเราใช�ในการวิเคราะห'และจะใช�แนวทางเช�นนี้ในการวิเคราะห'ธุรกรรม อีกข�อมูลหนึ่งซ่ึงได�จาก
บุคคลท้ังหมด ซ่ึงเกิดจากการขยายผลข้ึนมาและถ�าหากต�อไปจะทําเรื่องยาเสพติด ก็สามารถนํารายชื่อท้ังหมดท้ังตัวผู�กระทํา
ผิดเองก็ดี คนในบ�านก็ดี หรือผู�ท่ีเก่ียวข�องตามสายโลหิตก็ดี เพ่ือนก็ดี คนรักก็ดี เม่ือไล�หาข�อมูลท้ังหมด สมมติว�ามีเป)าหมาย 
๑๐ เม่ือขยายออกไปได� ๑๐๐ คน และก็ต�องขยายผลของ ๑๐๐ คนท่ีเพ่ิมมาเหมือนคนแรก โดยหาข�อมูลว�ามีประวัติเรื่องยาเสพ
ติดไหม ถ�ามีก็เก็บเปPนข�อมูลไว� แต�ถ�าไม�มีจะทําอย�างไร เพราะเชื่อว�ากลุ�มนี้เปPนเครือข�ายเรื่องยาเสพติด ก็ต�องเอาคนในบ�าน
ของผู�กระทําผิดมาแตกยอดหรือไล�จากนามสกุลก็ได� สมมติว�านามสกุล รักดี อย�างเช�นตัว  แต�อยากรู�ว�าคนนี้มีใครอีกไหมท่ีมี
ประวัติเรื่องยาเสพติด ใส�ประวัติเข�าไปได�มา ๑๐ คน และ ๑๐ คนนี้เก่ียวข�องกับรักดีอย�างไรไม�สามารถตอบได� แต�มีวิธีการ
ค�นหาคือไล�ดูว�า มีพ�อแม�ชื่ออะไร บุคคลในบ�านมีไหม และคนท่ีได�มาอีก ๑๐ ชื่อนั้น ลองไปค�นหาข�อมูลจากทะเบียนราษฎร'ว�า ๑๐ 
คนท่ีว�านั้นพ�อแม�เดียวกันกับรัตหรือไม� หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชนใกล�เคียงหรือมีภูมิลําเนาใกล�เคียงกับพ้ืนท่ีท่ีเขาอยู�หรือไม� 
เม่ือได�ฐานข�อมูลมาให�เก็บไว� คือตรงนั้นจะต�องไปเชื่อมต�อในส�วนของการข�อเท็จจริงในพ้ืนท่ี และนี่เปPนตัวอย�างหนึ่งจากการ
เชื่อมโยงจากฐานข�อมูลทางการเงินและนํามาขยายผลต�อในส�วนของพฤติกรรมการกระทําความผิด หลังจากนั้น statement ท่ีเรา
มาวิเคราะห'บัญชีท่ีกล�าวว�าพฤติกรรมทางการเงินนั้นเปKดบัญชีเท�าไหร� เคลื่อนไหวอย�างไร เข�าออกเท�าไหร� หลังจากนั้นแล�วได�
อะไรจากมันบ�าง หาข�อมูลผู�กระทําผิดว�าแต�ละคนถูกจับท่ีไหนบ�าง เพ่ือท่ีจะดูว�าพ้ืนท่ีท่ีอ�างอิง หรือพ้ืนท่ีท่ีอยู�น้ันมีความผูกพันหรือ
สัมพันธ'กับท�องท่ีท่ีถูกจับกุมหรือไม� โดยดูเส�นทางว�าตัวนั้นอยู�ในท�องท่ีจริงแต�ไปเคลื่อนไหวเรื่องยาเสพติดท่ีไหน เพราะว�าหลายคน
ท�องท่ีติดกัน เช�น ส ุพรรณกับอ�างทองเยอะมาก คือประวัติในท�องท่ีท่ีตนอยู�นั้นไม�มีแต�ไปเคลื่อนไหวอยู�อําเภอรอบข�างหมด เม่ือไป
ถามข�อมูลอีกโรงพักหนึ่งจะรู�ได�เลยว�าข�อมูลของคน ๆ นี้เปPนอย�างไร แต�พอถามถึงบ�านเกิดนั้นไม�มี แต�พอถามข�อมูลถึงข�อมูลเขาก็
ตอบไม�ได� เพราะไม�ใช�พ้ืนท่ีรับผิดชอบของเขา จึงต�องไปหาข�อมูลเองปรากฏว�าไปเคลื่อนไหวอยู�นอกพ้ืนท่ีหมดเลยแต�เปPนพ้ืนท่ีท่ีไม�
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ไกลจากพ้ืนท่ีท่ีเขาอยู�นัก เช�นนี้เปPนธุรกรรมท่ีเราดึงออกมาว�ารายการไหนน�าสนใจ ดึงมาแล�วแยกออกเปPนรายการและพิมพ'ไปว�า 
วันนี้วันท่ี ๒๘ เดือน ๒ นั้นทํารายการขณะนี้ ช�องทางไหน ยอดเท�าไหร� สาขาใด  
เอาข�อมูลตัวนี้มาบันทึกไว�ในส�วนท่ีสําคัญ และเอาข�อมูลพวกนี้มาวิเคราะห'หาความเชื่อมโยงผ�านระบบก็จะทําให�เข�าใจง�ายข้ึน
ในส�วนของไอทูก็ดี ข�อมูลตัวนี้รับฟTงได�ดีเพราะว�ามีท่ีมาของแหล�งข�อมูล มาหาความสัมพันธ' จากเลขบัญชีตามกลุ�ม แหล�งท่ีทํา
ธุรกรรม จะได�พ้ืนท่ีท่ีผู�กระทําผิดเคลื่อนไหวอยู�และเปPนกลุ�มเดียวกัน จึงทําให�สามารถทํางานได�ง�ายข้ึน และมีเป)าหมาย รู�ว�า
ชอบมาทําธุรกรรมตอนก่ีโมง เปPนต�น เม่ือมีพยานหลักฐานอยู�แล�วก็นํามาใช�ก็สามารถดําเนินการทางกฎหมายในทางอาญาและ
ทางแพ�งได� 
 นอกเหนือจากท่ีทําเรื่องแพ�งในส�วนของการสนับสนุนในทางคดีอาญาข�อมูลจากการศึกษาวิเคราะห'การทําธุรกรรมท้ัง
สองแนวทาง สามารถใช�สนับสนุนแนวทางในส�วนของการสืบสวนสอบสวนได�เปPนดี จากข�อมูลท่ีได�นั้นทําให�เจอเป)าหมาย
เพ่ิมข้ึนอีกมากมาย บางครั้งตํารวจมีข�อมูลเฉพาะกลุ�มคนท่ีมีพฤติกรรมก็จะตามอยู�กลุ�มนี้ แต�ยังมีอีกกลุ�มหนึ่งซ่ึงทําธุรกรรม
ทางการเงินอย�างเดียวซ่ึงไม�รู�ว�าเปPนใคร เก่ียวข�องอย�างไร ตรงส�วนนี้ก็จะช�วยได�ว�าจะได�รู�บุคคลเพ่ิมข้ึนเพ่ือท่ีจะติดตามได�ง�าย
ข้ึนกลุ�มคนพวกนี้อาจจะไม�มีประวัติการกระทําความผิดมาก�อนอย�างท่ีกล�าวไว� เพราะนอกจากกลุ�มท่ีมีข�อมูลแล�วยังมีกลุ�มหนึ่ง 
แต�จากรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการขยายผลจากการวิเคราะห'จาก statement จะทําให�ทราบถึงคนท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ิมข้ึน ยิ่งถ�าเปPนการทําธุรกรรมแทนก็จะเข�าองค'ประกอบเรื่องการฟอกเงิน ในส�วนของ ปปง. ก็คงจะย�อนศรจากจากทาง
อาญานิดหนึ่งคือ เราไล�จากทรัพย'ไปหาตัวคน ปปง. คงช�วยได�ในส�วนสนับสนุนพยานหลักฐานท่ีขาดหายไปและความสัมพันธ'
ระหว�างเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องและเปPนพยานหลักฐานท่ีรับฟTงได�ดีตามกฎหมายของพยาน 

ร.ต.อ.หญิงสุวนียA 
ขณะนี้เราต�องช�วยกันเพราะว�าประเทศไทยเปPนประเทศท่ีมีความบกพร�องในเรื่องของมาตรการตอบโต�ในเรื่องของการ

ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน แต�การก�อการร�ายนั้น เราจัดอยู�ในประเภทประเทศท่ี
ใกล�เคียงอยู�ในฐานะเดียวกับศรีลังกา ปากีสถาน พม�า อินโดนีเซีย และก็ออกมติ statement ไปท่ัวว�าให�เตือนสหรัฐอเมริกาให�
สถาบันการเงินขอ'สหรัฐเพ่ิมการตรวจสอบเม่ือมีการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินของประเทศไทย ถามว�าเราประชาชนเก่ียว
ไหม สถาบันการเงินเดือดร�อนแน�เพราะถ�าจะไปเปPนคู�สัญญากับต�างประเทศนั้นจะถูกตรวจสอบเยอะ การจะไปจัดต้ังบริษัทลูก 
ไปเปKดสํานักงาน เปKดสาขาในต�างประเทศแทบจะทําไม�ได�จะต�องตรวจสอบเชิงลึก แล�วประชาชนโดนอะไร เช�น ถ�าจะส�งเงินไป
ให�ลูกจะลําบากเพราะอาทิตย'หน�าท�านเลขาธิการ ปปง. จะไปประชุมท่ีอิตาลีเพ่ือท่ีจะไปบอกว�าขณะนี้เรากําลังอยู�ในการทํา
อะไรบ�าง ซ่ึงบอกมาหลายครั้งแล�วเขาไม�รับฟTงเพราะเขาบอกว�าสิ่งท่ีเราพูดมานั้นเราไม�เคยมีผลในทางปฏิบัติเลย เพราะฉะนั้น 
ต�อไปถ�าจะส�งเงินไปต�างประเทศจะต�องถูกตรวจสอบเชิงลึก และอยากจะให�เตรียมตัวเอาไว� 
     

