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สรุปผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๑, ๒, ๓, ๕ และ ๖)” 

๑. หน'วยงานท่ีรับผิดชอบ  
• ส�วนพัฒนาบุคลากร  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 

• สํานักตรวจสอบและวิเคราะห� สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)   

• ศูนย�อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)  

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีได.มีกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือเป1นการแก.ไขป3ญหาเนื่องจาก ผู.กระทําความผิด
กฎหมายบางประเภท ท่ีได.นําเงินหรือทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมากระทําการในรูปแบบต�าง ๆ  อันเป1นการฟอกเงิน เพ่ือนําเงิน
หรือทรัพย�สินไปใช.เป1นประโยชน�ในการกระทําความผิดต�อไปได.อีก จึงเป1นป3ญหาเร�งด�วนท่ีมีผลกระทบต�อความม่ันคงของประเทศ                
ท้ังในด.านเศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข.อง คือ กลุ�มผู.รับบริการ ผู.มีส�วนได.ส�วนเสียรวมท้ังส�วนราชการและองค�กร              
ท่ีปฏิบัติงานร�วมกับสํานักงาน ปปง. ซึ ่งข .าราชการในสังก ัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และสําน ักงานอัยการส ูงส ุด                
ก็เป1นหน�วยงานหนึ่ง ที่มีความสําคัญยิ่ง ด.วยมีภารกิจที่จะต.องปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน เพ่ือร�วมกันป�องกันและปราบปราม
อย�างจริงจัง จึงมีความประสงค�ให.สํานักงาน ปปง. จัดโครงการเพ่ือให.ความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน ให.แก�
ข.าราชการในสังกัด ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีจะสามารถเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ีตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงมีผลต�อความสําเร็จในการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาดังกล�าว เพ่ือให.สามารถบูรณาการการปฏิบัติงาน       
ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก.ไขเพ่ิมเติม มีการแลกเปลี่ยนข.อมูล ข.อคิดเห็น  
ข.อเสนอแนะ และเสริมสร.างความเข.าใจร�วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เป1นไปตามหลักการพัฒนาคุณภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ และบรรลุเป�าหมายตามพันธกิจ  

๓. วัตถุประสงค: 

 ตร.ภ. ๑, ๒, ๕ และ ๖ :  - เพ่ือให.ผู.เข.าร�วมสัมมนาได.มีความรู.ความเข.าใจ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได.อย�างมีประสิทธิภาพ 
    - เพ่ือเสริมสร.างความร�วมมือระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง   
    - เพ่ือแลกเปลี่ยนข.อมูล ข.อคิดเห็น ป3ญหาอุปสรรค และข.อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 
 ตร.ภ. ๓ : - สนับสนุนยุทธศาสตร�การแก.ไขป3ญหาเก่ียวกับยาเสพติด โดยสามารถทําการสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด 
ตลอดจนการตรวจสอบทรัพย�สินเพ่ือริบทรัพย�สิน โดยการใช.กฎหมายฟอกเงินและกฎหมายภาษี 
  - เพ่ือให.เจ.าหน.าท่ีทุกฝKายได.ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการสืบสวนขยายผล มาตรการริบทรัพย�สิน      
คดียาเสพติด โดยใช.กฎหมายฟอกเงินเป1นส�วนหนึ่งของการปราบปรามยาเสพติด 
  - เพ่ือแลกเปลี่ยนข.อมูล ข.อคิดเห็น ป3ญหาอุปสรรค และข.อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

 



๒ 

 

๔. สถานท่ีจัดโครงการ 

๑. ภาค ๑ : ระหว�างวันท่ี  ๑๕ – ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔  ณ โรงแรม เอเชีย แอร�พอร�ท อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
  กลุ�มเป�าหมาย : ข.าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ และข.าราชการ ปปง. ในพ้ืนท่ี ๙ จังหวัด จํานวน ๒๙๓ คน 
(เป�าหมาย ๒๓๕ คน) คิดเป1นร.อยละ ๑๒๔.๖๘ 

๒. ภาค ๒ : ระหว�างวันท่ี  ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรม แอมบาสเดอร� ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
กลุ�มเป�าหมาย : ข.าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒) และข.าราชการสํานักงาน ปปง. 

จํานวน ๕๕ คน (เป�าหมาย ๕๐ คน) คิดเป1นร.อยละ ๑๑๐           
๓. ภาค ๓ : ระหว�างวันท่ี ๗ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหม่ืนไวย� อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

กลุ�มเป�าหมาย : ข.าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของหน�วยต�าง ๆ 
และอัยการจังหวัดนครราชสีมา จํานวน ๙๒ คน  (เป�าหมาย ๗๕ คน) คิดเป1นร.อยละ ๑๒๒.๖๗ 

๔. ภาค ๕ : ระหว�างวันท่ี ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด� รีสอร�ท จังหวัดเชียงใหม� 
กลุ�มเป�าหมาย : ข.าราชการสํานักงาน ปปง., ข.าราชการตํารวจภูธรภาค ๕  และข.าราชการสํานักงานอัยการภาค ๕   

จํานวน ๕๕ คน (เป�าหมาย ๕๐ คน) คิดเป1นร.อยละ ๑๑๐           
๕. ภาค ๖ : ระหว�างวันท่ี ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระยะเวลา  ๓ วัน  ณ โรงแรมทรัพย�ไพวัลย� แกรนด� โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 

กลุ�มเป�าหมาย : ข.าราชการในสังกัดสํานักงานตํารวจแห�งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖) และข.าราชการ ปปง. จํานวน  ๖๑ คน 
(เป�าหมาย ๗๐ คน) คิดเป1นร.อยละ  ๘๗.๑๔ 

๕. วิธีการสัมมนาและวิทยากร  
 ๕.๑ ตร.ภ.๑ 

๕.๑.๑ วิธีการสัมมนา 
   ๕.๑.๑.๑ บรรยาย เร่ือง นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน        
   ๕.๑.๑.๒ บรรยาย เร่ือง กฎหมายฟอกเงินและสถานการณ�ในป3จจุบัน นโยบายและแนวทางในการบูรณาการ 
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
          ๕.๑.๑.๓ บรรยาย เร่ือง สถานการณ�ยาเสพติดในป3จจุบันแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุก (บูรณาการการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน)        
 ๕.๑.๑.๔ บรรยาย เร่ือง พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู.กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 
           ๕.๑.๑.๕  อภิปราย เร่ือง บทบาทหน.าที่ของสาํนักงาน ปปง. และการบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตปิ�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   ๕.๑.๑.๖ กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพนัธ�การทํางานเป1นทีม โดย ทีมวทิยากรจาก มศว. 
   ๕.๑.๑.๗ อภิปราย  เร่ือง  แนวทางการสบืสวนและการตัง้รูปคด ี
       ๕.๑.๑.๘ สรุปสัมมนากลุ�มย�อย ๖ กลุ�ม เร่ือง แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 
  ๕.๒  วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. และหน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข.อง. 
   ๕.๒.๑ วิทยากรบรรยาย ได.แก� 

๑. พล.ต.ต.คํารณวิทย� ธูปกระจ�าง   รอง ผบ.ตร.ภ. ๑ รักษาราชการแทน ผบ.ตร.ภ. ๑ 
๒. พ.ต.อ.ดร.สีหนาท   ประยูรรัตน�   รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. 
๓. พ.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท�  อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย�สิน สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๕ 
๔. นายพงศ�พนัธ�   พัฒนศักดิ์   วิทยากรจากสาํนักงาน ป.ป.ส. 

   ๕.๒.๒ วิทยากรอภิปราย ได.แก� 
๑. พ.ต.อ.วิเชียร รัตติธิวาพาณชิย� ผกก. ฝKายอํานวยการ ๕ กองบังคับการ ตร.ภ.๑ 
๒. นายปกาศิต เหลืองทอง วิทยากรจากสาํนักงานอัยการสงูสุด 
๓. นายอภิชาต ิ ถนอมทรัพย� วิทยากรจากสาํนักงาน ปปง. 



๓ 

 

๔. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย� แสวงผล วิทยากรจากสาํนักงาน ปปง. 
๕. พ.ต.ท.ธีรพงษ� ดุลยวิจารณ� ผอ.ส�วนสบืสวนทางการเงิน 

   ๑๑.๒.๓ วิทยากรสัมมนากลุ�มย�อย 
๑. นายพนูศักดิ์ อุทกภาชน� อัยการพิเศษฝKายคดีพิเศษ ๓ 
๒. นายนภดล บุญศร อัยการผู.เชี่ยวชาญพิเศษ 
๓. นางสาวกานดา ภู�เชี่ยวชาญวทิย�  อัยการผู.เชี่ยวชาญระดับ ๕ 
๔. นายปกาศิต เหลืองทอง วิทยากรจากสาํนักงานอัยการสงูสุด 
๕. พ.ต.ท.อุเทน นุ.ยพิน รอง ผกก.กองบังคับการ ๓ กองบังคับการสบืสวน 
๖. พ.ต.ท.สุนัย           หาเรือนพืชน� ผชช.ด.านกฎหมาย 
๗. นายอภิชาต ิ ถนอมทรัพย� วิทยากรจากสาํนักงาน ปปง. 
๘. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย� แสวงผล วิทยากรจากสาํนักงาน ปปง. 
๙. พ.ต.ท.ธีรพงษ� ดุลยวิจารณ� ผอ.ส�วนสบืสวนทางการเงิน 
๑๐. พ.ต.ท.หญิงเอมอร ไชยบัวแดง ผชช.ด.านนโยบายและมาตรการ 
๑๑. พ.ต.อ.ปสพกรณ� โพธิสุข ผอ.สํานักนโยบายและยุทธศาสตร� 
๑๒. พ.ต.ท.ธีรพงษ� ดุลยวิจารณ� ผอ.ส�วนสบืสวนทางการเงิน 
๑๓. นายสวุิจักขณ� ธรรมชัยพจน� ผอ.ส�วนตรวจสอบและวิเคราะห� ๒ 
๑๔. นางชลธชิา ดาวเรือง ผอ.ส�วนภารกิจพิเศษ ๑ 
๑๕.นายพีรธร วิมลโลหการ ผอ.ส�วนภารกิจพิเศษ ๕ 
๑๖.นายอนุชา ไวยรูป นักสืบสวนสอบสวนชาํนาญการ  
๑๗.นางกรกมล ดิษยธรรม ผอ.ส�วนจัดเก็บและรักษาทรัพย�สิน 
๑๘.นายเทพส ุ บวรโชติดารา ผอ.ส�วนคณะกรรมการธุรกรรม 
๑๙.นายจักร�พงษ� ธรรมพงษ�บวร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๐.นางสาวจิตพิสทุธิ ์ หงส�ขจร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
๒๑.นางสาวปภัสสร ศรีหล.า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ๕.๒  ตร.ภ. ๒ และ ๖ 
๕.๒.๑ วิธีการสัมมนา (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 

๕.๒.๑.๑ แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติการทํางานเป1นทีม โดย ทีมวิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. 
๕.๒.๑.๒ กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ� โดย ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

 ๕.๒.๑.๓ บรรยาย เร่ือง “สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตาม
กฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน�  เลขาธิการ ปปง.   

๕.๒.๑.๔ บรรยาย เร่ือง กฎกระทรวงฉบับใหม� (พ.ศ.๒๕๕๔) ออกตามความใน พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน�  เลขาธิการ ปปง.   

 ๕.๒.๑.๕ อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณการการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด และ 
(ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) ดําเนินการอภิปราย โดย ร.ต.อ.หญิงสุวนีย�  แสวงผล  ผู.อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห� 

๕.๒.๑.๖ สัมมนากลุ�มย�อย “แนวทางการบรูณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย : วิทยากรจาก สาํนกังาน ปปง. 
และสํานักงานอัยการสูงสุด  

๕.๒.๑.๗ สรุปสัมมนากลุ�มย�อย ๔ กลุ�ม เร่ือง“แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน”                              

   ๕.๒.๒   วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. และหน�วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข.อง 



๔ 

 

  ๕.๒.๒.๑ วิทยากรแบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติการทํางานเป1นทีม ได.แก� 

    ๑. นางนวลจันทร� โพธิ์ช�วย วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
    ๒. นางสาวกมลเนตร   ภควากร วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
   ๓. นางอรอุมา   คงเพ็ชร� วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
    ๔. นายกิติศักดิ์   สีสด  วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๕.๒.๒.๒ วิทยากรบรรยาย ได.แก�  
   ๑. พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน�   เลขาธิการ ปปง.  วิทยากร (ตาํรวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๕.๒.๒.๓ วิทยากรอภิปราย ได.แก� 

  ๑. นายพูนศักดิ์   อุทกภาชน� วิทยากรจากสาํนักงานอัยการสงูสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
   ๒. นายปกาศิต   เหลืองทอง วิทยากรจาก สาํนักงานอัยการสงูสุด (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
   ๓. พ.ต.ท.ออมสิน  สุขการค.า วิทยากรจาก ตํารวจภูธรภาค ๒  จว.ชลบุรี (ตํารวจภูธรภาค ๒) 
   ๔. นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย� วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
   ๕. นายชาญชัย   พงศ�ภัสสร วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
   ๖. พ.ต.ท.ธีรพงษ�   ดุลยวิจารณ�  วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
   ๗. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย�   แสวงผล วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
   ๘. นายนภดล   บุญศร  วิทยากรจาก สาํนักงานอัยการสงูสุด (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
   ๙. พล.ต.ต.เกษียร    วรศิริ  รองผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
  ๕.๒.๒.๔ วิทยากรสัมมนากลุ�มย�อย (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 

  ๑. นายพูนศักดิ์   อุทกภาชน� วิทยากรจาก สาํนักงานอัยการสงูสุด (ตาํรวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๒. นายปกาศิต   เหลืองทอง วิทยากรจาก สาํนักงานอัยการสงูสุด (ตาํรวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๓. นายนภดล   บุญศร  วิทยากรจาก สาํนักงานอัยการสงูสุด (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
  ๔. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย�   แสวงผล วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๕. นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย� วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
  ๖. นายชาญชัย   พงศ�ภัสสร วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ , ๖) 
  ๗. พ.ต.ท.ธีรพงษ�   ดุลยวิจารณ�  วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
  ๘. นายสุวิจักขณ�   ธรรมชัยพจน� วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
  ๙. นายภัทระ   หลักทอง วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
  ๑๐. นายประวทิย�   สันธนะวิทย� วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๒ ) 
  ๑๑. นายนภดล   อุเทน  วิทยากรจาก สาํนักงาน ปปง. (ตํารวจภูธรภาค ๖) 
 ๕.๓ ตร.ภ. ๓ 
   ๕.๓.๑ วิธีการดําเนินโครงการ 