 ๑๖.๒ บรรยาย เรื่อง  “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  โดย นายสุรศักดิ์ ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
  อัยการกับการดําเนินคดีฟอกเงิน มีความเก่ียวขSอง ดังนี้ 

• อัยการสูงสุด – กรรมการ ปปง. (ม.๒๔) 
• กอ. ส�งผู�แทน ๑ คน - กรรมการธุรกรรม (ม.๓๒) 
• อัยการพิจารณาสํานวนตรวจสอบทรัพย'สินจาก สํานักงาน ปปง. (ม.๔๙) 
• อัยการพิจารณาสํานวนสอบสวนคดีอาญาจากพนักงานสอบสวน (ป.วิ.อ., พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ) 

 หลักการพิจารณาส่ังคดีของอัยการ 
• รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ ม. ๒๕๕ 
• พิจารณาสั่งคดีอิสระ 
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• ปฏิบัติหน�าท่ี – โดยเท่ียงธรรม 
 
 

การดําเนินคดีฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
      ๑. เจตนารมย'ของกฎหมายฟอกเงิน 
      ๒. การดําเนินคดีอาญาฟอกเงินกับการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย'สิน 

           ๓. ความสําคัญของวันท่ีกฎหมายฟอกเงินมีผลบังคับใช� 
 ๔. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญา  

                ๕. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย'สิน 
  การดําเนินคดีอาญาขSอหาฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปราบการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๖.๑ การสอบสวนของพนักงานสอบสวน 
๖.๒ การจัดทําบัญชีทรัพย'สินท่ีมีการฟอกเงิน 
๖.๓ กรรมเดียว หลายกรรม 
๖.๔ ความผิดมูลฐานกับความผิดข�อหาฟอกเงิน 

             ตัวอย-างคดีท่ีสําคัญ  
              ๑ ฎีกาท่ี ๗๗๙๘/๒๕๔๙ สมศรีท่ี ๑, นิทัศ ท่ี ๒ เปลี่ยนสภาพทรัพย'สินฯ ๗๑ ล�านติดตามกลุ�มผู�ค�ายาเสพติดไป
ตามท่ีต�างๆ ล�อซ้ือเฮโรอีนได� ๓๕ กก. สืบสวนทราบว�า ล.๑, ล.๒ เปPนลูกค�าสมพร/ ธนู ขอหมายศาลอาญาเข�าตรวจค�น
บ�านพัก พบกระเปyาเงินสด ๔ ใบ ๗ ล�านบาท กระเปyาเปล�า ๑๒ ใบ ล.๒ รับว�าเงินสด ทรัพย'สินต�างๆได�มาจากการค�ายา ล.๑ 
ทราบดีว�า ล.๒ ค�ายา พยานโจทก' ชาตรี/ ชนะ/ อนุวัตร ตร.บช.ปส. ข�อนําสืบโจทก'ท่ีว�า ล.๑, ล.๒ จ�ายเงินค�ายาเสพติดให�ธนู 
ผ�านวุฒิกานต' ชอบด�วยเหตุผล  
 จพง.ปปง. ปทุมมาศ/ อนุชา เบิกความสอดคล�องต�องกัน 

• วีระพงษ'ตรวจธนบัตร พบมีคราบยาบ�าปนเปz{อน ย�อมชี้ชัดว�าเงินของ ล.๑ นี้เก่ียวข�องกับยาบ�า 
• ท่ีอ�างว�าเปPนเงินท่ีผู�ค�ายานํามาเล�นการพนันและเสียการพนันให� ล.๒ ไม�รับฟTง ไม�ได�ยกข้ึนว�ากล�าวมาต้ังแต�ต�น 
• ไม�เคยเสียภาษีเงินได� ท้ังท่ีอ�างว�ามีรายได� เชื่อว�า ล.๑ ร�วมกับ ล.๒ นําเงินท่ีได�มาจากการค�ายาไปเปลี่ยนสภาพ เพ่ือ

ปกปKดท่ีมาของเงิน  
• คดีไม�จําต�องวินิจฉัยว�าคํารับสารภาพของ ล.๑ ฟTงได�หรือไม� 

 ๒  ฎีกาที่ ๔๗๑๖ – ๔๗๑๗/๒๕๕๐ มณีรัตนAที่ ๑, อภิสิทธิ์ที่ ๒ 
               สืบสวนทราบว�า ล. มีพฤติการณ'ค�ายาบ�ารายใหญ� มีฐานะรํ่ารวย เคยเปPนเครือข�ายจําหน�ายยาบ�า เครือข�ายเดียวกับนาย
พงษ'ศักดิ์เปPนเพียงพยานบอกเล�ามีน้ําหนักน�อย ทั้งนอกจากการสืบทราบดังกล�าวแล�ว ไม�ปรากฏหลักฐานอ่ืนว�า ล.เคยเก่ียวข�องกับการ
กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดมาก�อน ตรวจค�นบ�านพักล. ไม�พบตัวล. มีคนอ่ืนพักอยู� พบยาบ�า ๒,๐๐๐ เม็ด + ๒๐๐ เม็ด คนอยู�
บอกว�ายาบ�าเปPนของล. ไม�มีหลักฐานว�าก�อนนี้ ล.เคยเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ล.ได�ซ้ือทรัพย'สินต�างๆก�อน
วันที่ค�นพบยาบ�านานเปPนปa ยิ่งสงสัยว�าเงินที่นําไปซ้ือทรัพย'สินได�รับมาจากการจําหน�ายหรือรับเนื่องจากการกระทําความผิดหรือไม� 
ทรัพย'สินที่ตรวจพบมีจํานวนมากเกินกว�าฐานะซ่ึงเปPนเพียงข�อสงสัยว�าล.ได�ทําผิด แต�ล.ก็ต�อสู�ว�าได�มาจากการประกอบอาชีพสุจริต 
พยานโจทก'ยังมีความสงสัยตามสมควรว�าล.ได�ทําผิดฟอกเงินหรือไม� ยกประโยชน'ให�ล.ตามตามป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗ วรรค ๒ 
            ๓. ศาลอุทธรณAวินิจฉัยคดีระเบียบฯ 

เงินสกปรกกับเงินสะอาดนําฝากเข�าบัญชีปนกัน เงินจํานวนใดเปPนเงินที่ได�มาจากการกระทําผิดมูลฐาน แม�ไม�อาจแยก
จากกันได� ก็ถือว�าเปPนการเปลี่ยนสภาพทรัพย'สินเพื่อซุกซ�อน / ปKดบังแหล�งที่มาเงินสกปรกไปซ้ือที่ดิน รถยนต' ใส�ชื่อ ล. เปPนเจ�าของ 
ถือว�าเปPนการเปลี่ยนสภาพทรัพย'สินเพื่อนซุกซ�อน/ ปKดบังแหล�งที่มา ข�อความที่ล.ให�การยอมรับกับเจ�าจพง.ปปง.ว�านําเงินสกปรกไปซ้ือ
ที่ดินแล�วใส�ชื่อล.เปPนเจ�าของ รับฟTงได� (ไม�ได�ให�การต�อจพง.ผู�จับกุม ซ่ึงต�องห�ามไม�ให�รับฟTงตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔ วรรค ท�าย)แม�ไม�มี



    ๑๓ 

 

การสอบสวน ดําเนินคดีล.ในความผิดมูลฐาน (ที่ล.ให�การรับต�อ จพง.ปปง.) ล.ก็ผิดฟอกเงิน ศาลลงโทษได�เพราะกฎหมายไม�ได�บังคับว�า
จะต�องมีการดําเนินคดีในความผิดมูลฐานด�วย ล. ฝากเงินสกปรกเข�าบัญชีตัวเอง ๓ บัญชี ถือเปPนการเปลี่ยนสภาพทรัพย'สิน หาก
กระทําโดยมีเจตนาเพื่อซุกซ�อนและปกปKดแหล�งที่มาของเงินก็ผิดฟอกเงินได� ๓ กระทง  เช�น ฝากหลายคร้ัง คร้ังละจํานวนมาก ถอน
หลายคร้ัง คร้ังละจํานวนมาก แสดงให�เห็นว�า ล. ประสงค'ที่จะให�เงินสกปรกเปPนเงินบริสุทธิ์ที่ถอนออกมา 
            ๔. การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยAสิน 