            ๕.๓.๑ กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ� 
  ๕.๓.๒ บรรยาย เร่ือง ความคาดหวังของผู.บังคับบัญชาในการใช.กฎหมายฟอกเงินควบคู�ไปกับการปราบปราม

ขยายผลยึดทรัพย�ผู.ค.ายาเสพติด  
                        ๕.๓.๓  อภิปราย เร่ือง ภารกิจและหน.าที่ของชุดปฏิบัติการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับต�าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการของ ภ.๓ 
                       ๕.๓.๔ บรรยาย เร่ือง เทคนิคการขยายผลจับกุมคดียาเสพติดรายใหญ�ในรูปแบบต�างๆ 
                               ๕.๓.๕ แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัต ิเร่ือง การจัดทําผังเครือข�ายทางด.านการเงินของขบวนการค.ายาเสพติด 
  ๕.๓.๖ บรรยาย เร่ือง การดําเนินคดีตาม พ.ร.บ. ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๕.๓.๗ บรรยาย เร่ือง การวิเคราะห� และการสืบสวนทางการเงนิ 
  ๕.๓.๘ แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติ เร่ือง การจัดทําสาํนวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน 



๕ 

 

  ๕.๓.๙ บรรยาย เร่ือง มาตรการดําเนนิการด.านภาษีอากรต�อผู.ค.ายาเสพติด 
  ๕.๓.๒ วิทยากร 
           ๕.๓.๒.๑วิทยากรกิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ�  ประกอบด.วย   
   ๑. นางนวลจันทร� โพธิ์ช�วย     ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร                           
                                   ๕.๓.๒.๒วิทยากรบรรยาย  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 
             ๕.๓.๒.๓ วิทยากรอภิปราย  ประกอบด.วย   

๑. พ.ต.ท.พิชิต มีแสง   รอง ผกก.ฝอ. บก.อก.ภ.๓ 
            ๕.๓.๒.๔ วิทยากรกลุ�มฝTกปฏิบัติ   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. ฝKายปฏิบัติการ  
๖. พ.ต.ท.หญิงเอมอร ไชยบัวแดง  ผชช.ด.านนโยบายและมาตรการ  
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�     อัยการพิเศษฝKายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 

 ๕.๔ ตร.ภ. ๕ 
   ๕.๔.๑ วิธีการดําเนินโครงการ 

            ๕.๔.๑.๑แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติการทํางานเป1นทีม 
                        ๕.๔.๑.๒อภิปรายเร่ือง เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ                                         
ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                       ๕.๔.๑.๓บรรยาย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                                ๕.๔.๑.๔ สัมมนากลุ�มย�อย เร่ือง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

   ๕.๔.๒ วิทยากร 
               ๕.๔.๒.๑วิทยากรแบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติ  ประกอบด.วย   
   ๑. นางนวลจันทร� โพธิ์ช�วย     ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร 
                          ๒. นางอรอุมา       คงเพ็ชร�      นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ นย. 
   ๓.   นายกิติศักดิ์           สีสด  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ นย. 
                                   ๕.๔.๒.๒วิทยากร อภิปราย  ประกอบด.วย 
    ๑. ร.ต.อ.หญิงสุวนีย�  แสวงผล   (สํานักตรวจสอบและวิเคราะห� สํานักงาน ปปง.) (ผู.ดําเนินการอภิปราย) 
                           ๒.  นายนภดล    บุญศร  อัยการพิเศษฝKายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  
    ๓. พ.ต.ท.สวัสดิ์   หล.ากาศ      รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเชียงใหม�   
    ๔. พ.ต.ท.ธีรพงษ�   ดุลยวิจารณ�   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 



๖ 

 

            ๕.๔.๒.๓  วิทยากรบรรยาย  ประกอบด.วย   
๑. นายสุรศักดิ์   ตรีรัตน�ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕ 

            ๕.๔.๒.๔วิทยากร สัมมนากลุ�มย�อย   ประกอบด.วย 
    ๑.  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย� แสวงผล   (สํานักตรวจสอบและวิเคราะห� สํานักงาน ปปง.) (ผู.ดําเนินการอภิปราย) 
                           ๒.  นายนภดล    บุญศร  อัยการพิเศษฝKายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด  
    ๓. นายสุรศักดิ์   ตรีรัตน�ตระกูล  อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสูงภาค ๕  
    ๔. นายอภิชาติ   ถนอมทรัพย�    ผอ.สํานักคดี 
    ๕. นางชลธิชา   ดาวเรือง        นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ภพ. 
    ๖. นายนพดล   อุเทน  นิติกรชํานาญการพิเศษ ตส. 
    ๗. พ.ต.ท.ธีรพงษ�   ดุลยวิจารณ�   นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ ตส. 
    ๘. นายพูนศักดิ์   อุทกภาชน�     อัยการพิเศษฝKายคดีเยาวชนและครอบครัว ๕ 
    ๙. นายชาญชัย   พงศ�ภัสสร ผอ. สํานักภารกิจพิเศษ    

๖.สรุปผลการสัมมนา 

 

 

              

ในป3จจุบันทุกท�าน ณ ท่ีนี้ ต�างมีความเข.าใจเป1นอย�างดีว�า ป3ญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการก�อการร.าย  
มีรูปแบบการดําเนินการท่ีสลับซับซ.อนมากยิ่งข้ึน  มีเครือข�ายโยงใยเชื่อมโยงกันเป1นขบวนการ เป1นองค�กรอาชญากรรม        
ท่ีสร.างความเสียหายต�อประเทศชาติและประชาชนเป1นอย�างมาก จําเป1นอย�างยิ่งท่ีรัฐบาลจะต.องเร�งแก.ไข ป�องกันมิให.เป1น  
ภัยคุกคามร.ายแรงต�อความม่ันคงของประเทศชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาลท่ี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได.แถลงนโยบายต�อ
รัฐสภา เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔  โดยให.ทุกหน�วยยึดหลักนิติธรรมในการบังคับใช.กฎหมายอย�างจริงจังและต�อเนื่อง  
รวมท้ังดําเนินการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย�างเข.มงวด  เน.นการบริหารจัดการอย�างมีเอกภาพและบูรณาการ 
             ผู.บังคับบัญชาของ สํานักงาน ปปง. จึงได.มอบหมายให. สํานักงาน ปปง. เร�งรัดแก.ไขป3ญหาการฟอกเงินและ
ป�องกันมิให.มีการนําเงินไปใช.ในการกระทําผิด เน.นการทํางานในเชิงบูรณาการทุกๆด.าน เพ่ือสนับสนุนข.อมูลข�าวสาร การข�าว
และสนับสนุนการปฏิบัติแก�ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ีสํานักงาน ปปง.            
ร�วมบูรณาการกับสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ผู.แทนจากทุกหน�วยภาครัฐท่ีเก่ียวข.อง ข.าราชการสํานักงาน ปปง. และผู.เข.าร�วม
สัมมนาทุกท�าน จะได.มีโอกาสได.ทําความรู.จักคุ.นเคยกันให.มากยิ่งข้ึน มีความเข.าใจกันเป1นอย�างดี มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ� เพ่ิมเติมความรู.ความสามารถให.แก�กันและกัน  อันจะเป1นพ้ืนฐานท่ีสําคัญยิ่งต�อการทํางานในเชิงบูรณาการ   
เพ่ือจะได.ร�วมกันแก.ไขป3ญหาของชาติบ.านเมืองในด.านต�างๆให.สัมฤทธิผลต�อไป 
             ขอสนับสนุนและให.ความสําคัญต�อการบูรณาการของทุกหน�วยท่ีเก่ียวข.อง ไม�เฉพาะแต�สํานักงาน ปปง. กับ
หน�วยงานในกระบวนการยุติธรรม อย�างเช�น สํานักงานตํารวจแห�งชาติ สํานักงาน ปปส.  สํานักงาน ปปท.  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เท�านั้น  โดยหวังเป1นอย�างยิ่งว�า การสัมมนาในวันนี้ จะเป1นก.าวแรกหรือจุดเริ่มต.นของการบูรณาการท่ีครบถ.วนสมบูรณ� 
ก�อให.เกิดการขยายผลไปสู�การบูรณาการ กับหน�วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและนอกกระบวนการยุติธรรม โดยขอให.มุ�งเน.นการบูรณาการ
ด.านข.อมูลข�าวสาร การข�าว และการปฏิบัติร�วมกันอย�างจริงจัง  ท้ังนี้  เพ่ือให.สามารถหยุดยั้งขบวนการก�อการร.าย         
ขบวนการค.ายาเสพติด และอาชญากรรมท่ีรุนแรงกระทบต�อความม่ันคงในรูปแบบต�างๆ ให.ได.ผลอย�างจริงจังและ               
มีประสิทธิภาพ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  



๗ 

 

             สุดท.ายนี้  ขอขอบคุณ ผู.บริหารของทุกหน�วยงานท่ีอนุญาตให.ผู.แทนในสังกัดมาร�วมสัมมนาในครั้งนี้ รวมท้ัง
ผู.บริหารของสํานักงาน ปปง.  ท่ีเห็นความสําคัญ และหวังเป1นอย�างยิ่งว�าจะได.รับความร�วมมือ และนํานโยบายไปถ�ายทอดสู�   
การปฏิบัติให.เห็นผลเป1นรูปธรรมโดยเร็ว 
             บัดนี้ ได.เวลาอันสมควรแล.ว ผมขอเปZดการสัมมนา รวมท้ังขออวยพรให.การสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ 
บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว.ทุกประการ 

 

  

 
“นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”  

  ก�อนอ่ืนต.องกราบเรียนอย�างนี้ครับว�าโครงการนี้เกิดข้ึนท่ีจริงแล.วเป1นแนวคิดของคณะท�านรองนายกรัฐมนตรี 
ท�าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู�บํารุง ต.องการท่ีจะดําเนินการปราบปรามยาเสพติดให.เป1นรูปธรรมและต�อเนื่องท�านบอกว�าทําอย�างไร    
ถึงจะให.มีการดําเนินการถึงกฎหมายการยึดทรัพย�ยึดตามให.จนจบกระบวนการ โดยอยากให.ทางภาค ๑ ดําเนินการนําร�องก�อน
ผมจึงได.หารือกับทีมงานของท�านเลขาธิการ ปปง. ก็ให.ความสนใจและดําเนินการให.มีการจัดการสัมมนาให.มีข้ึนในวันนี้นะครับ
อันท่ีจริงแล.วการกําหนดวันนั้น ท�านรองนายกรัฐมนตรีกําหนดวันเองด.วยซํ้าไป ผมไม�ได.เป1นคนกําหนดวัน ได.ผู.ประสานงาน     
ท่ีจริงแล.วจะจัดต้ังแต�วันท่ี ๑๔ ท�านขอให.เลื่อนมาวันนี้ เพราะท�านติดธุระ แต�พอเม่ือวานนี้ท�านเรียกผมไปนะครับแล.วก็บอกว�า        
ติดราชการด�วน แทนท�านนายกรัฐมนตรีนะครับในช�วงเวลาเดียวกัน ๙ โมง ก็ต.องฝากมากราบขอโทษนะครับขอโทษจริงๆท่ีมา
ไม�ได.นะครับก็กราบเรียนทุกท�านท่ีมา ณ ท่ีนี้ให.ทราบนะครับ แต�ในส�วนท่ีจะต�อไปหลังจาก นําร�องแล.วทางสํานักงาน ปปง. หรือ
จะไปจัดแต�ละภาคลักษณะแบบนี้เม่ือประสานมาท�านยินดีและเต็มใจท่ีจะดําเนินการเป1นประธานเปZดทุกครั้ง ผมกราบเรียน  
แบบนี้ครับว�ากฎหมายของสํานักงาน ปปง. เก่ียวกับการยึดทรัพย�ในช�วงท่ีผ�านมาคดียาเสพติดก็รู.ว�าทําไมรัฐบาลต.องยกเอา    
ยาเสพติดมาเป1นวาระแห�งชาติเพราะในช�วงท่ีผ�านมา ในช�วงสองป[ท่ีผ�านมานั้นยาเสพติดระบาดเยอะจริงๆแต�ขณะเดียวกันนั้น
เม่ือยาเสพติดระบาดเยอะแต�การยึดทรัพย�มีน.อย อย�างน.อยตามกระบวนการยึดทรัพย�มันน.อยลงมันผิดกับสมัยคนก�อน         
ซ่ึงเม่ือปราบยาเสพติดกระบวนการยึดทรัพย� เวลาการประชุมอย�างท่ีพ่ีวุฒิว�าจะมีการยึดทรัพย�เพียงสามสิบสี่สิบล.านเท�านั้น   
แต�ตอนนี้ไม�มีเลยในการยึดทรัพย�และยิ่งน.อยลงไปทุกทีๆ อันนั้นคือบังคับใช.กฎหมายท่ีมันไม�สิ้นสุดกระบวนการและ
ขณะเดียวกันพอมาศึกษาจริงๆแล.ว ทางสํานักงาน ปปง. ท�านเลขาจะมาพูดให.ฟ3งมันมีแง�มุมกฎหมายต�างๆท่ีเรายังใช.กัน        
ไม�ถูกต.องหรืออาจจะใช.ถูกต.องแต�มันไม�รู.ว�ามีกฎหมายใหม�ออกมาผมเองนั้นยังไม�ทราบด.วยซํ้าไปนะครับว�าบางครั้ง             
เราควรจะทําอะไรต�อไปการท่ีจะนําพาไปสู�การยึดทรัพย�นั้นมันต.องมีการต้ังเรื่องในคดีอาญาต้ังเรื่องให.ถูกต.องก�อน               
ถ.าต้ังได.ถูกต.องแล.วการยึดทรัพย�ประจําเดือนต�อไปก็ง�ายอย�างสิ้นสุดกระบวนการ แล.วทางพ่ีวุฒิก็จะมาอธิบายให.ฟ3งเพราะว�า
ท�านประสบความสําเร็จอย�างสูงและเชื่อว�าพวกเราทุกคนคงทราบดี ในสมัยท�านเป1นผู.ว�าราชการเชียงรายเป1นต.นแบบตัวอย�าง
ยึดหมดทุกอย�าง รถรายึดหมดทุกสิ่งทุกอย�างจนผู.ต.องหาไม�กล.าเลยผู.ค.ายาเสพติด ผมเองนั้นเห็นว�าจากการท่ีช�วงหลังท่ีมี     
การปราบปรามนั้นในกระบวนการยาเสพติดช�วง ๑๕ วันท่ีผ�านมันไม�ใช�มีแค�เม่ือวานนี้ท�านรองนายกรัฐมนตรีพูดว�ามันไม�ใช�       
มีแค�ผลิตเราอย�าไปอ.างว�าท�านฟ3ง ป.ป.ส.อธิบาย อธิบายทุกครั้งทางเราบีบให.ท�านฟ3งทุกทีท�านก็บอกว�าทุกคนก็โยนว�าการผลิต
ยาเสพติด ผลิตจากประเทศเพ่ือนบ.านตะเข็บชายแดน ตะเข็บชายแดนท้ังหมดเราก็โยนแบบนี้พูดแบบนี้ตลอด แต�จากการท่ี   
ทางตํารวจนครบาลภาค ๑ จับในช�วงหนึ่งสัปดาห�ท่ีผ�านมานั้นรายละเอียดมีท้ังผลิตทางภาค ๗ ก็จับก็มีแต�ท�านผลิตๆข้ึนมา
แม.แต�นครบาลนะครับเม่ือสองวันท่ีผ�านมา อันนี้ก็มีการผลิต แล.วยังมีการผลิตในบ.านเราด.วยซํ้า อันนี้ก็ฝากเพ่ือนๆตํารวจไว.

ตํารวจภูธรภาค ๑ 



๘ 

 

พยายามสืบสวนหาข�าวนะครับ ตัวผมเองก็ต.องขอขอบคุณทางท�านเลขาธิการสํานักงาน ปปง., ทางป.ป.ส., ทุกหน�วยงาน และ
หัวหน.าโรงพักในภาค ๑ ท้ังหมดท่ีมาในวันนี้นั้น ท�านไม�ต.องอยู�ท้ังหมดจนจบกระบวนการ ๓ วันนะครับ แต�พนักงานสอบสวน  
ท่ีเป1นตัวแทนของท่ีอยู�ต.องอยู�นะครับต.องอยู�และขอให.ทุกคนนําความรู.กลับไปใช.นะครับและขอให.นําไปใช.ในภาค ๑              
จะดําเนินการท่ีเป1นแบบจริงๆก็ต.องขอขอบคุณท้ังท�านเลขาและก็ท�านพ่ีวุฒิอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ 

“กฎหมายฟอกเงิน นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” 
 ในช�วงท่ีผ�านมาคือหลังจากท่ีมีการแก.ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     

ในครั้งท่ี ๒ ครั้งแรกมีการแก.เพ่ือเอาความผิดเก่ียวกับการก�อการร.ายเป1นความผิดมูลฐาน ต�อมาได.มีการแก.ไขป3ญหาเพ่ิมเติม   
ครั้งท่ี ๒ การแก.ไของค�ประกอบของคณะกรรมการสํานักงาน ปปง.ในการแก.ไขเพ่ิมเติมครั้งท่ี ๒ นี้กฎหมายก็บอกว�าให.มาตรานี้
ยกเลิกแล.วมาตรานี้แทนบังเอิญตอนท่ีทําได.มีการเขียนบทเฉพาะการ ผมเองก็ไม�ได.มีส�วนร�วมในการยกร�างกฎหมายในคณะนั้น
เพราะว�ากฎหมายผ�านสภา ๕ นาทีเร็วมากในช�วงยุคนั้นนะครับ ครั้งนั้นประมาณป[ ๒๕๕๑ ก็ปรากฏว�าพอไม�มีบทเฉพาะการเลย
ทําให.คณะกรรมการสํานักงาน ปปง. และกรรมการธุรกรรมถูกยกเลิกไปโดยผลของกฎหมาย ในส�วนของสํานักงาน ปปง. เองก็ดี
เนื่องจากเป1นหน�วยงานอิสระกลไกการขับเคลื่อนต�างๆการแต�งต้ังต�างๆก็ต.องผ�านทางท้ัง ๒ สภาเลย ทําให.สิ่งต�างๆนั้นก็ล�าช.า
ออกไปแต�ผมเชื่อในอีกไม�นานเราก็สามารถดําเนินการได. การนําเอามาตรการป�องกันการปราบปรามการฟอกเงินนี้มาใช.   
ตํารวจต.องเตรียมความพร.อมอะไรอยากให.ท�านท่ีเป1นผู.บังคับบัญชาสํารวจข.าราชการในหน�วยงานท�านหรือตัวเองดูว�า          
เราเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน หรือยังการเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินจะทําให.ท�านสามารถท่ี
จะใช.อํานาจตามกฎหมายฟอกเงินได.อันนี้ ก็เป1นกลไกซ่ึงกฎหมายได.วางให.ไว.ผมเรียนทําความเข.าใจว�าหลายท�านก็มี
ประสบการณ�เราทํางานกันมา เวลาเราต�อสู.กับคนร.ายท่ีมีอาวุธก็ต.องใช.ให.ครบถูกไหมครับ พนักงานสอบสวนท�านเป1นพนักงาน
เจ.าหน.าท่ีก็ต.องใช.อํานาจหน.าท่ีให.ครบถ.วน อย�าไปรีรออย�าไปคิดว�าผมไม�ได.เป1นผมใช.พนักงานสอบสวนผมใช.อํานาจตํารวจเป1น 
ก็ต.องใช.หมดทีนี้เราต.องไปดูว�าในหน.าท่ีเราเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ี การเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ีตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ต.องมีคุณสมบัติอย�างไรบ.าง 
 ๑. ผ�านการฝTกอบรมพนักงานเจ.าหน.าท่ีและต.องมีบัตรพนังงานเจ.าหน.าท่ี แล.วผู.ใดมีบัตรแล.วต.องดูว�าบัตรหมดอายุ   
แล.วหรือยัง เพราะการเป1นพนักงานเจ.าหน.าท่ีไม�ใช�เลขาธิการสํานักงาน ปปง.แต�งต้ัง แต�เป1นท�านนายกรัฐมนตรีแต�งต้ังท�าน  
ท�านนายกรัฐมนตรีต.องลงนามคําสั่งแต�งต้ัง ล�าสุดเราเพ่ิงเสนอไปในรัฐบาลท่ีแล.วประมาณ ๘๐๐ กว�านาย ในภาพรวมพนักงาน
เจ.าหน.าท่ีของสํานักงาน ปปง.มีท้ังหมดกว�า ๕๐๐๐ คน ผมก็เชื่อว�าในจํานวน ๕๐๐๐ คน หลายๆท�านท่ีนั่งอยู�ท่ีนี้ก็คงจะเป1นอยู�  
ถ.ามีบัตรแล.วยังไม�หมดอายุก็ดูว�าใกล.หมดอายุหรือยัง อย�าให.ขาดเพราะถ.าขาดสํานักงาน ปปง.ก็ต.องทําเรื่องเสนอ               
ให.ท�านนายกรัฐมนตรีลงนามใหม� เพราะเวลาเข.าตรวจค.นแล.วท�านจะใช.อํานาจของพนักงานเจ.าหน.าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินพอ
หยิบบัตรออกมาบัตรหมดอายุมันก็จะเป1นป3ญหาการใช.อํานาจในฐานะท่ีเป1นเจ.าพนักงานหน.าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินก็จะต�าง
จากพนักงานสอบสวนในคดีอาญานิดนึงก็คือว�า สมมุติลองนึกว�ามีร.อยเวรอยู�ท่ี สน.มีคนมาแจ.งความเราก็รับคําร.องทุกข�ได.    
นั่นก็คือสิ่งท่ีเราทําอยู�แต�ในเรื่องของพนักงานเจ.าหน.าท่ี ท�านจะต.องได.รับมอบหมายเป1นคราวๆไปไม�ใช�ว�าเรามีพนักงานเจ.าหน.าท่ี
แล.วจะขอตรวจบัญชีธนาคารได.หมดสามารถจะเข.าตรวจค.นโดยไม�ต.องใช.หมายตลอดเวลาทุกครั้งไม�ได.เป1นอย�างนั้น           
ท�านใช.ได.แต�ใช.เป1นคราวๆแต�ใช.ตามท่ีได.รับมอบหมาย อยากจะฝากท�านในเรื่องการสอบสวนว�าเวลาสอบสวนเก่ียวกับ        
เรื่องทางการฟอกเงินขอให.สอบเปZดประเด็นอย�าปZดประเด็น ผมยกตัวอย�างผมลงไปภาคใต.ไปทํางานกับพ่ีๆ ท่ีภาคใต.ท่ี สพก.ตร.
จังหวัดชายแดนส�วนหน.ายะลา ผมยกตัวอย�างคดีหนึ่งเป1นคดีท่ีเป1นแนววินิจฉัยในช�วงท่ีผ�านมานี้เรามีความชัดเจนหลายเรื่อง   
ไม�ว�าจะเป1นแนววินิจฉัยศาลฎีกา ศาลปกครอง ศาลต�างๆในเรื่องของกฎหมายการฟอกเงิน ท�านวินิจฉัยอย�างนี้ครับว�าหลักของ



๙ 

 

กฎหมายฟอกเงินทําไมเราจึงเอากฎหมายฟอกเงินมาใช.อย�างได.ผลเพราะว�าคดีการฟอกเงินโดยเฉพาะคดียึดทรัพย�ไม�ได.ผูกติดกับ
คดีอาญาคดีข.อ๑ ข.อ ๒ คือ สํานักงาน ปปง.ยึดทรัพย�ย.อนหลังได.ไหม กฎหมายฟอกเงินออกมามีผลบังคับใช. ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
ขออนุญาตไม�เอยนามเป1นเจ.าของฟาร�มจระเข.ค.ายาต้ังแต�ป[ ๒๕๒๘ สํานักงาน ปปง.ไปยึดฟาร�มจระเข.ได.อันนี้ได. ถูกไหมครับ 
ความเป1นมาคือ เรื่องนี้เราก็มีแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเด๋ียวผมจะไปพูดถึงศาลฎีกา ประเด็นก็คือสํานักงาน ปปง.       
ยึดทรัพย�ย.อนหลังรึเปล�าไม�ได.ยึดย.อนหลังครับ แต�เรายึดทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําผิดท่ีเกิดข้ึนก�อนกฎหมายบังคับใช.ได.
เป1นมาตรการทางแพ�งไม�ใช�มาตรการทางอาญาเพราะฉะนั้นเราไม�ผูกติดกับคดีอาญา คนท่ีถือครองทรัพย�ไม�ได.เก่ียวข.องกับ
การค.ายาเสพติดคนท่ีถือครองทรัพย�ไม�ได.ทําแต�ถูกยึดทรัพย�ได.แล.วอาจจะถูกดําเนินคดีในข.อหาฟอกเงินอีกด.วย ผมยกตัวอย�าง 
คดีนาย ก ค.ายามาก�อนป[ ๒๕๔๒ ได.เงินได.ทรัพย�สินมาก�อนป[ ๒๕๔๒ เอาเงินไปให.นาย ข ป[ ๒๕๔๒ นาย ข ก็เอาเงินไปซ้ือบ.าน    
ใส�ชื่อ นาย ค ก�อนป[ ๒๕๔๒ นาย ค ก็ถือบ.านมาจนกระท่ังป[ ๒๕๔๓ และขายบ.านเอาเงินไปให. นาย ง ป[ ๒๕๔๔ แน�นอน       
ก ข ค เกิดข้ึนก�อนเพราะเป1นคดีอาญาและไปยึดทรัพย� ก ข ค หรือไม� ทรัพย�นี้มันไปอยู�ในมือนาย ง แล.ว เพราะฉะนั้นเริ่มต.นก็
คือ ก ข ค ซ่ึงถือครองทรัพย�มาโดยตลอด แต�พอ ค มาอยู�ในป[ ๒๕๔๓ ยังเป1นทรัพย�ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดนะครับ     
ขายเอาเงินให.นาย ง ไป เวลาสํานักงาน ปปง.ไปยึดทรัพย�ไปยึดนาย ง ในแนววินิจฉัยซ่ึงเราแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ       
ว�ามาตรการแบบนี้เป1นมาตรการทางแพ�งนะครับเราสามารถท่ีจะยึดทรัพย�ได.แม.ว�าทรัพย�นั้นจะได.มาก�อน เป1นทรัพย�ท่ีเกิดจาก
การกระทําความผิดแล.วได.มาก�อนท่ีกฎหมายบังคับใช.ก็ตาม อันนั้นก็เลยเป1นมาตรการท่ีได.ผล ความเก่ียวข.องสัมพันธ�นี้เป1น  
หลักสําคัญท่ีทางสํานักงาน ปปง.ได.นํามาใช.เป1นแนวทางในการยึดทรัพย� หลักนี้จะอยู�ในหลักมาตรา ๕๐ คือกฎหมายเขียนว�า
บุคคลเป1นเจ.าของทรัพย�ผู.โอนหรือผู.รับโอนจะต.องรับโอนมาโดยสุจริตหรือรับโอนมาโดยชอบกฎหมายหลักอยู�ตรงนี้แล.วก็มาอยู�
ในมาตรา ๕๑-๕๒ วรรค ๒ ต�างๆบอกว�าในกรณีท่ีเจ.าของทรัพย� หรือผู.ท่ีอ.างว�าเป1นเจ.าของทรัพย�มีความเก่ียวข.องสัมพันธ�กับ
ผู.กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินให.สันนิฐานไว.ก�อนว�าทรัพย�สินนั้นเป1นทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
อันนี้คือหลักถามว�าหลักนี้มาใช.แล.วศาลฎีกาได.วางแนวทางวินิจฉัยว�าอย�างไรในคําพิพากษาศาลฎีกามีอยู�คดีหนึ่งแนววินิจฉัยก็คือ
ว�าในคดีนี้ ภรรยานอกสมรสท่ีไม�ได.จดทะเบียนและก็บุตรนอกสมรส กรณีแบบนี้ศาลบอกว�าถือว�าเป1นผู.ท่ีมีความเก่ียวข.อง
สัมพันธ�กับผู.กระทําความผิดคือผู.ต.องหาคดียาเสพติดแต�ก็ทําผิดถูกดําเนินคดีติดคุกไป แต�ภรรยากับบุตรนอกสมรสในคดีนี้ศาล
บอกว�าถือว�าเป1นผู.ท่ีมีความเก่ียวข.องกับผู.ท่ีกระทําความผิดมูลฐาน พอเก่ียวข.องสัมพันธ�กันภาระนําสืบจึงตกอยู�กับฝKายผู.คัดค.าน
ในกฎหมายฟอกเงินเขาไม�มีโจทก�จําเลย เขามีผู.ร.องกับผู.คัดค.าน ผู.ร.องคือโจทก�หรืออัยการ ผู.คัดค.านก็คือคนท่ีเป1นเจ.าของทรัพย�
และถูกยึดเพราะฉะนั้นก็บอกว�าภาระการพิสูจน� จึงตกอยู�กับผู.คัดค.านเม่ือผู.คัดค.านไม�สามารถพิสูจน�ได.ว�าทรัพย�นั้นได.มา      
โดยชอบกฎหมาย ศาลบอกกรณีแบบนี้ฟ3งไม�ข้ึนก็คือ สื่อไม�ได.ชัดเจนว�าตัวเองได.ทรัพย�มาโดยชอบกฎหมายอย�างไร เม่ือฟ3งไม�ข้ึน
ศาลก็เลยวินิจฉัยว�าให.ทรัพย�นั้นตกเป1นของแผ�นดิน เพราะฉะนั้นหลักก็จะแตกต�างจากคดีท่ัวๆไป ในมาตรการท่ีเรานํามาใช.    
ในเรื่องของการสอบสวนนี้ความสําคัญคือไม�สอบปZดประเด็น คือท�านต.องเปZดประเด็นให.ไปถึงความเก่ียวข.องสัมพันธ�ระหว�าง  
คนกับทรัพย� คนกับคน คนเจ.าของทรัพย�กับคนทําผิด  ความเก่ียวข.องสัมพันธ� ซ่ึงวันนี้มีท�านอัยการมาด.วย ท�านคงเอาคดี
ตัวอย�างมาเล�าให.ฟ3งว�าความเก่ียวข.องสัมพันธ�มีมากแค�ไหน จึงจะเพียงพอท่ีเชื่อว�าเป1นความเก่ียวข.องสัมพันธ�ตามกฎหมาย  
ฟอกเงินผมทราบเด๋ียวท�านอัยการจะเอาคดีมาเล�าเพราะว�าไม�ใช�ไปกินข.าวกันครั้งเดียวบอกว�าเก่ียวข.องสัมพันธ�และยึดทรัพย�เลย
มันคงไม�ถึงขนาด มันต.องเป1นความเก่ียวข.องยกตัวอย�าง อย�างภรรยาและบุตรนอกสมรสเป1นต.นเพราะฉะนั้น แต�ว�าไม�ใช�ว�า
เก่ียวข.องสัมพันธ�กันจะไปยึดทรัพย�ได.เลย เพียงแต�บอกว�าเม่ือเก่ียวข.องสัมพันธ�แล.วหน.าท่ีในการนําสืบก็ตกอยู�กับฝKายคัดค.าน  
คือเจ.าของทรัพย�เม่ือเขาพิสูจน�ไม�ได.ศาลจึงมีคําสั่งให.ทรัพย�นั้นตกเป1นของแผ�นดิน ในเรื่องของสํานักงาน ปปง. นอกจากเรื่อง  
ยึดทรัพย�แล.วเรายังมีมาตรการอ่ืนๆท่ีเอาเสริมการสอบสวนได. ผมทราบว�าจะฝKายวิเคราะห�ของเรานะครับ คือสํานักงาน ปปง.