๑. คดีร�องขอให�ทรัพย'สินตกเปPนของแผ�นดินไม�ใช� คดีแพ�งเก่ียวเนื่องกับคดีอาญา 
๒. เปPนมาตรการทางแพ�ง ไม�ใช�โทษทางอาญา 
๓. ใช�บังคับย�อนหลังได� 
๔. ไม�ขัดต�อรัฐธรรมนูญ ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว�ในคําวินิจฉัยที่ ๔๐-๔๑/๒๕๔๖  
๕. ภริยา/บุตร เปPนผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'กับผู�กระทําความผิดมูลฐาน 
๖. ถือเปPนคดีแพ�ง  ศาลต�องมีคําสั่งเร่ืองค�าฤชาธรรมเนียม ตาม ป.วิ.แพ�ง มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง 
๗. มีการกระทําความผิดมูลฐานเกิดข้ึนไม�ว�าจะจับกุมตัว ผู�กระทําความผิดได�หรือไม� หรือผู�กระทําความผิดจะถูกลงโทษหรือไม�ก็ตาม   
๘. มีทรัพย'สินที่เกิดข้ึนจากการกระทําความผิดหรือได�มาจากการจําหน�าย จ�าย โอน ทรัพย'สินดังกล�าวหรือดอกผลของ

ทรัพย'สินดังกล�าว 
๙. เปPนผู�เก่ียวข�องหรือเคยเก่ียวข�องกับผู�กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือไม�  
๑๐. พยานเปPนเจ�าหน�าที่ของรัฐ ต�างเบิกความไปตามที่ได�ปฏิบัติหน�าที่  
๑๑. ทรัพย'สินที่ตรวจค�นพบมีเงินสด ๕ ล�านเศษ, ทองรูปพรรณ,ทองคําแท�งหนักรวม ๑๐๐ บาทเศษ, สมุดบัญชีเงินฝาก, 

โฉนดที่ดิน จํานวนมากผิดปกติวิสัยของวิญ}ูชนที่จะนํามาเก็บไว�ที่กระโปรงท�ายรถ 
๑๒. ผู�ทําหน�าที่ตรวจนับเงินที่ได�จากการซ้ือขายยาเสพติด ถ�านับเงินได�มากกว�า ๑ ล�าน ได�ค�าจ�างวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับ

เงินได�น�อยกว�า ๑ ล�าน ได�ค�าจ�างวันละ ๕๐๐ บาท ฟTงว�าเปPนผู�เก่ียวข�องหรือเคยเก่ียวข�องสัมพันธ'กับผู�กระทําความผิดมูลฐานมาก�อน 
๑๓. ค�าฤชาธรรมเนียม รวมถึงค�าทนายความด�วย ป.วิ.แพ�ง มาตรา ๑๔๙ 
๑๔. ศาลอุทธรณ'มีคําพิพากษาให�พนักงานอัยการผู�ร�องใช�ค�าฤชาธรรมเนียมแทนผู�คัดค�านที่ชนะคดีในชั้นอุทธรณ'  

 ไม�ถูกต�อง เพราะพนักงานอัยการได�รับยกเว�นค�าฤชาธรรมเนียม ตามมาตรา ๕๙ วรรค ๒ 
๑๕. ผู�คัดค�านไม�นําส�งสําเนาฎีกาให�แก�ผู�ร�องเปPนกรณีผู�คัดค�าน เพิกเฉยไม�ดําเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต�นกําหนด ถือว�าผู�

คัดค�านคัดค�านทิ้งฟ)องฎีกา ตาม ป.วิ.แพ�ง มาตรา ๑๗๔(๒), ๒๔๖, ๒๔๗ ให�จําหน�ายคดีออกจากสารบบของศาลฎีกา ค�าฤชาธรรมเนียม
ให�เปPนพับ 

๑๖. ลูกชาย น�องชาย ถือว�าเปPนผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'ฯ  บัญชีเงินฝากชื่อลูกชาย โฉนดที่ดินชื่อน�องชาย 
๑๗. คํารับสารภาพต�อตํารวจที่ตรวจค�น/ จพง.ปปง.ต�องจัดทําบันทึกให�ละเอียด  
๑๘. ให�การคนละวันเวลากัน ต�อจพง.ต�างหน�วยงาน แต�มีสาระสําคัญสอดคล�องกัน หากมิได�ให�การโดยสมัครในเอง เปPนการ

ยากที่จพง.จะปรุงแต�งสร�างเร่ืองข้ึนมาปรักปรําให�ร�าย 
๑๙. ข�อเท็จจริงเก่ียวกับญาติ พี่น�อง ล�วนแต�อยู�ในความรู�เห็นของผู�คัดค�าน 
๒๐. พยานผู�ร�องมีความเก่ียวข�องเชื่อมโยงสมเหตุผล รับฟTงเชื่อถือได�ว�า ที่ ๒ เปPนผู�ซ่ึงเก่ียวข�อง หรือเคยเก่ียวข�องสัมพันธ'

กับที่ ๑ ผู�กระทําความผิดมูลฐานเก่ียวกับยาเสพติด  
๒๑. ที่ ๑ ถูกจับข�อหามีเฮโรอีน เพื่อจําหน�าย ๒ คดี คดีแรกศาลจําคุก ๕ ปa คดีที่ ๒ หลบหนีประกันศาล 
๒๒. ตํารวจล�อซ้ือยาบ�าจากผู�ค�า ๓ คน ให�ผู�ค�าติดต�อล�อซ้ือยาบ�าจากที่ ๑ แต�ไม�มาส�งของตามนัด 
๒๓. ที่ ๑ ไม�มีอาชีพ ไม�ปรากฏหลักฐานการเสียภาษีเงินได� เคยเก่ียวข�องกับการค�ายาเสพติด  
๒๔. ไม�กล�าวอ�างว�ามีอาชีพสุจริตใดที่ทําให�มีรายได�ดีและสามารถมีทรัพย'สินได�มากมายเช�นนี้ 
๒๕. ผู�ร�องไม�จําต�องนําสืบพยานหลักฐานให�ประจักษ'แจ�งดังแสงตะวันว�าผู�คัดค�านเปPนผู�กระทําความผิด เพราะการริบ

ทรัพย'สินทางแพ�งเปPนการดําเนินการต�อทรัพย'สิน เปPนคนละส�วนกับการดําเนินการทางอาญา 
๒๖. ผู�ร�องเพียงแต�นําสืบพยานหลักฐานพอที่จะให�ศาลเชื่ออย�างมีเหตุผลได�ว�าทรัพย'สินที่ขอริบเปPนทรัพย'สินที่เก่ียวข�องกับ

การกระทําความตามความผิดมูลฐาน 
๒๗. ตร.สืบสวนหาข�าวทราบว�า ค. เปPนผู�ค�ายาเสพติดรายใหม� มีเครือข�าย ๕ คน มีนายทุนอยู�เบื้องหลัง มีการทํารายงาน

เปPนหนังสือ คําเบิกความของตร.มีน้ําหนัก นํามารับฟTงประกอบได� มิใช�ไม�มีน้ําหนักเสียเลย 
๒๘. พี่ชาย, อดีตน�องภรรยา ล�วนเปPนญาติ มีความสัมพันธ'กับ ค. ผู�ร�องย�อมได�รับประโยชน'ตามข�อสันนิษฐาน  มาตรา ๕๑ 

วรรค ๒  
การใชSกฎหมายฟอกเงินกรณีใชSกฎหมายอ่ืนไม-ไดSผล 



    ๑๔ 

 

  ๑.  รถยนต' , รถจักรยานยนต' ที่เช�าซ้ือ 
  ๒.  เงินค�าเวนคืนตามกรมธรรม'ประกันชีวิต 
  ๓.  ค�าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม'ประกันชีวิต  
 
 
         ๑๖.๓  สัมมนากลุ-มย-อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย นายชาญชัย พงศAภัสสร : ผอ.ภพ.                                
/  นายอภิชาติ  ถนอมทรัพยA ผอ.คด. / ร.ต.อ.หญิงสุวนียA แสวงผล : ผอ.ตส./ นายนพดล อุเทน : นิติกรชํานาญการพิเศษ / พ.ต.ท. 
ธีรพงษA ดุลยวิจารณA  ผอ.ส-วนสืบสวนทางการเงิน / นายนภดล บุญศร : อัยการพิเศษฝ_ายคดีพิเศษ ๓ / นายพูนศักดิ์ อุทกภาชนA :                 
อัยการพิเศษฝ_ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕/นายสุรศักดิ์  ตรีรัตนAตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูง  ภาค ๕                           
/นางชลธิชา ดาวเรือง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ภพ. 

กลุ-มท่ี ๑  
๑. ป̀ญหาและอุปสรรคแนวทางการบูรณาการร-วมกันระหว-างหน-วยงานท่ีเก่ียวขSองตามพระราชบัญญัติป'องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑. เนื่องจากในความผิดมูลฐานบางฐานสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได�อยู�แล�ว เช�น ความผิดมูลฐานยาเสพติด ได�ส�งให�

สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการไปแล�ว จึงไม�รายงานสํานักงาน ปปง. 
๒. ช�องทางหรือข้ันตอนในการประสานงาน การส�งเรื่องให�ทางสํานักงาน ปปง. 
๓. ปTญหาอุปสรรคในความเข�าใจกฎหมายฟอกเงิน (เช�น การเริ่มต�นคดีฟอกเงิน ; อย�างไรจึงจะดําเนินคดี   และทําความเข�าใจว�า 

คดีอาญาฟอกเงิน สามารถดําเนินคดีแยกต�างหากจากคดีความผิดมูลฐานได� ) 
๔. ปTญหาอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน การขยายผลในส�วนผู�เก่ียวข�องสัมพันธ'ทรัพย'สินเพ่ิมเติม 
๕. ความไม�เพียงพอของเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีจะดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
๖. ขาดแรงจูงใจในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  
๗. ขาดคู�มือในการปฎิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐาน การดําเนินคดีและแนวทางการประสานงานตามกฎหมายฟอกเงิน  
๘. การประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน เช�น กรณีคดียาเสพติด ท่ีไม�สามารถ

ดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยมาตรการในการปราบปรามยาเสพติด ให�ส�งเรื่องต�อมาท่ีสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการต�อไป 
๒. ขSอเสนอแนะ    

๑.  กรณีเหตุจําเปPนเร�งด�วนท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได� (เช�น มีการตรวจพบเงินสดจํานวนมากจากการตรวจค�นในการต้ังด�านตรวจสกัด
แต�ไม�พบตัวยาเสพติดแต�อย�างใด) ควรมีการบูรณาการในเบ้ืองต�น การรวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต�น ตัวอย�างเช�น เทคนิคในการหน�วง
เหนี่ยวเวลาเพ่ือการประสานงานกับ สํานักงาน ปปง.  