๑๐ 

 

เรามีหน�วยวิเคราะห�ธุรกรรมข.อมูลท่ีเรารับรายงานมาจากสถาบันการเงินต�างๆมีเยอะมาก มากกว�า ๑๐ ล.านบาท ข.อมูลสามารถ
ท่ีจะมาสร.างเชื่อมโยง ความเชื่อมโยงวันนี้เด๋ียวจะมี ผอ.ส�วนงานท่ีทําหน.าวิเคราะห�ธุรกรรมเราให.ฟ3งว�าเขาจะวิเคราะห�อย�างไร 
เพราะการวิเคราะห�ผมเชื่อว�าหลายท�านนะครับเราคงเคยเห็นลิงค�ชาร�ตแบบไอทูท่ีเราทํากันง�ายๆใช�ไหมลิงค�อย�างนี้เราก็ทําครับ
แต�ในมุมมองมันเรียกว�ามิติเดียว มิติเดียวคือแบบเดียวแต�ของสํานักงาน ปปง. มีหลายมิติเป1นการมองภาพหลายๆมุมนะครับใน
ความสัมพันธ�ระหว�างคนกับท่ีอยู�กับเบอร�โทรศัพท�กับอะไรๆถอดมาเป1นชิ้นๆแล.วจะเห็นอะไรได.เยอะมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้
มันก็ช�วย ช�วยอะไรครับ ช�วยในเรื่องเก่ียวข.องกับความสัมพันธ�ทําให.เรารู.ว�าในบรรดาความเชื่อมโยงความเก่ียวข.องสัมพันธ�   
ของคนเป1นอย�างไรผมเล�าคดีตัวอย�างคดีหนึ่ง เราไปวิเคราะห�ธุรกรรมเก่ียวกับคดีรายใหญ�รายหนึ่งนะว�าความสัมพันธ�ของคน  
กับความวิเคราะห�เริ่มมาต้ังแต� ป[ ๒๐๐๐ คือ ป[ ๒๕๔๓ ก็เชื่อมโยงเป1นคดีท่ีเชื่อมโยงกับคดีสถาบันการเงิน พอจากป[ ๒๐๐๑, 
๒๐๐๒, ๒๐๐๓-๒๐๐๕ ต้ังแต�ป[ ๒๕๔๓ เป1นต.นมา ๔-๕ ป[นี้ ก็ปรากฏว�าในความวิเคราะห�ความเชื่อมโยงต�างๆ เราสามารถท่ีจะ
เชื่อมโยงความเก่ียวข.องสัมพันธ�จากการทําธุรกรรมเก่ียวกับสถาบันการเงินได.ถึงประมาณ สามหม่ืนแปดพันล.านบาท และหลาย
คดีท่ีผ�านมา สมมุติว�าท�านสอบคน ๕ คน แต�สํานักงาน ปปง. จะไปต�อให.ได. ๕ คน, ๖ คน, ๗ คน และกลุ�มท่ีอยู�ข.างหลังของ    
๕ คนนี้ ก็คือความเชื่อมโยงนั้นมันไม�มาจากความเชื่อมโยงทางการเงินอย�างเดียวแต�เป1นความเชื่อมโยงในทางสัมพันธ�ต�างๆ          
ท่ีมีเกิดข้ึนในช�วงท่ีผ�านกฎหมายฟอกเงินมีการให.สถาบันการเงินรายงานธุรกรรม ซ่ึงประกอบด.วยรายงาน ๔ แบบ ดังนี้ 

 ๑. รายงานเงินสด รายงานธุรกรรมเงินสด ฝาก-ถอนเป1นเงินสดเกินสองล.านบาทต.องรายงานมาท่ีสํานักงาน ปปง.       
ซ่ึงเป1นการรายงานทางอิเล็คทรอนิกส� แล.วจะทําได.ไงทุกเม่ือทุกเวลาทุกนาทีนี้คนฝาก-ถอนเป1นเงินเกินสองล.านบาท           
ท้ังประเทศไทย 
 ๒. รายงานธุรกรรมทรัพย�สิน ธุรกรรมทรัพย� หมายความว�าเป1นธุรกรรมท่ีเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย� ประกอบด.วย 

- อสังหาริมทรัพย�ท่ีมีมูลค�าทรัพย�สินเกินกว�าห.าล.านบาทข้ึนไป  
- ลูกค.าไม�ใช�สถาบันการเงินลูกค.าไปซ้ือขายโอนจดทะเบียนสิทธิติกรรมกันเองท่ีสํานักงานท่ีดิน 

สํานักงานท่ีดินก็มีหน.าท่ีตามกฎหมายฟอกเงินรายงานธุรกรรมมาท่ีสํานักงาน ปปง.ด.วย
เพราะฉะนั้นมูลค�าทรัพย�ท่ีเกินห.าล.านบาทต.องรายงานมาท่ีสํานักงาน ปปง. 

 ๓. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย คือ ธุรกรรมท่ีไม�มีความเป1นไปได.ทางเศรษฐกิจธุรกรรมท่ีมีความสลับซับซ.อนผิดปกติ
จากท่ีทําธุรกรรมท่ีทําข้ึนโดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม�ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน อย�างเช�นเขาบอกว�าจะรายงานธุรกรรมสองล.าน
บาทก็ไม�อยากถูกรายงานก็ทําสักล.านเจ็ด ล.านแปด ล.านเก.า พวกนี้โดนหมดเลย ธนาคารเขารายงานมาเองแล.วก็เป1นความลับ
บอกลูกค.าไม�ได.  
 ๔. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินก็จะมี ๔ อย�างนี้ก็จะมีรายงานมาท่ี  
สํานักงาน ปปง.ท้ังหมด แล.วเราก็จะนํามาทําการวิ เคราะห� ก็จะพบความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นจึงเป1นท่ีเข.าใจว�า               
ทําไมสํานักงาน ปปง.ไปเชื่อมโยงเส.นทางการเงินได.ก็จากรายงานท้ังหลายเหล�านี้ท่ีมีเข.ามาเราก็สามารถท่ีจะเชื่อมโยงนะครับ 
เรามีมาตรการกฎหมายใหม�ออกมาแล.วก็มีผลบังคับใช.ก็คือ ขณะนี้เรามีกฎกระทรวง ๖ ฉบับ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี      
๑ ฉบับ คือในกฎกระทรวงใน ๖ ฉบับท่ีออกมาขณะนี้สถาบันการเงินท่ีต.องรายงานมายังสํานักงาน ปปง.มีอะไรบ.าง  

๑. ธนาคารพาณิชย�  
๒. ธนาคารตามกฎหมายเฉพาะ Exim Bank ธนาคารอิสลาม ธนาคารอาคารสงเคราะห� และ ๖ ธนาคาร 

ส�งรายงานมาท่ีสํานักงาน ปปง.ท้ังหมด บริษัทหลักทรัพย� จัดการลงทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย สหกรณ�     
๗ ประเภท รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย�พวก money exchange  สมมุติว�าได.รับอนุญาตให.รับแลกเปลี่ยนเงินได.ก็ต.อง
รายงานสํานักงาน ปปง.ด.วยลูกค.าสํานักงาน ปปง.เหมือนกันผู.ให.บริการโอนเงินใคร ในประเทศไทยมี ๒ ราย คือ บริษัทเซ็นทรัล
เทรดด้ิงกับบริษัทไปรษณีย�ไทย แล.วเขาโอนเงินให.ใครเขาใช. Western Union ไปเป1นเครือข�ายโอนเงินระหว�าง ป ร ะ เ ท ศ
ตลาดอนุพันธ�พวกตราสารอนุพันธ�คือภาษาชาวบ.านเราเรียกว�า Future Gold ซ้ือขายทองล�วงหน.า รับซ้ือขายทองล�วงหน.าก็มี



๑๑ 

 

หน.าท่ีต.องรายงานธุรกรรมมาท่ีสํานักงาน ปปง. แล.วอีกอันหนึ่งก็คือพวกซ้ือขายสินค.าเกษตรล�วงหน.าก็มีหน.าท่ีรายงาน
เพราะฉะนั้นเราเพ่ิมมาอีก ๒ กลุ�มคือท้ังหมด ตามกฎหมายมาตรา ๑๖ ได.เพ่ิมกลุ�มผู.ประกอบอาชีพอีก ๙ กลุ�มก็เป1นลูกค.าของ
สํานักงาน ปปง. และกลุ�มแรกคือท่ีปรึกษาทางการเงินตามกฎหมาย  

๓. ผู.ค.าหรือให.เช�าซ้ือรถยนต�ค.ารถยนต�ใหม�เช�าซ้ือรถยนต�มีหน.าท่ีต.องรายงานธุรกรรมมีหน.าท่ีต.องจัดให.ลูกค.าแสดงตน 
๔. ผู.ประกอบอาชีพท่ีเป1นตัวแทนหรือนายหน.าซ้ือขายอสังหาริมทรัพย� 
๕. ผู.ประกอบอาชีพท่ีเป1นผู.ค.าของเก�าตามกฎหมายค.าของเก�า 
๖. ผู.ท่ีประกอบอาชีพเป1นให.บริการสินเชื่อส�วนบุคคลท่ีไม�ใช�สถาบันการเงิน เช�น อีออล เฟริ์สช.อย  
๗. ผู.ให.บริการบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส�อะไรบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส�  
๘. บัตรเครดิต  
๙. การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดนี้มีหน.าท่ีต.องจัดให.ลูกค.าแสดงตนและจัดให.ลูกค.ารายงานธุรกรรม 

      เรื่องรายงานธุรกรรมกับเรื่องแสดงตนแยกกัน การแสดงตนมีวงเงินอยู�จํานวนหนึ่งเป1นการขอข.อมูล
ลูกค.าแล.วเก็บไว.ไม�ต.องส�งสํานักงาน ปปง.แต�เรื่องรายงานธุรกรรมต.องส�งรายงาน ๙ อาชีพท่ีพูดมาข.างต.น มีหน.าท่ีต.องรายงาน
ธุรกรรมคือพวกท่ี ๑-๕ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ขายทอง ตัวแทนนายหน.าซ้ือขาย อสังหาริมทรัพย� ค.าเช�าซ้ือรถยนต� ค.าของเก�า 
๕ อย�างนี้ ถ.ามีการใช.เงินสด คือเอาเงินสดมาซ้ือหรือมาขายแล.วรับเป1นเงินสดไปเกินสองล.านบาท ผู.ประกอบการมีหน.าท่ี   
ต.องรายงานธุรกรรมมาท่ีสํานักงาน ปปง. อาชีพท่ี ๖ สินเชื่อส�วนบุคคล   