๒. ต้ังศูนย'ประสานงาน ประสานคดีในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางร�วมในการดําเนินการ พร�อมกับเจ�าหน�าท่ีและเครื่องมืออุปกรณ'
อย�างครบครัน 

๓. ให�สํานักงาน ปปง. ดําเนินการเปPนผู�กล�าวหาในคดีอาญาฟอกเงิน เพราะเปPนผู�ท่ีทราบรายละเอียดเก่ียวกับพฤติการณ'ในการ
ฟอกเงิน 

๔. การทําความเข�าใจกฎหมายฟอกเงิน โดยให�มีการจัดทําคู�มือในการปฎิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐาน การดําเนินคดีและแนว
ทางการประสานงานตามกฎหมายฟอกเงิน  

๕. การสร�างแรงจูงใจในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดยการกําหนดเปPนเงินค�าตอบแทนให�แก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ (ตํารวจ
ชุดจับกุม ,พนักงานสอบสวน ) จากกองทุน ปปง. เช�นเดียวกับสํานักงาน ป.ป.ส. 

 
กลุ-มท่ี ๒  

๑.   ป̀ญหาและอุปสรรคแนวทางการบูรณาการร-วมกันระหว-างหน-วยงานท่ีเก่ียวขSองตามพระราชบัญญัติป'องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑. การเริ่มต�นคดี การขาดความรู�ความเข�าใจในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน พนักงานสอบสวนยังไม�มีประสบการณ'ในการ

ดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน จึงยังไม�เข�าในข้ันตอน  



    ๑๕ 

 

๒. ไม�มีคู�มือปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน ท่ีสามารถให�ผู�ปฏิบัติงานเข�าใจในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน เช�น Checklist ใน
องค'ประกอบความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน  

๓. ปTญหาการขอข�อมูลโทรศัพท'จากบริษัทเอกชน และไม�ได�รับความร�วมมือจากธนาคารบางแห�ง อยากให�สํานักงาน ปปง. เปPน
ผู�ดําเนินการขอข�อมูลโทรศัพท' และข�อมูลจากธนาคาร  
 
 

๔. แรงจูงใจและขวัญกําลังใจของเจ�าหน�าท่ีผู�ปฏิบัติในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน  
๕. กฎหมายไม�มีการรองรับหรือให�ความคุ�มครองให�กับผู�ปฏิบัติงาน เช�น พนักงานสอบสวนไปยึดหรืออายัดทรัพย'สินท่ี

เก่ียวกับการกระทําความผิด ก�อนจะเข�าสู�ข้ันตอนของสํานักงาน ปปง. เช�น พ.ร.บ.มาตรการฯ จะมีบทสันนิษฐานถ�ามีผู�กระทําความผิดมีไว�
ครอบครองไว�เพ่ือจําหน�ายข้ึนไป สามารถยึดทรัพย'สินอันเก่ียวเนื่องไว�ตรวจสอบได�  

๖. หลักเกณฑ'การพิจารณาคดีท่ีเจ�าหน�าท่ี ปปง. จะเข�ามาดําเนินการ เช�น มูลค�าทรัพย'สินท่ีเจ�าหน�าท่ี ปปง. จะเข�ามา
ดําเนินคดี แต�ในคดีอาญาทางพนักงานสอบสวนต�องทําทุกคดี  

๗. ความรวดเร็วของเจ�าหน�าท่ี ปปง. ในการเข�ามาบูรณาการกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในพ้ืนท่ี เช�น การเข�าร�วมตรวจค�น การประชุม  
๘. ความชัดเจนในการรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน อยากให�สํานักงาน ปปง. สนับสนุนข�อมูล 

ตรวจสอบธุรกรรมท่ีต�องสงสัย เพ่ือขยายผลหาเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน และให�ส�ง
ข�อมูลมายังพนักงานสอบสวนเพ่ือประโยชน'ในการดําเนินการกล�าวหาดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน กับบุคคลหรือเครือข�ายท่ีเก่ียวข�องเพ่ิมเติม 

๒. ขSอเสนอแนะ    
๑. ให�สํานักงาน ปปง. ต้ังชุดประสานงานไว�ให�ข�อมูลทางกฎหมาย ข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน  
๒. ให�สํานักงาน ปปง. กําหนดหลักเกณฑ'ลักษณะคดีในการพิจารณาดําเนินการ เช�น ควรมีข้ันตํ่ามูลค�าทรัพย'สินเท�าใดท่ี

สํานักงาน ปปง. เข�ามาดําเนินการ  
๓. ควรจัดเจ�าหน�าท่ี ปปง. ประจําศูนย'ภูมิภาค และเข�าร�วมประสานกับหน�วยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการ  
๔. ให�มีการแต�งต้ังพนักงานสอบสวนเข�าร�วมเปPนพนักงานเจ�าหน�าท่ี ปปง. เพ่ือร�วมดําเนินการเก่ียวกับทรัพย'สิน(คดีแพ�ง) เพ่ือให�

เกิดความรวดเร็วในการดําเนินการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการตามกฎหมาย  
๕. ให� สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบรายชื่อพนักงานสอบสวนว�ามีผู�ใดเคยอบรมพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว หรือจัดให�มีการอบรม

พนักงานเจ�าหน�าท่ีในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมเพราะเจ�าหน�าท่ีตํารวจท่ีเคยเข�ารับการอบรมบางท�านยังไม�เคยได�รับบัตรพนักงานเจ�าหน�าท่ี  
 

กลุ-มท่ี ๓  
๑.  ประเด็น 

๑. การตั้งตSนคดีเพ่ือส-งเรื่องใหS สํานักงาน ปปง. ดําเนินการแบ-งเปUน ๒ ช-องทางตามกฎหมายฟอกเงิน 
๑. หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
๒. สํานักงาน ปปง.  

         เช-น – หัวหน�าพนักงานสอบสวนรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
               - สํานักงาน ป.ป.ส. ในกรณีท่ีศาลยกฟ)องในคดีอาญาหรือพนักงานอัยการไม�สามารถฟ)องคดีได�ภายใน
ระยะเวลา ๑ ปa ไม�สามารถดําเนินการกับทรัพย'สินตามพรบ.มาตรการฯ มาตรา ๒๗ ได�  

    - สํานักงาน ป.ป.ส. รายงานคดีดังกล�าวมายังสํานักงาน ปปง. ตามมาตรา ๕๘ แห�งพรบ.ฟอกเงินฯ 
                    - กรมศุลกากรตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 
                    - สํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน 
        ๒. หลักเกณฑAในการรายงานคดีซ่ึงเปUนความผิดมูลฐานไปยัง สํานักงาน ปปง.  

     ในกรณีท่ีพบว�า มีการกระทําความผิดมูลฐานเกิดข้ึนต�องรายงานเรื่องดังกล�าวมายังสํานักงาน ปปง.                         
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  

๓. หลักเกณฑAการดําเนินการกับทรัพยAสินท่ีพบและยึดไดSในขณะจับกุม 
๓.๑ ทรัพย'สินท่ีใช�ในการกระทําความผิดท่ีถูกยึดเปPนของกลางในคดีอาญา 



    ๑๖ 

 

๓.๒ ทรัพย'สินอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด 
๓.๓ กรณีพบว�ามีพฤติการณ'เก่ียวกับการกระทําความผิดอาญาฟอกเงิน พนักงานสอบสวนแจ�งข�อกล�าวหา

ความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับผู�ต�องหาและผู�เก่ียวข�องเพ่ิมเติมในคดีเดียวกัน 
 
      ๔. การดําเนินการในคดีอาญาฟอกเงิน 

     ๔.๑  กรณีพบว�ามีพฤติการณ'เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานเปPนความผิดอาญาฟอกเงิน พนักงานสอบสวน                 
แจ�งข�อกล�าวหาความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับผู�ต�องหาและผู�เก่ียวข�องเพ่ิมเติมในคดีเดียวกัน และส�งเรื่องให�พนักงาน
อัยการดําเนินการต�อไป หากพบว�ามีบุคคลเก่ียวข�องกับความผิดอาญาฟอกเงินหลายคน และทรัพย'สินจํานวนหลาย
รายการ ก็สามารถแยกดําเนินคดีต�างหากได� 

 ๔.๒  กรณีท่ีสํานักงาน ปปง. พบว�ามีการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงิน พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต�น เพ่ือกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน 
      ๕. ป̀ญหาและอุปสรรค  
          ๕.๑ ป̀ญหาและอุปสรรค กรณีการตั้งตSนคดี 