  เพราะฉะนั้นในมาตรการต�างๆเหล�านี้ ถ.าเราไม�ได.รับความเชื่อถือทําธุรกรรมต�างประเทศก็ลําบาก 
ถูกตรวจสอบถูกยึดทรัพย�ถูกอายัดเงินได.ในต�างประเทศจะเป1นผลกระทบทางการค.า การลงทุนพอสมควรอันนี้เป1นสิ่งใหม�      
ท่ีผมอยากจะเรียนให.ทางตํารวจทราบ แล.วก็เป1นแนวทางว�าเราได.มีมาตรการเหล�านี้ออกมาใช.แล.วก็จะมาเสริมในเรื่องของ  
การยึดทรัพย�เพราะมันสามารถจะเชื่อมโยงแล.วก็สามารถท่ีจะสอบสวนขยายผลแล.วเราก็รู.ว�าคุณได.เงินมาจากตรงนี้ 
เพราะฉะนั้นการท่ีคนร.ายหรือกลุ�มมิจฉาชีพจะมาใช.สถาบันการเงินฟอกเงินหรือใช.ในการทําผิดจะน.อยลงเงินสะอาด            
ก็เข.าสู�ระบบส�วนท่ีเหลือไม�เข.าระบบ  ท�านก็ไปตรวจยึดเอาเจอในบ.าน ค.นแล.วก็ยึดได.เป1นไปตามหลักการ ช�วงบ�ายจะมี      
การพูดคุยอภิปรายเรื่องของกฎหมายฟอกเงินการนําเอามาตรการยึดทรัพย�มาด.วยเวลาขอไกด�ไลน� เฉพาะกฎหมายใหม�ๆส�วน
มาตรการท่ีมีอยู�แล.วจะมีการพูดคุยกัน   หลังจากนี้จะมีท�านวุฒินี้มาเล�าเรื่องของการดําเนินคดีในฐานฟอกเงินซ่ึงจะเป1น
ประโยชน�เพราะเท�าท่ีผ�านมาเรายังมีการแจ.งข.อหาความผิดฐานฟอกเงินน.อย 

 
สรุปผลการสัมมนากลุ'มย'อย ๖ กลุ'ม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

กลุ�มท่ี ๑ 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

๑. ต้ังคณะทํางาน 
๒. หาหลักฐานจากคดีเดิม   
๓. พยานหลักฐานใดท่ีใช.ได.บ.าง  ทรัพย�ท่ียึดมา เช�น รถยนต� ท่ีดิน บ.าน บัญชีเงินฝาก อัญมณี ฯ 
๔. แสวงหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติม 
๕. สอบท่ีมาของทรัพย�สินท่ียึดไว.ว�าใครเป1นเจ.าของ 
๖. ออกหมายเรียกผู.เก่ียวข.องกับทรัพย�สิน การได.มาของทรัพย�สิน อาชีพ รายได. การเสียภาษี 
๗. ตรวจสอบ ทร ๑๔  (ตรวจสอบบุคคลในครอบครัวท่ีเก่ียวข.อง) 
๘. หาข�าวบุคคลท่ีเก่ียวข.อง  และรายงานการสืบสวนเป1นลายลักษณ�อักษร 
๙. ออกหมายค.นเพ่ิมเติมจากบุคคลท่ีเก่ียวข.อง 

 
 



๑๒ 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
� ตรวจสอบอสังหาริมทรัพย�ท่ีพบ ตรวจสอบท่ีมา 
� กรมการประกันภัย (ข.อมูลการประกันชีวิต) 
� สรรพากร 
� เครดิตบูโร  แสดงหนี้เปรียบเทียบกับป3จจุบัน 

สรุป :  ตรวจสอบข.อมูลบุคคลผู.เก่ียวข.อง 
� กระทรวงมหาดไทย เช�น ทร ๑๔ 
� กรมราชทัณฑ�  เช�น สมุดเยี่ยมผู.ต.องหา 
� ข.อมูลการใช.โทรศัพท� 
� ตรวจสอบประวัติอาชญากร 
� ตรวจสอบหมายจับทาง E-COP 

ตรวจสอบข.อมูลทรัพย�สิน 
� สอบปากคําจากผู.ครอบครอบทรัพย�สิน 
� ตรวจสอบข.อมูลอสังหาริมทรัพย�จากกรมท่ีดิน 
� ตรวจสอบข.อมูลจากธนาคาร 
� กรมการขนส�ง  เช�น ตรวจสอบทะเบียนรถยนต� 
� ข.อมูลจากตลาดหลักทรัพย� 
� ตรวจสอบเครดิตบูโร 
� กรมสรรพากร เช�น ตรวจสอบภาษี 
� กรมการประกันภัย 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 
๑. เม่ือได.พยานหลักฐานแล.วนําข.อมูลมาวิเคราะห� ชี้พฤติกรรมการฟอกเงิน 
๒. สรุปผลการสืบสวนท้ังข.อเท็จจริง พยานหลักฐานและมีความเห็น รายงานผู.บังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงหัวหน.า 

     หน�วย เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
๓. เจ.าหน.าท่ีสืบสวนร.องทุกข� กล�าวโทษต�อ พนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินคดี 
๔. พนักงานสอบสวนแจ.งข.อกล�าวหาเพ่ิมเติม 

• ในกรณีผู.ถูกกล�าวหาถูกควบคุมตัวให.ไปแจ.งข.อกล�าวหาเพ่ิมเติม ณ สถานท่ีท่ีถูกควบคุมตัวอยู� 
• ในกรณีผู.กล�าวหาไม�ถูกควบคุมตัวให.พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเพ่ือแจ.งข.อ 
• กล�าวหาให.ผู.ถูกกล�าวหาทราบ ถ.าผู.ถูกกล�าวหาไม�มาให.พนักงานสอบสวนออกหมายจับต�อไป 

๕. ขอความร�วมมือจากสํานักงาน ปปง. เพ่ือขอข.อมูลเพ่ิมเติม 
ป>ญหา 

� ขาดขวัญและกําลังใจให.กับเจ.าหน.าท่ีตํารวจและเจ.าหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.อง 
� ขาดการติดต�อบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 
� ขาดเครื่องมืออุปกรณ�ท่ีทันสมัย 

ข@อเสนอแนะ 
� จัดให.มีศูนย�ข.อมูลการตรวจสอบข.อมูลต�างๆของหน�วยงานและให.คําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 
� สํานักงาน ปปง. ควรมีสํานักงานภาคเพ่ือความสะดวกในการติดต�อประสานงานกับตํารวจพ้ืนท่ี 
� สําหรับหน�วยงานของ สตช. ควรต้ังหน�วยงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะ 
� ควรมีการเผยแพร�ประชาสัมพันธ� ให.ความรู.กับประชาชนเพ่ือเตือนการกระทําความผิด เช�น เปZดบัญชีให.ผู.อ่ืนท�าน

อาจติดคุก 



๑๓ 

 

กลุ'มท่ี ๒ 
  เจ.าหน.าท่ีตํารวจตรวจแล.วพบความผิดมูลฐาน ท่ีมีความเก่ียวข.องสัมพันธ�กับทรัพย�ท่ีเจ.าหน.าท่ีตํารวจเชื่อว�า       
น�าจะได.ใช.ในการกระทําความผิดมูลฐานนั้นๆ ตามองค�ประกอบตาม พรบ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ 

๑. หาความเชื่อมโยงเกี่ยวข@องสมัพันธ:ของ 
ผตห. กับ เครือข'าย/ญาติ ฯลฯ 

๒.ตรวจสอบหาทรัพย:สิน/เครือข'ายของ 
ผตห. ท่ีเครือข'ายมีนั้นได@มาจากท่ีใด 

๓.สืบสวนหาท่ีมาของทรัพย:ต'างๆ 
ท่ีเครือข'ายมีนั้นได@มาจากท่ีใด 

พ�อ แม� ญาติ พ่ีน.อง ฯ สมุดบัญชีธนาคาร/Finance หมายค.น 
ข.อมูลท.องถ่ิน ท่ีมาของรายได./ค�าใช.จ�าย ตรวจสอบเจ.าของ/ผู.ครอบครอง 
การเยี่ยมผู.ต.องหาในเรือนจํา บ.าน/ท่ีดิน ทรัพย�สิน เช�น ขนส�ง>พาหนะ 
 -ธุรกิจการค.า ท่ีดิน>บ.าน/ท่ีดิน, คอนโดฯ 
 - กรมพัฒนาธุรกิจภายในพ้ืนท่ี การได.มาของทรัพย�สินตาม 
ประวัติการกระทําความผดิ ข.อมูลการใช.โทรศัพท� ท่ีได.ตรวจสอบเจ.าของ/ผู.ครอบครอง 
ป.ป.ส ขอหมายศาลเพ่ือเข.าค.นพยานหลกัฐาน ใช.อํานาจตาม ป.วิอาญา 
กองทะเบียนประวัต ิ ท่ีเก่ียวข.องเพ่ิมเติม รายงานตามระเบียบ สนง. 
  นายกฯ ว�าด.วยการประสานคดีฯ 
อาชญากร บริษัทประกัน  

  
นําข.อมูลการตรวจสอบทรัพย�สินเจ.าของ 
/ผู.ครอบครองทรัพย�มาพิจารณา 

   ดําเนินตามข้ันตอนการปฏิบัติ (หัวข.อใหญ�)
๔.จากหัวข@อ ๑. ถึง ๓. นํามาพิจารณาว'าจะดําเนินคดีกับผู@ใดตามกฎหมายใดและทรัพย:ใด 

ป>ญหาและข@อเสนอแนะ 
๑. สํานักงานปปง. ช�วยอะไรตํารวจได.บ.าง (ตํารวจทําเองต้ังแต�เริ่มต.นจนจบ) 
๒. ฝKายตํารวจอยากได.โปรแกรม Visual Link 
๓. มีงบประมาณสนับสนุนเจ.าหน.าท่ีตํารวจหรือเปล�า 
๔. กฎหมายฟอกเงินต.องมีการแก.ไข ปรับปรุง เพ่ือให.เอ้ือต�อการเข.าถึงข.อมูลโดยรวดเร็ว 
๕. ฝKายตํารวจควรแต�งต้ังเจ.าหน.าท่ีเพ่ือรับผิดชอบคดีอาญาฟอกเงินโดยเฉพาะ 

กลุ'มที่ ๓ 

แนวทางข้ันตอนการดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน 
หลังจากได@รับคําส่ังให@ทําการตรวจสอบสํานวนคดีเก'าในรอบ ๓ เดือน เพ่ือพิจารณาดําเนินคดีอาญาข@อหาฟอกเงินแล@ว 
ปรากฏแนวทางการดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน ดังต'อไปนี้ 

๑. ศึกษาร�างสํานวนคดีอาญา, ร�างสํานวนคดีมาตรการยาเสพติดเพ่ือทราบเก่ียวกับพฤติการณ�การกระทําความผิด 
(ความผิดมูลฐาน) 

๒. ต้ังสํานวนคดีสืบสวนถึงการกระทําความผิดของผู.กระทําความผิด จัดคณะทํางานสืบสวนสอบสวน 
๓. ตรวจสอบบันทึกการตรวจยึด, บันทึกจับกุมเพ่ือทราบรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิดและทรัพย�สิน  
๔. สําเนาคําฟ�องจากศาล, สําเนาคําพิพากษาของศาล (ถ.ามี) 
๕. การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 



๑๔ 

 

• จัดทํา เครือข�าย, องค�กร ท่ีเก่ียวข.องกับผู.กระทําความผิด  เพ่ือท่ีจะตรวจสอบความสัมพันธ�ระหว�างผู.กระทํา

ความผิดกับผู.ท่ีเก่ียวข.อง 

• ตรวจสอบรายการทรัพย�สินต�างๆ ท่ีเก่ียวข.องกับผู.กระทําความผิด เพ่ือทราบข.อมูลเก่ียวกับทรัพย�สินของ

ผู.กระทําความผิดและผู.เก่ียวข.องสัมพันธ� เช�น บ.าน อาคารพาณิชย� ท่ีดิน โฉนดท่ีดิน  เงินสด ท่ีดิน  ยานพาหนะ 

บัญชีเงินฝาก ใบหุ.น เครื่องมือสื่อสาร ฯลฯ  

• สําเนาคําให.การผู.ต.องหา พยาน ท่ีเก่ียวข.อง  เพ่ือทราบข.อโต.แย.งของผู.กระทําความผิดเก่ียวกับรายละเอียด 

พฤติการณ�กระทําความผิด และรายการทรัพย�สิน 

• ประวัติอาชญากรรม  เพ่ือทราบเก่ียวกับข.อมูลการกระทําความผิดย.อนหลังของผู.กระทําความผิด 

• ทะเบียนราษฎร�  เพ่ือทราบถึงภูมิลําเนา บุคคลภายในครอบครัวและเครือญาติ 

• ประวัติยาเสพติด เพ่ือทราบเก่ียวกับข.อมูลการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดย.อนหลังของผู.กระทําความผิด 

• ข.อมูลส�วนบุคคลเก่ียวกับการประกันภัยและการประกันสังคม  เพ่ือทราบถึงข.อมูลการทําประกันภัยและประกัน

ชีวิต ประกันสังคม ว�าใครเป1นผู.รับประโยชน� รวมถึงยอดเงินในการส�งเบ้ียประกันและผลตอบแทนเม่ือครบ

ระยะเวลาประกัน 

• ข.อมูลการเสียภาษี เพ่ือทราบถึงข.อมูลการเสียภาษีว�ามีความสัมพันธ�กับรายได.และทรัพย�สินท่ีมีอยู�หรือไม� 

• ข.อมูลการจดทะเบียนบริษัท  เพ่ือทราบรายละเอียดของบริษัท เช�น รายชื่อผู.ถือหุ.น รายชื่อกรรมการ 

วัตถุประสงค�ของบริษัท และทุนจดทะเบียนบริษัท 

• ข.อมูลจากผู.นําชุมชน เพ่ือทราบข.อมูลแวดล.อมผู.ใกล.ชิดกับผู.กระทําความผิดและผู.ท่ีเก่ียวข.อง 

• ทะเบียนยานพาหนะ เพ่ือทราบข.อมูลในการถือครองกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ 

• ข.อมูลเครือญาติและผู.เก่ียวข.องสัมพันธ� เพ่ือทราบถึงความสัมพันธ�ของบุคคลในครอบครัวของผู.กระทําความผิด 