         ๑.เจ�าพนักงานผู�ปฏิบัติไม�มีความรู�ความชํานาญในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
         ๒.เจ�าพนักงานไม�ทราบว�าควรจะรวบรวมพยานหลักฐานใดบ�างเพ่ือส�งเรื่องไปยัง สํานักงาน ปปง.  
 ๓. เจ�าหน�าท่ีไม�ทราบหลักเกณฑ'ท่ีชัดเจนในการรายงานคดี  
    ๑.เจ�าพนักงานผู�ปฏิบัติไม�มีความรู�ความชํานาญในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
         ๒.เจ�าพนักงานไม�ทราบว�าควรจะรวบรวมพยานหลักฐานใดบ�างเพ่ือส�งเรื่องไปยัง สํานักงาน ปปง.  
 ๓. เจ�าหน�าท่ีไม�ทราบหลักเกณฑ'ท่ีชัดเจนในการรายงานคดี  
     ๕.๒ ป̀ญหาและอุปสรรค กรณีการดําเนินการกับทรัพยAสิน  
 ๑. อํานาจในการตรวจยึดทรัพย'สิน 
 ๒. ผู�มีอํานาจในการเก็บรักษาทรัพย'สิน 
 ๓. ค�าใช�จ�ายในการเก็บรักษาทรัพย'สิน 

๕.๓ ป̀ญหาและอุปสรรค การดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 
๑. ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู�ต�องหาไม�พอในการค�นหาพยานหลักฐาน ในกรณีมีตัวผู�ต�องหา 
๒. การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีอาญาฟอกเงิน 
๓. ขาดขวัญและกําลังใจเม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินคดีตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 

๖. ขSอเสนอแนะ 
๑.  ควรขอความร�วมมือไปยังสํานักงานอัยการสูงสุดให�พนักงานอัยการผู�รับผิดชอบรายงานผลคดีความผิดมูล

ฐานไปยังสํานักงาน ปปง. (ในทางปฏิบัติพนักงานอัยการรายงานผลคดีอาญาไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง ในกรณีท่ีศาลไม�ยึด
ทรัพย'สินดังกล�าว จึงควรรายงานคดีไปยังสํานักงาน ปปง. ภายใน ๑ เดือน ซ่ึงอยู�ในระยะเวลาอุทธรณ'/ฎีกา) 

          ๒. ในการสอบสวนความผิดมูลฐานพนักงานสอบสวนควรท่ีจะสอบสวนถึง 
๒.๑ ประเด็นเรื่องทรัพย'สินท่ีเก่ียวกับการความผิดมูลฐานมาด�วยในสํานวนคดีอาญา 
๒.๒ ประเด็นเก่ียวกับผู�เก่ียวข�องสัมพันธ' 
๒.๓ ฐานะ อาชีพ รายได� สภาพความเปPนอยู� 
๒.๔ ประวัติและพฤติการณ'เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
๒.๕ สอบถามเก่ียวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ทรัพย'สินอ่ืนๆ 



    ๑๗ 

 

๒.๖ ส�งเอกสารมายังสํานักงาน ปปง. เช�น คําร�องขอหมายค�น รายงานการสืบสวน  
๓. ควรมีขวัญและกําลังใจเพ่ือเปPนแรงจูงใจในการดําเนินการแก�เจ�าหน�าท่ีของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 
๔. ควรแต�งต้ังเจ�าหน�าท่ีตํารวจเปPนพนักงานเจ�าหน�าท่ี ปปง อย�างเช�น สํานักงาน ป.ป.ส.  
๕. กําหนดหลักเกณฑ'เก่ียวกับการรายงานคดีในความผิดมูลฐานมายังสํานักงาน ปปง.  
๖. ให�สินบนรางวัลให�แก�สายลับผู�แจ�งเบาะแส 
 

กลุ-มท่ี ๔ 

๑. ป̀ญหาของเจSาหนSาท่ีตํารวจ 

๑. ป̀ญหาท่ี ๑ ป̀ญหาการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําความผิดมูลฐาน และการกระทํา
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

� แนวทางการแก�ปTญหาของกลุ�มควรมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ รองรับการดําเนินการ
สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของ เจ�าหน�าท่ีตํารวจโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

๒. ป̀ญหาท่ี ๒ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทํางานของเจSาหนSาท่ีตํารวจแนวทางการแกSป̀ญหาของกลุ-ม 

� ให� สํานักงาน ปปง. สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการสนับสนุนการทํางานของเจ�าหน�าท่ีตํารวจ  

� สํานักงาน ปปง. มีการสนับสนุนค�าสืบสวนหาข�าวแก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจในคดีฟอกเงิน คดีละ 
๘,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท ต�อเดือนแล�วแต�ความยากง�ายของคดี จ�ายไม�เกิน ๓ เดือนต�อคดี 

๓. ป̀ญหาท่ี ๓ ไม-มีระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานไม-ชัดเจน 

� มีการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานเบ้ืองต�นสําหรับเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ผู�จับกุม พนักงานสอบสวน 
เก่ียวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๔. ป̀ญหาท่ี ๔ เจSาหนSาท่ีตํารวจยังขาดความรูSความชํานาญในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 

� จัดการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

� จัดให�มีทีมงานท่ีมีความรู�ความชํานาญในเรื่องกฎหมายฟอกเงินในการปฏิบัติงานในแต�ละภูมิภาค 
หรือ ในแต�ละจังหวัด เพ่ือให�คําปรึกษาแก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี (ทีมงานประกอบด�วย พนักงานอัยการ เจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
เจ�าหน�าท่ี ปปง. เปPนต�น ) 

๒. ป̀ญหาของพนักงานอัยการ 
๑. ป̀ญหาท่ี ๑ ขาดคู-มือในการปฏิบัติงานเบ้ืองตSนของ เจSาหนSาท่ีอ่ืนๆ 

� แนวทางการแก�ปTญหาของกลุ�ม จัดทําคู�มือในการปฏิบัติงานเบ้ืองต�นของเจ�าหน�าท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
รายละเอียดมากพอสมควรในการปฏิบัติงาน 

๒. ป̀ญหาท่ี ๒ ขาดผูSใหSคําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 
� แนวทางของกลุ�มจัดต้ังศูนย'ให�ข�อมูล ของสํานักงาน ปปง. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให�คําปรึกษากับ

เจ�าหน�าท่ีหน�วยงานอ่ืน 
๓. การขอรับการสนับสนุนจาก ปปง. ใหSแก-เจSาหนSาท่ีตํารวจในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน  

   การสนับสนุนในปTจจุบัน 
� สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการสืบสวนหาข�าว แก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ 
� สนับสนุนในด�านข�อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีอยู�ในฐานข�อมูลสํานักงาน ปปง. แก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจ 

     การสนับสนุนในอนาคต 
� มีระเบียบกองทุนในการสนับสนุนในการทําคดีฟอกเงินแก�เจ�าหน�าท่ีตํารวจและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 



    ๑๘ 

 

๑๗. สรุปรายช่ือผูSเขSาร-วมโครงการ 

๑๗.๑ ประธาน / วิทยากรภายนอกและภายใน / เจSาหนSาท่ีโครงการ 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน-ง 

ประธานเปfด/ปfด โครงการ 
๑ นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ /วิทยากร 
๒ พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน ผู�บังคับการตํารวจภุธร ภาค ๕  

จํานวน ๒ คน  
วิทยากรจากภายนอก 

๑ นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ /ประธาน 

๒ นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชน' อัยการพิเศษฝkายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 
๓ นายนภดล  บุญศร   อัยการพิเศษฝkายคดีพิเศษ ๓ 
๔ พ.ต.ท.สวัสด์ิ  หล�ากาศ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม�/ผู�เข�าร�วม (กลุ�มเป)าหมาย) 

จํานวน ๔ คน 

วิทยากรจากภายใน 
๑ นายนพดล  อุเทน นิติกรชํานาญการพิเศษ/วิทยากร/ผู�เข�าร�วมโครงการ 

๒ พันตํารวจโท ธีรพงษ'  ดุลยวิจารณ' นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ/วิทยากร/ผู�เข�าร�วมโครงการ 
๓ นายอภิชาติ  ถนอมทรัพย' ผอ.สํานักคดี/วิทยากร 
๔ นายชาญชัย  พงศ'ภัสสร ผอ. สํานักภารกิจพิเศษ /วิทยากร 
๕ นางชลธิชา  ดาวเรือง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ/วิทยากร /ผู�เข�าร�วมโครงการ 
๖ ร.ต.อ.หญิง สุวนีย' แสวงผล ผอ. สํานักตรวจสอบและวิเคราะห'/วิทยากร/จนท.โครงการ 

๗ นางนวลจันทร'  โพธิ์ช�วย นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ/วิทยากร/จนท.โครงการ 

๘ นางอรอุมา  คงเพ็ชร' นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ/วิทยากร/จนท.โครงการ 

๙ นายกิติศักด์ิ  สีสด นักวิเคราะห'นโยบายและแผนชํานาญการ/วิทยากร/เจ�าหน�าท่ีโครงการ 

จํานวน ๙ คน 

เจSาหนSาท่ีโครงการ 
๑ นางวิภูสนา ณ ถลาง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
๒ นายเทพสุรีย' พฤกษาสิทธิ์ เจ�าหน�าท่ีประจําส�วนพัฒนาบุคลากร 

๓ นางสาวอัจฉรา คันธรักษ' เจ�าหน�าท่ีประจําส�วนพัฒนาบุคลากร 
จํานวน ๓ คน 

  

 



    ๑๙ 

 

๑๗.๒ สํานักงาน ปปง. 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง 

สํานักตรวจสอบและวิเคราะหA 

๑ นายนพดล  อุเทน นิติกรชํานาญการพิเศษ/วทิยากร/ผู�เข�าร�วมโครงการ 

๒ พันตํารวจโท ธีรพงษ'  ดลุยวิจารณ' นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการพิเศษ/วิทยากร/ผู�เข�าร�วมโครงการ 

๓ นางสาวพรทิพา  จันทร นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 
๔ นางสาวสรญา  แสนโสดา  นิติกรชํานาญการ 

๕ นางสาววไิล  เชื้อแก�ว  นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 
๖ นางสาวชนิดาพร  ภู�เรือน  นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 

สํานักคดี 

๗ นางสาวศิริกุล  จุมสุวรรณ' นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 
๘ นางสาวณัฐกานต'  เจริญนิเวศนกูุล นิติกรชํานาญการ 
๙ นางสาวกัลยา  อินทรสาร นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 

๑๐ นางสาวสุธิษา  คําเหล็ก  นิติกรชํานาญการ 

สํานักภารกิจพิเศษ 

๑๑ นางชลธชิา  ดาวเรือง นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการพิเศษ/วิทยากร /ผู�เข�าร�วมโครงการ 

๑๒ นายกฤต  สิงห'เหลือง นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ 

๑๓ นางสาวพชัรียา  เหมวิรุฬห'  นิติกรชํานาญการ 

๑๔ นางสาวอรธีรา  อสัมภินวัฒน'  นิติกรชํานาญการ 

รวมทั้งสิ้น  ๑๔  คน 

       ๑๗.๓ ขSาราชการสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๕ 

ลําดับที ่ ชื่อ - นามสกุล ตําแหน-ง 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม- 

๑ พ.ต.ท.สันต ิ คําใส พงส.(สบง๓) สภ.เมืองเชียงใหม� 
๒ พ.ต.ท.รัฐการ สุรงคบพิตร พงส.(สบง๓) สภ.ดอยสะเก็ด 

๓ พ.ต.ท.รัฐพงษ'  อุดมศรี สวป.สภ.สนัทราย 
๔ พ.ต.ท.ฐนศกณ ประมาณ  สว.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม� 

๕ ร.ต.อ.ปรัชญา ทิศลา รอง สว.สส.สภ.แม�ปKง 
๖ ร.ต.ท.ประสงค'  สมเพาะ พงส.(สบ.๑) ฯ ปฏิบตัิราชการ สภ.ภูพิงค' ฯ 

๗ พ.ต.ท.สวัสดิ์  หล�ากาศ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม� / วิทยากร 

๘ ร.ต.ท.ชัยยะ จันเต็บ พงส.(สบ.๑) สภ.ช�างเผือก 
 



    ๒๐ 

 

 
 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

๙ พ.ต.ท.ประเสริฐ  รู�ทํานอง พงส.(สบ.๓) สภ.แม�สาย 

๑๐ ร.ต.อ.สงกรานต'  กองอินทร' พงส.(สบ.๑) สภ.เทิง 

๑๑ ร.ต.อ.โอภาส สมวัน รอง สว.สส.สภ.แม�จัน 

๑๒ ร.ต.ท.มังกร แสนมา พงส.(สบ.๑) สภ.เชียงแสน 

๑๓ ร.ต.ท.สงัด  เมืองใจ รอง สว.สส.สภ.เมืองเชียงราย 

ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 

๑๔ พ.ต.ท.ชวลิต มงคล รอง ผกก.กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.ลําพูน 

๑๕ พ.ต.ท.ดรุณภาพ  ศิริชัย รอง ผกก.สส.สภ.เหมืองจี้ จว.ลําพูน 

ตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง 

๑๖ พ.ต.ท.โสภณ  ผลกันทา รอง ผกก.ส.สภ.เมืองลําปาง 

๑๗ พ.ต.ท.ดําเนิน กันอ�อง รอง ผกก.สส.สภ.สบปราบ 

๑๘ พ.ต.ท.พินิจ  เนตรปTญญา รอง ผกก.ป.สภ.สมปราบ 

ตํารวจภูธรจังหวัดแพร- 

๑๙ พ.ต.ท.สุรพล  ใจเดช พงส.(สบ.๓) สภ.๒  

๒๐ พ.ต.ท.มนตรี ยอดเมือง รอง ผกก.กลุ�มงานสอบสวนภูธรจังหวัด  

๒๑ พ.ต.ท.บุญเสริม สุริยา พงส.(สบ.๓) สภ.ห�วยไร�  

ตํารวจภูธรจังหวัดพะเยา 

๒๒ พ.ต.ท.สนิท  วงศ'ใหญ� พงส.(สบ.๓) สภ.เชียงคํา 

๒๓ พ.ต.ท.สุวเลิศ วงค'ไชย สว.สส.ฯ ปฏิบัติราชการ ศพส. 

ตํารวจภูธรจังหวัดน-าน 

๒๔ พ.ต.อ.สมนึก  ธรรมฤกษ'ฤทธิ์   พงส.(สบ.๔) กลุ�มงานสอบสวน ภ.น�าน 

๒๕ พ.ต.ท.สมาน มหาวัน สว.กก.สส.ภ.จว.น�าน 

ตํารวจภูธรจังหวัดแม-ฮ-องสอน 

๒๖ พ.ต.ท.วรพงษ'  มัจพันธุ' รอง ผกก.กลุ�มงานสอบสวนภูธรจังหวัด  

๒๗ พ.ต.ท.วัชรา  ใจดี พงส.(สบ๒) กลุ�มงานสอบสวน 

รวมท้ังส้ิน  ๒๗  คน 



    ๒๑ 

 

๑๗.๔ ขSาราชการสํานักงานอัยการภาค ๕ 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล ตําแหน-ง 

สํานักงานอัยการภาค ๕ 
๑ นางจิตลดา  นุชชม อัยการผู�เชี่ยวชาญ 

สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม- 

๒ พันตรีวีรวิทย'  เจริญชาศรี อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
๓ นายวารินทร'  เจริญสุข อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
๔ พันตรีสุเทพ  ดาวรัตน' อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม- 

๕ นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ'  อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม- 

๖ นายเกียรติศักด์ิ  ศรีเจริญ อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการจังหวัดฝาง 

๗ นายมีชัย  เกิดวิบูลย'เวช อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดลําพูน 

๘ นายปTญญา  ก่ีสุขพันธ' อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดแพร- 

๙ นายวิโรจน'  พรหมอยู� อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดลําปาง 

๑๐ นายสุริยน  ประภาสวัต อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงราย 

๑๑ นายเจษฎา  พูนสุโข อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการจังหวัดพะเยา 

๑๒ นายครรชิต  หุตะกมล อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัดน-าน 

๑๓ นายคมกฤช  สุวัตถี อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการจังหวัดแม-ฮองสอน 

๑๔ นายชุมพล  พุ�มชุมพล อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด 
รวมท้ังส้ิน  ๑๔  คน 



    ๒๒ 

 

 
 
 

 
 

๑๘. สรุปผลการประเมินแบบประเมินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕)และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานกังานอัยการภาค ๕)”  
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 

คําชี้แจง ให�ผู�ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต�องลงช่ือผู�ตอบ จะเปPนประโยชน'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 หัวขSอบรรยาย เรื่อง : สถานการณ'การฟอกเงินในปTจจุบัน  นโยบายและแนวทางฯ 

     

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีอภิปราย ๔๑.๑๘ ๔๙.๐๒ ๙.๘๐   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให�มคีวามเข�าใจ ๓๑.๓๗ ๕๔.๙๐ ๑๓.๗๓   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปPนอย�างด ี ๓๕.๒๙ ๔๙.๐๒ ๑๕.๖๙   
๑.๒ หัวขSออภปิราย  เรื่อง :  แนวทางการสืบสวน / การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการตาม
พระราชบัญญตัิป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                                   

๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีอภิปราย ๔๗.๐๖ ๔๓.๑๓ ๙.๘๐   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให�มคีวามเข�าใจ ๔๓.๑๔ ๔๓.๑๔ ๑๓.๗๓   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปPนอย�างด ี ๔๓.๑๔ ๔๑.๑๘ ๑๕.๖๙   
๑.๓ หัวขSอสมัมนากลุ-มย-อย เรื่อง : แนวทางบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน                                     
๑) มีความรู� ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข�อวิชาท่ีอภิปราย ๒๙.๔๑ ๕๔.๙๐ ๑๓.๗๓ ๑.๙๖  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให�มคีวามเข�าใจ ๓๗.๒๕ ๔๙.๐๒ ๑๓.๗๓   
๓) มีความสามารถตอบข�อซักถามได�เปPนอย�างด ี ๓๑.๓๗ ๕๐.๙๘ ๑๗.๖๕   
๒. เนื้อหา      
๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเปPนและเปPนประโยชน'ต�อการนําไปใช�ในการปฏิบัติงาน ๔๓.๑๔ ๔๕.๑๐ ๙.๘๐ ๑.๙๖  
๒.๒ ท�านมคีวามรู� ความเข�าใจ กฎหมายป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถให�ความ
ร�วมมือในการปฏิบัติงานร�วมกับสาํนักงาน ปปง.เพ่ือแก�ไขปTญหาการฟอกเงินได�เพียงใด                                           

๙๖.๐๘ เพ่ิม ๓.๙๒ ไม-เพ่ิม  

     

๒.๓ ท�าน มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการดําเนินการร�วมกับสาํนักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนเพียงใด 
๙๖.๐๘ เพ่ิม ๓.๙๒ ไม-เพ่ิม  