• ข.อมูลผู.เข.าเยี่ยมผู.ต.องขังในเรือนจํา เพ่ือทราบรายละเอียดของผู.ท่ีมาเยี่ยมผู.กระทําความผิด เพ่ือท่ีจะเป1น

หลักฐานในการสืบสวนสอบสวนเพ่ิมเติม   

• การประสานงานหน�วยงานท่ีเก่ียวข.องเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจของ

เจ.าหน.าท่ีตํารวจ 

 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 

ข้ันตอนและวิธีการในการตรวจสอบทรัพย:สินรวมถึงอํานาจหน@าท่ีในการตรวจสอบทรัพย:สินแต'ละประเภท  
 การตรวจสอบทรัพย�สินแต�ละรายการนั้น เราต.องพิจารณาถึงองค�ประกอบการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ แห�ง 
พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 “มาตรา ๕ ผู.ใด”  

(๑) โอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซ�อนหรือปกปZดแหล�งท่ีมาของ
ทรัพย�สินนั้น หรือเพ่ือช�วยเหลือผู.อ่ืนไม�ว�าก�อน ขณะหรือหลังการกระทําความผิด มิให.ต.องรับโทษหรือรับโทษน.อยลงใน 
ความผิดมูลฐาน หรือ 
 (๒) กระทําด.วยประการใดๆ เพ่ือปกปZดหรืออําพรางลักษณะท่ีแท.จริงการได.มาแหล�งท่ีต้ัง การจําหน�าย การโอน การได.
สิทธิใดๆ ซ่ึงทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

ลําดับท่ี ประเภททรัพย:สิน แหล'งข@อมลู 
ผู@มีอํานาจหน@าท่ีท่ีใช@ใน 

การตรวจสอบ 
๑. บ.าน อาคารพาณิชย� ท่ีดิน โฉนดท่ีดิน   สํานักงานท่ีดิน เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 
๒. บัญชีเงินฝาก บัตรเครดิต  ธนาคาร เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 
๓. เงินสด การตรวจค.น เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 
๔. ยานพาหนะ กรมการขนส�ง เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 
๕. ข.อมูลการจดทะเบียนบริษัท  กรมพัฒนาธุริกิจการค.า เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 
๖. ข.อมูลการเสียภาษี กรมสรรพกร เจ.าหน.าท่ี ปปง. 
๗. ทองคํา อัญมณี ผู.ประกอบการ เจ.าหน.าท่ี ปปง. 
๘. สัตว� สํานักงานปศุสัตว� เจ.าหน.าท่ีตํารวจ / ปปง. 

๖. สรุปสํานวนการสืบสวน 

๗. ทําการร.องทุกข�กล�าวโทษผู.กระทําความผิดเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมาย 

๘. สรุปสํานวนคดีอาญา พนักงานสอบสวนแสดงความเห็นควร สั่งฟ�อง หรือ สั่งไม�ฟ�อง ผู.กระทําความผิด 
 
ป>ญหาอุปสรรคและข@อเสนอแนะ  
ป>ญหาอุปสรรค : 

๑. ป3ญหาด.านกําลังพล – พนักงานสอบสวนในระดับโรงพักมีงานประจําอยู�แล.ว เม่ือได.รับมอบหมายภารกิจเพ่ิมเติมใน 
        การดําเนินการคดีอาญาฐานฟอกเงินซ่ึงเป1นงานท่ีต.องแสวงหาข.อมูลซ่ึงต.องใช.ระยะเวลาและความชํานาญในเรื่อง 
        ดังกล�าวเป1นการเฉพาะ หากมอบหมายให.มีผู.รับผิดชอบเพียงคนเดียวย�อมเกิดป3ญหาประกอบกับบุคลากรท่ีมีความรู. 
        ความชํานาญด.านการทําสํานวนในเรื่องนี้มีน.อย 
๒. ป3ญหาด.านการประสานงาน – ในการประสานงานกับองค�กรหรือหน�วยงานของรัฐหรือเอกชนอ่ืนๆ มีป3ญหาเก่ียวกับ 
        การประสานงาน หากประสานงานเพ่ือท่ีจะได.รับข.อมูลเป1นการส�วนตัว แม.จะรวดเร็วแต�ก็ไม�สามารถใช.เป1น 
        พยานหลักฐานได. แต�หากประสานงานตามข้ันตอนก็จะเกิดความล�าช.าหรือไม�ได.รับข.อมูลเลย 
๓. ป3ญหาด.านงบประมาณ – ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในภารกิจท่ีได.รับมอบหมายเพ่ิมเติมในกรณีการ 
        ดําเนินการคดีอาญาฟอกเงิน เช�น เงินในการจ.างสายลับ เป1นต.น 
๔. ป3ญหาผู.มีอิทธิพล – อาชญากรในความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เป1นอาชญากรท่ีเป1นผู.มีอิทธิพลในท.องถ่ิน  
        การดําเนินคดีจึงมักถูกแทรกแซง ส�งผลต�อการปฏิบัติการอย�างมีประสิทธิภาพ 

 



๑๖ 

 

ข@อเสนอแนะ : 

๑. ควรให.พนักงานสอบสวนท่ีสังกัด ภ.จว. หรือ บช.ภ.๑ ในกรณีท่ีเก่ียวเนื่องกับหลายท.อง ซ่ึงมีความรู.เฉพาะด.าน โดยต้ังเป1น
คณะทํางานในการแสวงหาข.อมูล ไม�ควรให.ระดับโรงพักดําเนินการเพราะมีงานในความรับผิดชอบหลายด.าน 

๒. จัดให.มีผู.ประสานงานโดยตรงในแต�ละองค�กรหรือหน�วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็วและลดข้ันตอนในการประสานงาน 

๓. ให.ผู.บังคับบัญชาจัดงบประมาณสนับสนุนในการสืบสวนคดีอาญาในเรื่องการดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน
โดยเฉพาะ  

 
กลุ'มท่ี ๔  

วิธีการสืบสวนในกรณีข@อหาความผิดเก่ียวกับการฟอกเงิน 
๑. รวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับความผิดมูลฐาน 

๑.๑ สํานวนคดีอาญาความผิดมูลฐานยาเสพติดของนาย ๑ ๒ ๓ และ ๔ 
๑.๒ ข.อมูลเก่ียวกับประวัติการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ครั้งก�อนๆ ของนาย ก และนาย ๑ ๒ ๓ ๔ และ

บุคคลท่ีเก่ียวข.องสัมพันธ�  
๑.๓ รายงานการสืบสวนของเจ.าหน.าท่ีตํารวจ 
๑.๔ การเข.าตรวจค.น ขอหมายค.น เพ่ือหาพยานหลักฐานท่ีเป1นทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําความผิดหรือ

หลักฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข.อง เช�น เงินสด ทองรูปพรรณ ทองคําแท�ง เครื่องประดับ ใบหุ.น ฯลฯ 
๑.๕ สอบปากคํานาย ๑ ๒ ๓ และ ๔ ในประเด็นดังนี้ 

๑) มีการร�วมกันค.ายาเสพติดกับนาย ก ต้ังแต�เม่ือใด ก่ีครั้ง จํานวนเท�าใด 
๒) ได.รับยาเสพติดมาขายจะได.รับค�าจ.าง (ค�าตอบแทน) เป1นเงินจํานวนเท�าใด 
๓) อาชีพ รายได. รายจ�ายของนาย ๑ ๒ ๓ และ ๔ และครอบครัว 
๔) อาชีพ รายได. รายจ�ายของนาย นาย ก และครอบครัวพฤติการณ�โดยท่ัวไป (เจ.าชู.เท่ียวการพนัน) 

๑.๖ ตรวจสอบข.อมูลการใช.โทรศัพท� การติดต�อสื่อสาร (E-mail หรือ facebook) เป1นต.น 
๑.๗ ตรวจสอบข.อมูลเก่ียวกับการเดินทางเข.า-ออกต�างประเทศ 

๒. รวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย�สิน 
๒.๑ ตรวจสอบบัญชีธนาคาร 

• หลักฐานคําขอเปZดบัญชี 
• รายการเดินบัญชีย.อนหลังต้ังแต�เปZดบัญชีจนถึงป3จจุบัน 
• เอกสารต�างๆ ท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน เช�น สัญญากู.ยืมเงิน สัญญาจํานอง  

๒.๒ ตรวจสอบท่ีดิน และสิ่งปลูกสร.าง 
• สําเนาโฉนดท่ีดิน 
• สัญญาซ้ือขายการได.มาซ่ึงท่ีดิน และเอกสารท่ีเก่ียวข.องกับท่ีดินดังกล�าว 
• ราคาประเมินท่ีดิน 

๒.๓ ตรวจสอบรถยนต� 
• เอกสารสัญญาซ้ือขาย 
• สมุดคู�มือจดทะเบียนรถยนต� 
• สัญญาเช�าซ้ือรถยนต� 



๑๗ 

 

๒.๔ ตรวจสอบการจดทะเบียนห.างหุ.นส�วน 
• ขอเอกสารเก่ียวกับใบหุ.นและการถือครอบหุ.น 
• พันธบัตรรัฐบาล 

๒.๕ ตรวจสอบภาษี 
• เอกสารการเสียภาษีรายได.บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และอ่ืนๆ  

๒.๖ ทรัพย�สินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข.อง  
• ทรัพย�สินอ่ืนๆ ท่ีได.จากการตรวจค.น 

๓. เจ.าหน.าท่ีตํารวจทําบันทึกยึดทรัพย�สินและเอกสารท่ีเก่ียวข.อง พร.อมท้ังจัดทําบัญชีรายการทรัพย�สินเพ่ือตรวจสอบ 
       และเป1นหลักฐานในคดีอาญาฟอกเงิน 
๔. ให. ปปง. ช�วยตรวจสอบและวิเคราะห�ความเชื่อมโยงและธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยให. 
๕. ทําสํานวนการสืบสวน และสรุป โดยนําพยานหลักฐานท่ีรวบรวมได.ท้ังหมดมาตรวจสอบวิเคราะห�ว�าทรัพย�สินใดเป1น

ทรัพย�สินท่ีได.มาหรือเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงินโดยทําความเห็นเสนอผู.บังคับบัญชาตามระเบียบตามระเบียบตร.
ข.อ ๖.๑ (สรุปผลการสืบสวนข.อเท็จจริง พยานหลักฐานและความเห็นเสนอผู.บังคับบัญชาเพ่ือเสนอสั่งการ) 

๖. กรณีท่ีมีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินให.หัวหน.าหน�วยงานพิจารณาจัดให.มีการร.อง 
       ทุกข�หรือกล�าวโทษเพ่ือดําเนินคดีตามกฎหมายต�อไป แล.วรีบรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. ผ�านส�วนปราบปรามการ 
       ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.ตร.)  
๗. พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน.าท่ี แล.วพิจาณามีความเห็นว�าควรสั่งฟ�อง 
        หรือสั่งไม�ฟ�องไปยังพนักงานอัยการ 
 

ประเด็นป>ญหา ข@อขัดข@อง และข@อเสนอแนะ ในการดําเนนิการเก่ียวกับคดีอาญาฟอกเงิน 
ประเด็นป>ญหา ข@อขัดข@อง ข@อเสนอแนะ 

๑.งบประมาณในการดําเนินคดีไม�เพียงพอ  
๑.จัดสรรค�าใช.จ�ายในการดําเนินคดีและอุปกรณ�ให.เพียงพอ 
ต�อความต.องการ 

๒.การขอข.อมูลจากหน�วยงานอื่น เช�น ล�าช.า ไม�ได.รับความร�วมมือ
จากภาคเอกชน 

๒.ควรประสานขอความร�วมมือจากหน�วยงานท่ีเกี่ยวข.อง  
โดยจัดประชุมสัมมนาหาแนวทางในการดําเนินการร�วมกัน 
โดยต้ังผู.ประสานงานหลัก (POC) 

๓.ขาดแคลนบุคลากรและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญใน 
การดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน 

๓.๑จัดสรรอัตรากําลังเพ่ิมเติมให.เพียงพอ 
๓.๒จัดอบรมสัมมนาให.ความรู.ความเข.าใจ 

๔.ขาดเจ.าหน.าท่ีท่ีมีความรับผิดชอบโดยตรง 
๔.มอบหมายผู.รับผิดชอบให.ชัดเจนโดยไม�ปะปนกับงานอื่นๆ 
 (ทําเฉพาะคดีฟอกเงิน) 

๕.ขาดความชัดเจนของแนวทางในการดําเนินการ 
๕. จัดทําคู�มือหรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการให.เป1นไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

๖.ขาดแรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
๖.จัดสรรเงินค�าตอบแทน เงินประจําตําแหน�ง เงินค�าสํานวน  
เงินรางวัล (โดยคิดเป1นเปอร�เซ็นต�ของทรัพย�สินท่ีศาลส่ังริบ) 
จากเงินกองทุนสํานักงาน ปปง. 

 
 
 



๑๘ 

 

กลุ'มที่ ๕ 
  การดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญาฐานฟอกเงิน โดยพิจารณาจากคดียาเสพติดครอบครองเพ่ือจําหน�าย , จําหน�าย
นั้น มีแนวทางในการพิจารณาเริ่มต.นคดีฟอกเงิน เป1น ๓ กรณี ดังนี้  
๑. กรณีคดีท่ียังไม'ได@ส'งพนักงานอัยการ (คดีอยู'ระหว'างการสอบสวน) 
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

๑. ให.หัวหน.าหน�วยงานจัดให.มีเจ.าหน.าท่ีผู.รับผิดชอบในการสืบสวนความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินและพนักงาน
สอบสวนผู.รับผิดชอบดําเนินคดีเก่ียวกับการฟอกเงิน ตามระเบียบสํานักงานตํารวจแห�งชาติ ว�าด.วยแนวทางปฏิบัติใน        
การดําเนินคดีความผิดตามกฎหมายว�าด.วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๒. ให.พนักงานสืบสวนต้ังรูปคดี แสวงหาข.อเท็จจริงเก่ียวกับทรัพย�สินของผู.ต.องหาและเครือข�ายท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือพิสูจน�
ทราบถึงท่ีมาของทรัพย�สิน เช�น พฤติการณ�การกระทําความผิดว�ากระทําความผิดต้ังแต�เม่ือใด  

� การแสวงหาข.อเท็จจริง เริ่มจากบันทึกจับกุมผู.ต.องหาและบันทึกตรวจยึดทรัพย�สินผู.ต.องหา คําให.การ
ผู.ต.องหาในชั้นสอบสวน ข.อมูลจากสํานักงาน ป.ป.ส. เก่ียวกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ทะเบียนประวัติอาชญากร 
ผลคดีอาญาในคดีอ่ืนๆ รายงานการสอบสวน สําเนาคําร.องการขอหมายค.น เอกสารประกอบการยื่นคําร.องหมายค.น บันทึก 
การตรวจค.นของผู.ต.องหาและผู.เก่ียวข.อง ตลอดจนพยานหลักฐานต�างๆ  

� การประกอบอาชีพของผู.ต.องหาและครอบครัว รายได. การเสียภาษี ท่ีพักอาศัย การสอบปากคําเจ.าพนักงาน
ปกครองท.องถ่ินเพ่ือทราบประวัติพฤติการณ�ฐานะของผู.ต.องหา รวมท้ังการสอบปากคําผู.ประกอบอาชีพเช�นเดียวกับผู.ต.องหาใน
ท.องท่ีของผู.ต.องหาเพ่ือเปรียบเทียบฐานะและรายได.  