     

๒.๔ การสัมมนาครั้งน้ี ช�วยให�ท�าน ได�มีการแลกเปลี่ยนข�อมลูข�อคิดเห็น  ปTญหาอุปสรรค 
และข�อเสนอแนะ ด�านการป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๓๕.๒๙ ๕๖.๘๖ ๗.๘๔   

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอ่ืน ๆ      
๓.๑ ความพร�อมของอุปกรณ'โสตทัศนูปกรณ' ๓๑.๓๗ ๔๙.๐๒ ๑๗.๖๕ ๑.๙๖  
๓.๒ การมสี�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของผู�เข�าร�วมสัมมนา ๒๕.๔๙ ๕๔.๙๐ ๑๙.๖๑   
๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๓๑.๓๗ ๔๑.๑๘ ๒๓.๕๓ ๓.๙๒  
๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๒๙.๔๑ ๕๒.๙๔ ๑๗.๖๕   



    ๒๓ 

 

ตอนท่ี ๓ ความคิดเห็นและขSอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๑.  สิ่งท่ีท�านประทับใจมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• การเตรียมงานของฝkายจัดสัมมนา/วิทยากร / สถานท่ีจัดการอบรม 
๒.  สิ่งท่ีท�านคิดว�าควรปรับปรุงมากท่ีสุดในการจัดสัมมนาครั้งน้ี 

• เอกสารท่ีใช�ในการประกอบสัมมนาน�อยเกินไป /ห�องพักกับห�องอบรมไกลกันเกินไป/ ระยะเวลาในการอบรมน�อย และเน้ือหาแน�นเกินไป 
๓.  ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาการจัดสัมมนา 

• ควรจะมีการจัดสัมมนาอย�างต�อเน่ือง /ควรจะแจกเอกสารในรปูแบบของ CD 
ตอนที่ ๔  การวัดความรูS ความเขSาใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย  �  หรือ �  ในข�อที่ถูกที่สุดเพียงข�อเดียว 

๑. ทรัพยAสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว-า  
ก. เงินหรือทรัพย'สินท่ีได�มาจากการกระทําซ่ึงเปPนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช�วยเหลือ การกระทําซ่ึงเปPน

ความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให�รวมถึงเงินหรือทรัพย'สินท่ีได�ใช�หรือมีไว�เพ่ือใช�หรือสนับสนุนการกระทําความผิดเก่ียวกับการ
ก�อการร�ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

ข. เงินหรือทรัพย'สินท่ีได�มาจากการจําหน�าย จ�าย โอนด�วยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพย'สินตามข�อ ก.     
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย'สินตาม ข�อ ก. หรือ ข. 
ง. ถูกทุกข�อ (๑๐๐%) 

๒. ป̀จจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว-าดSวยการป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมท้ังหมด จํานวน
เท-าใด 

ก. ๑๑ มลูฐาน (๑๐๐%)          ข. ๑๐ มลูฐาน 
ค. ๙  มูลฐาน                         ง.  ๘ มูลฐาน 

๓. ขSอใดคือเจตนารมณAของกฎหมายว-าดSวยการป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. เพ่ือเปPนการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช�องว�างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย'สนิ 
ค. เพ่ือเปPนการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 
ง. ถูกทุกข�อ (๑๐๐%) 

๔. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 
ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ�อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู�ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเปPนไปได�ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได�ว�ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให�ตกอยู�ภายใต�บังคับแห�งกฎหมายฟอกเงิน 
ง. ถูกทุกข�อ (๑๐๐%) 

๕. ขSอใดถูกตSองเกี่ยวกับกฎหมายว-าดSวยการป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มาตรการทางแพ�งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย'สินไม�มผีลย�อนหลัง เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา (๓.๙๒%) 
ข. เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล�วแต�กรณี อาจสั่งให�ผู�มีส�วนได�เสียรับทรัพย'สินน้ันไปดูแลและใช�ประโยชน' โดยมี

ประกันหรือหลักประกันหรือให�นําทรัพย'สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช�เพ่ือประโยชน'ของทางราชการ 
ค. ในกรณีท่ีทรัพย'สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเปPนทรัพย'สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได�อยู�แล�ว แต�ยังไม�มีการดําเนินการกับ

ทรัพย'สินน้ันตามกฎหมายดังกล�าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล�าวแล�วแต�ไม�เปPนผล หรือการดําเนินการ  ตามพระราชบัญญัติป)องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก�อให�เกิดประโยชน'แก�ทางราชการมากกว�าก็ให�ดําเนินการกับทรัพย'สินน้ันต�อไปตามพระราชบัญญัติ
ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๔๓.๑๔%) 

ง. ข�อ ข. และ ค. ถูก (๕๒.๙๔%) 

๑๐๐% ผ-าน  ไม-ผ-าน 

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

ขอขอบคุณในความร�วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ส�วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร'  สํานักงานป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



    ๒๔ 

 

 
๑๙. ภาพกิจกรรม 

 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกัน 

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) 
และสํานกังานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)”  ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพผูSเขSาร-วมโครงการลงทะเบียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางนวลจันทรA  โพธิ์ช-วย ผูSอํานวยการส-วนพัฒนาบุคลากร 
กล-าวตSอนรับผูSเขSาร-วมสัมมนาและแบ-งกลุ-มฝWกปฏิบัติการทํางานเปUนทีม 

 
 

 

 



    ๒๕ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสรSางความสัมพันธA โดย ผอ.ส-วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
                 บรรยากาศในหSองสัมมนา                                                        ผูSเขSาร-วมสัมมนาถ-ายภาพร-วมกัน 

นางอรอุมา  คงเพ็ชรA 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล-าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถปุระสงคAโครงการ 

 

นางนวลจนัทรA  โพธิ์ช-วย 
ผูSอํานวยการส-วนพัฒนาบุคลากร 

กล-าวรายงาน 

นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตนAตระกูล 
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 

ประธานกล-าวเปfดงาน 



    ๒๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สัมมนากลุ-มย-อย เร่ือง "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง../สํานักงานอัยการสูงสุด  

                                กลุ-มท่ี ๑                                                                 กลุ-มท่ี ๒ 
 
 
 
 
 

อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
             โดย  ๑.พ.ต.ท.สวัสด์ิ  หลSากาศ  รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม-   ผูSแทนจากตํารวจภูธรภาค ๕         
          ๒. นายนภดล  บุญศร  อัยการพิเศษฝ_ายคดีพิเศษ ๓ 
          ๓. พ.ต.ท. ธีรพงษA  ดุลยวิจารณA นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ปปง. 
          ๔. ร.ต.อ.หญิงสุวนียA  แสวงผล    ผูSอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะหA  ผูSดําเนินการอภิปราย 

 

บรรยาย เร่ือง “แนวทางการสบืสวน/การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 

โดย นายสุรศักด์ิ ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 

 



    ๒๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
                       กลุ-มท่ี ๓                                                                             กลุ-มท่ี ๔ 

นําเสนอผลการสมัมนากลุ-มย-อย เร่ือง "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
                       กลุ-มท่ี ๑                                                                     กลุ-มท่ี ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                       กลุ-มท่ี ๓                                                              กลุ-มท่ี ๔ 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรใหSคําแนะนํา 



    ๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปผลการสัมมนา  

โดย นายสุรศักด์ิ ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 
 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
             โดย ๑. พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน   ผูSบังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๕ 
             ๒. นายสุรศักด์ิ ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
             ๓. นายพูนศักด์ิ  อุทกภาชนA  อัยการพิเศษฝ_ายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 
             ๔. ร.ต.อ.หญิงสุวนียA  แสวงผล    ผูSอํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะหA 
             ๕. นายชาญชัย  พงษAภัสสร  ผูSอํานวยการสํานักภารกิจพิเศษ สํานักงาน ปปง. 

ผูSผ-านการสัมมนา 

พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน 
ผูSบังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๕ 

ประธานกล-าวปfดโครงการ 
 



    ๒๙ 

 

 
 
 
 
 

กําหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) 
 และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)”ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระหว-างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 

------------------------------------ 
วันพุธที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข�าห�องพักโรงแรม  
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. แบ�งกลุ�มฝgกปฏิบัติการทาํงานเปPนทีม ๔ กลุ�ม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น.        กิจกรรมเสริมสร�างความสัมพันธ' โดย ผอ.ส�วนพฒันาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๐๘. ๓๐   -  ๐๙. ๐๐  น. ลงทะเบียนหน�าห�องประชุม (ห�องทวีชล) 
๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปKดการสัมมนา โดย นายสุรศักดิ์ ตรีรัตนAตระกูล อธบิดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 
๐๙.๑๐  - ๑๐.๐๐ น. อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
                                            ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                                                      โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /ตํารวจภูธรภาค ๕                                                         
 ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนียA  แสวงผล  ผู�อํานวยการสาํนักตรวจสอบและวิเคราะห' 
๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง “แนวทางการสบืสวน/การตัง้รูปคด ีและแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
                                             ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  โดย นายสุรศักดิ์ ตรีรัตนAตระกลู อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั  
๑๓. ๐๐   -  ๑๔.๓๐  น. บรรยาย เร่ือง “แนวทางการสบืสวน/การตัง้รูปคด ีและแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
                                            ตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ต�อ) 
๑๔.๓๐  - ๑๘.๐๐ น.        สัมมนากลุ�มย�อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 

วันศุกรAที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๐๘. ๓๐   -  ๐๙. ๐๐  น. ลงทะเบียนหน�าห�องประชุม 
๐๙. ๐๐   -  ๑๑.๐๐  น.            สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ)  
๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐ น.        นําเสนอผลการสัมมนากลุ�มย�อย  
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐  - ๑๔.๐๐ น. นําเสนอผลการสัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 
๑๔.๐๐  - ๑๕.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปKดการสัมมนา โดย ผู�บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 

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

       * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสม  



    ๓๐ 

 

 

คํากล-าวรายงานในพิธีเปfดการสัมมนา 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕)  

และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)”  
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
  ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม-  

โดย นางนวลจันทรA  โพธิ์ช-วย  ผอ.ส-วนพัฒนาบุคลากร  
 
เรียน  ท�านประธาน ท�านสุรศักด์ิ  ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 

   ดิฉันรู�สึกเปPนเกียรติอย�างยิ่งท่ีท�าน กรุณามาเปPนประธานในพิธีเปKดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) 

และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด'                

รีสอร'ท จังหวัดเชียงใหม� ในวันนี้ 

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค'ท่ีสําคัญคือ เพ่ือให�ผู�เข�าร�วมโครงการมีความรู� ความเข�าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป)องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินได�อย�างมีประสิทธิภาพและเพ่ือเสริมสร�างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องตลอดจนแลกเปลี่ยนข�อมูล 

ข�อคิดเห็น ปTญหาอุปสรรค ข�อเสนอแนะ ในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน โดยมีกลุ�มเป)าหมาย ประกอบด�วยข�าราชการ

สํานักงานอัยการ ภาค ๕  สํานักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม� สํานักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� สํานักงานอัยการ

จังหวัดในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัด ประกอบด�วย สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม� ฝาง เชียงราย  ลําพูน ลําปาง แพร� พะเยา น�าน และแม�ฮ�องสอน  

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ ในสังกัดตํารวจภูธร ภาค ๕ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัด ประกอบด�วย จังหวัดเชียงใหม� เชียงราย  ลําพูน ลําปาง แพร� พะเยา 

น�าน และแม�ฮ�องสอน และข�าราชการสํานักงาน ปปง. จํานวนรวมท้ังสิ้น  ๖๐  คน 

  บัดนี้ได�เวลาอันสมควรแล�ว จึงใคร�ขอเรียนเชิญท�านประธานท�านสุรศักด์ิ ตรีรัตน'ตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาล

สูงภาค ๕ เปKดการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด                

(สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด' รีสอร'ท จังหวัดเชียงใหม�                     

ในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญค�ะ 

 

 

 

 



    ๓๑ 

 

คํากล-าวเปfดการสัมมนา     
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” 
ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 

โดย นายสุรศักดิ์  ตรีรัตนAตระกูล อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 
 
เรียน  ท�านวิทยากร ข�าราชการสํานักงานอัยการ ภาค ๕ ข�าราชการตํารวจภูธร ภาค ๕ ข�าราชการสํานักงาน ปปง. และท�านผู�มีเกียรติทุกท�าน 

            ผมรู�สึกเปPนเกียรติและมีความยินดีเปPนอย�างยิ่ง ท่ีได�มาเปPนประธานในพิธีเปKดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง                     
“การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับสํานักงานตํารวจ
แห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําปaงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ใน
วันนี้และต�องขอขอบคุณทุกท�านท่ีเข�าร�วมสัมมนาโดยพร�อมเพรียงกัน 
            โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปราม                   
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง. มีแผนบูรณาการการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกองค'กร ไม�ว�าจะเปPนหน�วยงาน                  
ด�านบังคับใช�กฎหมายและหน�วยงานท่ีจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย ซ่ึงการบูรณาการการปฏิบัติตามกฏหมายฟอกเงิน ซ่ึงถือ
เปPนนโยบายของรัฐบาล โดย ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู�บํารุง รองนายกรัฐมนตรีฝkายความม่ันคงและ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรมเปPนผู�ให�นโยบายแนวทางบูรณาการตลอดจนปTจจุบันนี้ ต�างมีความเข�าใจเปPนอย�างดีว�าปTญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด การค�ามนุษย' และการก�อการร�าย   มีรูปแบบการดําเนินการท่ีสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึนมีเครือข�ายโยงใย
เชื่อมโยงกันเปPนขบวนการ เปPนองค'กรอาชญากรรมท่ีสร�างความเสียหายต�อประเทศชาติและประชาชนเปPนอย�างมาก การ
ปราบปรามการฟอกเงินอย�างเข�มงวด เน�นการบริหารจัดการอย�างมีเอกภาพและบูรณาการ การสัมมนาในครั้งนี้จึงเปPน
นิมิตรหมายท่ีดี ท่ีคณะอัยการสํานักงานอัยการภาค ๕ ข�าราชการตํารวจภูธรภาค ๕ และข�าราชการสํานักงาน ปปง. จะได�มี
โอกาสได�ทําความรู�จักคุ�นเคยกันให�มากยิ่งข้ึน มีความรู�และประสบการณ'อันจะเปPนพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งต�อการทํางานในเชิง
บูรณาการ โดยขอให�มุ�งเน�นการบูรณาการด�านข�อมูลข�าวสาร การข�าวและการปฏิบัติร�วมกันอย�างจริงจัง ท้ังนี้เพ่ือให�สามารถ
หยุดยั้งขบวนการ ก�อการร�าย ขบวนการค�ายาเสพติด และอาชญากรรมท่ีรุนแรงกระทบต�อความม่ันคง ในรูปแบบต�างๆ ให�
ได�ผลอย�างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
            สุดท�ายนี้ ต�องขอขอบคุณ ผู�บริหารของสํานักงานอัยการภาค ๕ สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๕ สํานักงาน ปปง. ท่ี
อนุญาตให�ข�าราชการในสังกัดมาร�วมสัมมนาในครั้งนี้ ท่ีเห็นความสําคัญ และหวังเปPนอย�างยิ่งว�าจะได�รับความร�วมมือและ               
นํานโยบายไปถ�ายทอดสู�การปฏิบัติให�เห็นผลเปPนรูปธรรมโดยเร็ว 
            บัดนี้ ได�เวลาอันสมควรแล�ว ผมขอเปKดการสัมมนา รวมท้ังขออวยพรให�การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค'ท่ีกําหนดไว�ทุกประการ 

 

 



    ๓๒ 

 

 
คํากล-าวปfดการสัมมนา     

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป'องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร-วมกับสํานักงานตํารวจแห-งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด 

(สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําป9งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
ระหว-างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  

ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนดA รีสอรAท จังหวัดเชียงใหม- 
โดย พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน  ผูSบังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๕ 

 
เรียน  ท�านอธิบดีอัยการ ท�านวิทยากร ท�านผู�มีเกียรติและผู�เข�าร�วมสัมมนาทุกท�าน 

            ผมมีความยินดีเปPนอย�างยิ่ง ท่ีได�รับเกียรติมาเปPนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปKดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร�วมกับ
สํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” ประจําปaงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันนี้ 
            จากการรายงานของฝkายจัดโครงการสัมมนาผมเชื่อว�าผู�เข�าร�วมสัมมนาทุกท�าน  ได�รับทราบนโยบายด�านความม่ันคง
แห�งรัฐ  ในการเร�งดําเนินการแก�ไขปTญหาอาชญากรรมท่ีเปPนฐานความผิดตามพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกท้ังนโยบายด�านการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  ท่ีจะให�มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน   
การป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาใช�ในการดําเนินการต�อผู�กระทําความผิด  และได�รับความรู�เพ่ิมเติมจากกรณีศึกษา
ต�าง ๆ รวมท้ังระเบียบ  และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง  ท่ีจะต�องใช�ประกอบในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�างชัดเจนยิ่งข้ึน 
            จึงหวังเปPนอย�างยิ่งว�า  ท�านท้ังหลายจะได�นําความรู�  ท่ีได�รับจากการสัมมนาในครั้งนี้  ไปใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีอย�าง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
            ผมขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกท�านท่ีได�ทุ�มเทให�ความรู�แก�ผู�เข�ารับการสัมมนาและขอบคุณสํานักงานป)องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินท่ีริเริ่มโครงการดี ๆ เช�นนี้  ขอบคุณท�านผู�ประสานงานผู�แทนจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องและผู�เข�าร�วม
สัมมนา ท่ีร�วมดําเนินโครงการนี้  กระผม    หวังเปPนอย�างยิ่งว�า  เครือข�ายท่ีเราได�ร�วมสร�างข้ึนในวันนี้จะไม�สูญหายไปไหน  
แม�ว�าโครงการนี้จะ เสร็จสิ้นลง  แต�จะมีพลังมากยิ่งข้ึนจากการท่ีได�ปฏิบัติหน�าท่ีร�วมกัน 
            ในโอกาสปKดการสัมมนา  ผมใคร�ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย ตลอดจนพระบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวและสมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินีนาถ โปรดดลบันดาลประทานพรให�ท�านและครอบครัว
มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ'แข็งแรง มีจิตใจท่ีเข�มแข็ง  ม่ันคง ประสบแต�ความสุขความเจริญ ด�วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิ์
ผลในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ และขอให�ทุกท�านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  ได�เวลาอันสมควรแล�ว  ผมขอปKดการสัมมนา  
ณ  บัดนี้  

 

 
 