� กรณีผู.ต.องหาเคยต.องโทษมาก�อน ได.รับการพักการลงโทษหรือลดวันต.องโทษจะมีสํานวนการสืบเสาะ
ข.อเท็จจริงเก่ียวกับตัวผู.ต.องหา โดยมีรายละเอียด เช�นท่ีอยู�อาศัยป3จจุบัน ผู.ติดต�อ ทรัพย�สินของผู.ต.องหา โดยขอท่ีสํานักงาน 
คุมประพฤติแห�งท.องท่ีท่ีผู.ต.องหาจะไปพักอาศัยหลังพ.นโทษ  

� เฝ�าจุดสะกดรอยตัวผู.ต.องหา และเครือข�าย ในการประกอบธุรกรรมต�างๆ และการใช.ชีวิตประจําวันว�าติดต�อ
กับผู.ใดบ.าง ตรวจสอบยานพาหนะท่ีใช.เป1นประจําเพ่ือนําไปสู�ความสัมพันธ�กับเครือข�าย อาจพบทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดเพ่ิมเติม และรายงานผลการปฏิบัติให.ผู.บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง โดยทําหลักฐานให.ชัดเจนระบุวัน เวลา สถานท่ี 
พร.อมท้ังถ�ายภาพไว.เป1นหลักฐานประกอบ 

� กรณีผู.ต.องหาถูกคุมขังในเรือนจํา ควรตรวจสอบประวัติผู.เข.าเยี่ยมผู.ต.องหา(ระหว�างฝากขัง) ในเรือนจํา และ
ความสัมพันธ�กับผู.ต.องหาท่ีต.องโทษในเรือนจํา และหากผู.ต.องหาได.รับ  การประกันตัวให.ตรวจสอบหลักประกัน นายประกันว�ามี
ความเก่ียวข.องกับผู.ต.องหาอย�างไร  

๓. แสวงหาข.อมูลท่ีเก่ียวข.อง จากฐานข.อมูลต�างๆ ธนาคาร สํานักงานท่ีดิน ตรวจสอบทะเบียนรถยนต� การใช.โทรศัพท�
website ต�างๆ การขอใช.น้ําประปา ไฟฟ�า โทรศัพท� 

๔. ประสานกับสํานักงาน ปปง. เพ่ือตรวจสอบธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
๕. ทําแผนผังความเชื่อมโยงระหว�างเครือข�าย โดยมีคําอธิบายประกอบและสอบปากคําผู.จัดทําประกอบ 
๖. สรุปรายงานเสนอผู.บังคับบัญชาทราบ โดยรายงานเป1นระยะๆ อย�างต�อเนื่อง อย�างสมํ่าเสมอ จนกว�าการสืบสวน จะแล.ว

เสร็จ หากมีมูลจะดําเนินการร.องทุกข�กล�าวโทษต�อไป หากการสืบสวนไม�มีมูลให.เสนอความเห็นเพ่ือระงับการสืบสวนเสนอผู.บังคับบัญชา
สั่งระงับการสืบสวน ตามข.อ ๖ ของแนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีความผิดตามกฎหมายว�าด.วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 



๑๙ 

 

๗. เม่ือมีการร.องทุกข�แล.ว พนักงานสอบสวนต.องสอบปากคําผู.ทําการสืบสวน พยานผู.ให.ถ.อยคํา รวมถึงพยานในคดีเก�า 
        เพราะพยานผู.ให.ถ.อยคําเป1นเพียงพยานบอกเล�า ดังนั้นจึงต.องมีการสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งเพ่ือยืนยันคําให.การเดิม 
        และสอบปากคําเพ่ิมเติมในฐานะพยาน เพ่ือพิสูจน�ความเก่ียวข.องระหว�างคดีอาญาเดิมกับคดีความผิดฐานฟอกเงิน  

ป>ญหาอุปสรรค 
๑. การกระทําความผิดเกิดข้ึนหลายท.องท่ี หรือเครือข�ายใหญ� ผู.มีอิทธิพลในพ้ืนท่ี ทรัพย�สินท่ีตรวจพบมีเป1นจํานวนมาก  
๒. พนักงานสอบสวนไม�มีอํานาจอายัติท่ีดิน  
๓. พนักงานสอบสวนไม�มีอํานาจอายัดบัญชีธนาคาร (ธนาคารไทยพาณิชย�)  
๔. ความไม�ชัดเจนในการใช.อํานาจเก่ียวกับการขอข.อมูลการทําธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงิน  
๕. กรณีการขอข.อมูลการใช.โทรศัพท�จากภาคเอกชน ซ่ึงภาคเอกชนมีการส�งข.อมูลให.แต�มีการพิมพ�ข.อความในเอกสาร 
       ท่ีส�งมาให.ว�าห.ามใช.เป1นพยานหลักฐานในการพิจารณาชั้นศาลแต�ใช.ประกอบการสืบสวนได. 

ข@อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการต้ังคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยข้ึนอยู�กับเครือข�ายผู.ต.องหาในคดีนั้นๆ ตามสถานการณ�ท้ังนี้เพ่ือ 
        แก.ป3ญหากรณีท่ีผู.ต.องหาเป1นผู.มีอิทธิพล ลดแรงกดดันในการปฏิบัติหน.าท่ี 
๒. หากพนักงานสอบสวนไม�สามารถขออายัดท่ีดินได. จะประสานหน�วยงานใดท่ีขออายัดได.บ.าง จะมีการติดต�อกัน 
        อย�างไร สามารถอ.างเหตุในเรื่องใดได.บ.าง พนักงานสอบสวนควรมีหนังสือไปยังสํานักงานท่ีดินเพ่ือประสานขอ   
        ความร�วมมือกรณีเจ.าของท่ีดินจะทํานิติกรรมต�างๆ ขอให.แจ.งไปยังพนักงานสอบสวนโดยเร็ว 
๓. ในเรื่องของการอายัดบัญชีผู.ต.องหานั้น พนักงานสอบสวนควรมีหนังสือไปยังสถาบันการเงินเพ่ือประสานขอความ 
        ร�วมมือกรณีเจ.าของบัญชีจะทํานิติกรรมต�างๆ ขอให.แจ.งไปยังพนักงานสอบสวนโดยเร็ว หากกรณีดังกล�าวสถาบัน 
        การเงินไม�ให.ความร�วมมือควรประสาน ปปง. เพ่ือดําเนินการดังกล�าว  
๔. การขอข.อมูลการทําธุรกรรมทางการเงิน หากพนักงานสอบสวนมีหนังสือขอแล.วไม�ได. สามารถมีหมายเรียกพยาน 
        เอกสารได. หากยังไม�ได.อีก ก็ไม�สามารถมีอํานาจบังคับได. ดังนี้อาจจะต.องขออํานาจของสํานักงาน ปปง. เนื่องจาก 
        สํานักงาน ปปง. มีกฎหมายให.อํานาจในเรื่องดังกล�าวชัดเจน 
๕. กรณีการใช.ข.อมูลทางโทรศัพท�เป1นพยานหลักฐานในชั้นศาล หากศาลไม�รับฟ3ง ก็ควรจะแสวงหาพยานหลักฐานอ่ืนประกอบ 

๒. คดีท่ีอยู'ระหว'างการพิจารณาของศาล 
การดําเนินการ กรณีนี้มีความแตกต�างจากการดําเนินการตามข.อ ๑ คือ เริ่มจากสํานวนการสอบสวนท่ีพนักงานอัยการ

มีความเห็นสั่งฟ�องแล.ว (คดียาเสพติดครอบครองเพ่ือจําหน�าย, จําหน�าย) โดยใช.สําเนาสํานวนการสอบสวน คําฟ�องของพนักงาน
อัยการ คําเบิกความพยาน (หากมีการสืบพยานแล.ว) หากพิจารณาแล.วเห็นว�าคําเบิกความเป1นประโยชน�ในคดีอาญาฟอกเงิน 
พนักงานสอบสวนต.องสอบปากคําเป1นพยานในคดีนี้  
๓. คดีท่ีศาลมีคําพิพากษาแล@ว 

การดําเนินการ กรณีนี้มีความแตกต�างจากการดําเนินการตามข.อ ๑ คือ เริ่มจากสําเนาคําพิพากษาคดีอาญา (คดียาเสพ
ติดครอบครองเพ่ือจําหน�าย, จําหน�าย) สําเนาคําพิพากษาคดีอ่ืน เช�น สําเนาคําพิพากษาตามคดีมาตรการฯ ของผู.ต.องหาหรือ
ผู.เก่ียวข.อง สําเนาคําพิพากษาคดีดําเนินการเก่ียวกับทรัพย�สินให.ตกเป1นของแผ�นดิน (ถ.ามี)  

 
 



๒๐ 

 

กลุ'มท่ี ๖   
ข้ันตอนการสืบสวนหาข'าวเก่ียวกับทรัพย:สินเพ่ือทราบถึงชนิด ประเภท รายละเอียด วิธีการได@มา ระยะเวลาการได@มา  การชําระ
เงินจํานวน ท่ีตั้ง ท่ีเก็บรักษา มูลค'า รวมท้ังวิธีการโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพย:สินท่ีได@มาจากการกระทําความผิดมูลฐาน 

๑.  ประเภททรัพย:สิน  
 ๑.๑ อสังหาริมทรัพย� เช�น  

- ท่ีดิน บ.าน คอนโดมิเนียม   
๑.๒  สังหาริมทรัพย�   

- รถยนต�    
- บัญชีเงินฝากธนาคาร  
- เงินสด   
- ตราสารทางการเงิน เช�น หุ.น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลาก ธกส.  
- ทองคํา อัญมณี พระเครื่อง ป�น  

๒. วิธีการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน 

๑. กรณีอสังหาริมทรัพย� เช�น ท่ีดิน บ.าน คอนโดมิเนียม โดยทําการขอเอกสารจากสํานักงานท่ีดิน  ได.แก� 
สัญญาซ้ือขายท่ีดินพร.อมเอกสารประกอบ ระยะเวลาท่ีได.มา  พร.อมกับการตรวจสอบข.อมูลทางทะเบียน
ราษฎร� (ทร.๑๔) จากท่ีว�าการอําเภอ  

๒.  กรณีรถยนต� ขอเอกสารจากสํานักงานขนส�ง ในกรณีเช�าชื้อ ต.องทําการขอเอกสารเก่ียวกับการทําสัญญา
เช�าชื้อจากบริษัทผู.ให.เช�าซ้ือ 

๓. กรณีบัญชีเงินฝากธนาคาร และตราสารทางการเงิน เช�น หุ.น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน สลาก ธกส. 
โดยทําการตรวจสอบจากสถาบันการเงิน โดยขอเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับการเคลื่อนไหวทางการเงิน คําขอเปZดบัญชี 
ตัวอย�างลายมือชื่อ คําขอซ้ือเช็ค (ถ.ามี) ตู.นิรภัย คําขอใช.บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเครดิต คําขอซ้ือตราสาร  

๔. กรณีเงินสด ทองคํา อัญมณี พระเครื่อง ป�น โดยใช.วิธีการสอบปากคําเจ.าทรัพย� รวมท้ังบุคคลท่ีเก่ียว
ข้ันตอนการรวบรวมพยานหลักฐาน 

 ประเภทพยานหลักฐาน 
  ๑.  พยานเอกสาร ได.แก� สําเนาสํานวนคดีอาญามูลฐาน สําเนาคําพิพากษาคดีอาญาพร.อมท้ังหนังสือ

รับรองคดีถึงท่ีสุด รายงานการสืบสวน เอกสารเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีเก่ียวข.อง หลักฐานการโอนทรัพย�สินให.แก�บุคคลอ่ืน 
หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ใบคําขอโอนเงิน ข.อมูลการใช.โทรศัพท� รายละเอียดงบดุล งบกําไรขาดทุน ของนิติ
บุคคล ประวัติการประกอบอาชญากรรม ขอข.อมูลจาก ป.ป.ส. , บช.ปส. , ปปง. , กองทะเบียนประวัติอาชญากร ,สรรพากร , 
กรมพัฒนาธุรกิจการค.า กระทรวงพาณิชย� , กรมปศุสัตว� , กรมประมง , กรมวิชาการเกษตร , ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� ตลาด
หลักทรัพย�แห�งประเทศไทย , คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย� (กลต.) , สํานักงานอัยการสูงสุด , 
สํานักงานศาลยุติธรรม , การประปา , การไฟฟ�า , บริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) , บริษัทหรือหน�วยงานของรัฐท่ีเป1นนายจ.าง , 
ประกันสังคม , บริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ตรวจสอบข.อมูลผ�านอินเทอร�เนต โดยผ�านระบบเครือข�ายสังคมออนไลน� (social 
network) , การวิเคราะห�ธุรกรรมด.วยระบบอิเลคทรอนิกส� (I๒) , รายงานการตรวจพิสูจน�หาคราบสารเสพติด , ข.อมูลการดัก
ฟ3งทางโทรศัพท�, ภาพถ�ายท่ีได.จากการสืบสวน เฝ�าจุดสะกดรอย ภาพถ�ายสถานท่ีตั้งทรัพย� การตรวจพิสูจน�ทางนิติวิทยาศาสตร�           



๒๑ 

 

  ๒.  พยานวัตถุ ได.แก� สังหาริมทรัพย�ต�างๆ เช�น รถยนต� รถจักรยานยนต� ปศุสัตว� ทองคํา อัญมณี    
พระเครื่อง เงินสด ป�น โทรศัพท�เคลื่อนท่ี อุปกรณ�อิเลคทรอนิกส�ต�างๆ ส�งธนบัตรเพ่ือตรวจสอบหาคราบสารเสพติด  
   ๓.  พยานบุคคล แบ�งออกเป1น ๓ ประเภท 
    ๓.๑ พยานท่ีเก่ียวข.องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
    ๓.๒ พยานท่ีเก่ียวข.องกับการกระทําผิดฐานฟอกเงิน 
    ๓.๓ พยานผู.เชี่ยวชาญ  
ได.แก� ผู.กล�าวหาคดีฟอกเงิน เช�น  ผู.สืบสวนจับกุม และพนักงานสอบสวนคดีมูลฐาน เจ.าหน.าท่ี ป.ป.ส. เจ.าหน.าท่ี ปปง. สามี
ภรรยา พ่ีน.อง บิดามารดา ญาติ เพ่ือน บริวาร (คนงาน ลูกจ.าง) เพ่ือนบ.าน เพ่ือนร�วมงาน ผู.รับโอน หรือผู.มีชื่อถือครอง
ทรัพย�สินแทน กํานัน ผู.ใหญ�บ.าน เจ.าหน.าท่ีสถาบันการเงิน พนักงานบริษัทผู.ให.เช�าซ้ือรถยนต� (ไฟแนนท� ลิสซ่ิง) ผู.ท่ีประกอบ
ธุรกิจร�วมกันหรือค.าขายด.วย เกษตรอําเภอ ปศุสัตว�อําเภอ ผู.ประกอบอาชีพในลักษณะเดียวกันและพ้ืนท่ีใกล.เคียงกัน ผู.ต.องขัง
คดีอ่ืนในเรือนจํา ผู.สอบบัญชี ลูกหนี้ของผู.ต.องสงสัย  
 ข้ันตอนการสรุปสํานวนการสืบสวน 
  ๑. ผู.ต.องสงสัยเป1นผู.กระทําความผิดมูลฐาน หรือเป1นผู.มีพฤติการณ�เก่ียวข.องกับการกระทําความผิดมูลฐาน 
หรือเป1นผู.ซ่ึงเก่ียวข.องหรือเคยเก่ียวข.องสัมพันธ�กับผู.กระทําความผิดมูลฐาน 
  ๒. การได.ไปซ่ึงทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  
  ๓. วิธีการโอน เปลี่ยนสภาพ ฯลฯ ซ่ึงทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  
  ๔. กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 

 

 
 
 

สรุปผลการสัมมนากลุ'มย'อย ๔ กลุ'ม เรื่อง “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” (ภาค ๒) 
กลุ'มท่ี ๑ 

๑. สภาพป>ญหาในพ้ืนท่ี 
จังหวัดตราด/จันทบุรี 

๑. ป3ญหายาเสพติด 
๒. ป3ญหาแรงงานข.ามชาติ  

๒. แนวทางการบูรณาการปฏิบัติงานร'วมกัน 
กรณีอยู'ระหว'างการสืบสวนคดีมูลฐาน ของเจ@าหน@าท่ีตํารวจเพ่ือดําเนินคดี  
       ขอให. ปปง. ตรวจสอบ 
           - ขยายผลการสืบสวนธุรกรรมทางการเงิน 
 - ฐานข.อมูลการตรวจสอบทรัพย�สิน/ข.อมูลร.องเรียน 
       เพ่ือใช.เป1นพยานหลักฐานเพ่ิมเติมในคดีอาญาหลัก (สมคบ/ฟอกเงิน/คดีแพ�งตรวจสอบทรัพย�สิน 
ระหว'างเข@าตรวจค@น  
กรณีพบของกลางในคดีอาญา 
  - เจ.าหน.าท่ีตํารวจควรระบุว�า ตรวจค.น ยึด พยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย�สินต�างๆ จากท่ีใด เพ่ือความชัดเจน 
แน�นหนาในการดําเนินการในคดีอาญาตามมูลฐาน และในคดีตรวจสอบทรัพย�สิน (ปปง.) หากพบพยานหลักฐานแวดล.อมท่ี
เป1นประโยชน�ในการดําเนินการเก่ียวกับคดีตรวจสอบทรัพย�สิน ตามกฎหมายปปง. ก็ควรเก็บรวบรวมพยานหลักฐานดังกล�าว
ไว.ด.วย เช�น สลิปโอนเงิน ใบแจ.งหนี้ให.ชําระค�าน้ํา ไฟ โทรศัพท� หรือชําระค�าเช�าซ้ือรถยนต�  
กรณีไม'พบของกลางในคดีอาญา 
• หากตรวจค.นแล.วไม�พบการกระทําผิด ไม�พบของกลางในคดีอาญาในเรื่องความผิดมูลฐานไดแต�พบพยานแวดล.อมท่ี

เก่ียวข.องซ่ึงอาจเป1นประโยชน�ต�อการดําเนินคดียึดทรัพย�สินตามกฎหมายปปง. ก็จะเป1นประโยชน�มากหากเจ.าหน.าท่ีตํารวจ
รวบรวมเอกสาร หรือพยานเท�าท่ีสามารถจะทําได.  ประมวลเรื่องส�งให.ปปง. ดําเนินการสืบสวนทางการเงิน และตรวจสอบ
ทรัพย�สินต�อไป  
๓.ข@อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการจัดต้ังจุดประสานงานท่ีชัดเจนปปง. ต้ังเจ.าหน.าท่ี poc ท่ีมีผู.รับผิดชอบโดยเฉพาะ ตอบข.อหารือ ประสาน
การปฏิบัติได.ทันทีมีอํานาจตัดสินใจ/เสนอ ลปง. ได.ทันที(กรณีขอกําลังร�วมปฏิบัติการ) ฝKาย สตช.  ต้ังชุดประสานงานตาม
กฎหมายฟอกเงินประจําจังหวัด 

๒. ควรมีการทําความตกลงซักซ.อมความเข.าใจในการปฏิบัติ และข้ันตอนการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟองเงิน ระหว�าง 
ปปง.และ สตช. 

๓. ขอให. ปปง. มีโครงการสนับสนุนด.านงบประมาณการสืบสวนสอบสวน เพ่ือให.การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ตํารวจภูธรภาค ๒ 



๒๓ 

 

กลุ'มท่ี ๒ 

หัวข@อ แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน ระหว�างสํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒ 
ในประเด็นอภิปราย สมาชิกกลุ�ม ๒ ได.ยกประเด็นกรณีศึกษาความผิดมูลฐานเก่ียวกับการค.าประเวณี และการค.ามนุษย�  
- กรณีศึกษา : กรณีร.านคาราโอเกะ ต.องสงสัยว�ามีการค.าประเวณีและมีการค.ามนุษย�อันเป1นความผิดมูลฐานตาม 

พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ สํานักงาน ปปง. และ เจ.าหน.าท่ีตํารวจจะมีแนวทางการ
ประสานงานกันอย�างไร ?  

- ข้ันตอนการดําเนินการในการเริ่มต.นการสอบสวนและการทําธุรกรรมทางการเงินต�างๆในการดําเนินการของเจ.าหน.าท่ี
ตํารวจ เริ่มต.นโดยการรับข.อมูลข�าวสารจากภายนอก เช�น การร.องเรียน องค�กรเอกชน ต�างๆ ซ่ึงทราบข.อเท็จจริงเบ้ืองต.น 
หลังจากได.รับข.อมูลเบ้ืองต.น จะมีการพิจารณาว�ามีการกระทําท่ีเป1นความผิดเก่ียวกับการค.าประเวณี หรือการค.ามนุษย�หรือไม� 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาแล.วจะได.มีการดําเนินการตามอํานาจหน.าท่ีต�อไป ท้ังนี้ ในการดําเนินการของเจ.าหน.าท่ีตํารวจในคดีเก่ียวกับ
การค.าประเวณี หรือการค.ามนุษย� พบว�ามีกลุ�มผู.กระทําความผิดท่ีเก่ียวข.อง ดังนี้ 

๑. กลุ�มสถานบริการ – เป1นพวกท่ีเปZดสถานท่ีบริการท่ีนําเด็กมาค.าประเวณี  
๒. กลุ�มผู.จัดหาเด็ก จะเป1นกลุ�มบุคคลอีกกลุ�มหนึ่งท่ีจัดหาเด็กมาส�งให.กับสถานบริการ 
๓. กลุ�มนายทุนในการเปZดสถานบริการ 
ข.อสังเกตหรือป3ญหาท่ีเกิดข้ึน – ในการดําเนินการดังกล�าว เจ.าหน.าท่ีตํารวจมักจะดําเนินการได.เฉพาะกลุ�มสถาน

บริการเท�านั้น แต�ในส�วนของกลุ�มผู.จัดหาเด็ก หรือ นายทุนในการเปZดสถานบริการ มักจะไม�มีพยานหลักฐานท่ีได.จากการ
สืบสวนไปถึงบุคคลดังกล�าว 

- ข้ันตอนบูรณาการ ในการดําเนินการ โดยมุ�งประเด็นในการนําข.อมูลท่ีได.ในการสืบสวนเบ้ืองต.น เพ่ือนํามาแบ�ง
หน.าท่ีของแต�ละหน�วยงานตามอํานาจหน.าท่ี โดย 

๑. กําหนดเป�าท่ีจะทําการสืบสวน โดยเจ.าหน.าท่ีตํารวจกําหนดเขตพ้ืนท่ีร.าน ข.อมูลเบ้ืองต.น ทําเลท่ีต้ังสถานบริการว�า
มีอยู�จริงหรือไม� กิจการการดําเนินการเป1นอย�างไร มีผู.ใดท่ีเก่ียวข.อง สนับสนุน ช�วยเหลือในการกระทําความผิด หรือแบ�ง
หน.าท่ีกันอย�างไร ผลประโยชน�ท่ีได.จากการกระทําความผิดมีลักษณะเช�นไร ซ่ึงข.อมูลดังกล�าวข.างต.นสามารถรวบรวมได.จาก
การตรวจสอบของหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง เช�น นายทะเบียนผู.ให.อนุญาตต�างๆ และการเฝ�าติดตามเป�าหมายด.วยความละเอียด 

ตัวอย'างเช'น  
- ถ.ามีใบอนุญาต ก็ให.ดําเนินการสืบสวนความถูกต.องของข.อมูลในใบอนุญาต เช�น ในเรื่องท่ีต้ัง ตัวบุคคลว�าเป1นบุคคล

เดียวกับบุคคลในใบอนุญาตหรือไม� และมีใครเก่ียวข.องบ.าง พ้ืนท่ีท่ีขอต้ังสถานประกอบการ  
- ถ.าไม�มีใบอนุญาตประกอบกิจการ ต.องดูว�ามีใบอนุญาตอ่ืนหรือไม� เป1นประเภทใด  
๒. หลังจากได.ข.อมูลเบ้ืองต.นจากเจ.าหน.าท่ีตํารวจแล.ว ควรจัดให.มีการประชุมหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง เช�น เจ.าหน.าท่ี

ตํารวจท.องท่ี, ปคม., ปปง. เพ่ือแบ�งหน.าท่ีตามอํานาจหน.าท่ีท่ีเก่ียวข.องของแต�ละหน�วยงาน ให.มีความชัดเจนและป�องกันความ
ผิดพลาดในการดําเนินการ 

๓. สํานักงาน ปปง. เม่ือได.ข.อมูลเบ้ืองต.นแล.ว จะดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต.น โดยตรวจสอบพฤติการณ�ในการ
กระทําความผิดว�าเข.าตามความผิดมูลฐาน ดําเนินการตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรม ความเก่ียวข.องสัมพันธ�ระหว�างบุคคล
กับทรัพย�สิน ทรัพย�สินอ่ืนๆ ในช�วงเวลานั้น สรุปผลการวิเคราะห�ผลการตรวจสอบธุรกรรมไปยังหน�วยงานท่ีร.องขอ ท้ังนี้ ข.อมูล
ท่ีได.จากตรวจสอบธุรกรรม อาจทําให.ทราบถึงการโอนเงินท่ีได.จากการกระทําความผิด ซ่ึงอาจนําไปสู�การรู.ตัวบุคคลท่ีเป1นกลุ�ม
นายทุนท่ีเป1นเจ.าของสถานประกอบการท่ีแท.จริง 

นอกจากนี้ สํานักงาน ปปง. มีงบประมาณในการสนับสนุน ในการสืบสวนหาข�าวบุคคลตามหมายจับความผิดอาญา
ฐานฟอกเงิน เพ่ือนําไปสู�การจับกุมดําเนินคดีต�อไป 



๒๔ 

 

ป>ญหาอุปสรรคและข@อเสนอแนะในการดําเนินคดีความผิดฐานค@ามนุษย: 
๑. เป1นการยากในการหาผู.รับผลประโยชน�ท่ีแท.จริง จากการกระทําความผิดฐานค.ามนุษย� ซ่ึงขณะนี้มีการออก

กฎกระทรวงตามกฎหมายฟอกเงินว�าด.วยการแสดงตนของลูกค.า ทําให.สามารถทราบได.ว�าผู.ใดเป1นผู.รับผลประโยชน�ท่ีแท.จริง 
๒. วิธีแยกการได.มาซ่ึงทรัพย�สินว�าได.มาโดยชอบหรือไม�กระทําได.ยาก เนื่องจากมีการเปZดธุรกิจจริงอยู�ด.วย ดังนั้นควร

มีการแสวงหาข.อมูลการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับผู.กระทําความผิดถึงรายรับรายจ�ายท่ีแท.จริงว�าควรมีผล
ประกอบการมากน.อยเพียงใดเปรียบเทียบกับสถานประกอบการผู.กระทําความผิด แสวงหาข.อมูลจากฐานข.อมูลภาษี 

๓. พยานและผู.เสียหายติดตามมาเบิกความในชั้นศาลได.ยาก จึงควรมีสิ่งจูงใจเพ่ือให.ได.รับความร�วมมือในการมา
สืบพยาน โดยเสนอให.ความช�วยเหลือในการดูแลเหยื่อจนกว�าจะเสร็จคดี 

๔. การดําเนินการกับทรัพย�สินเริ่มต.นเม่ือใด – เม่ือมีการพบการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 
โดยสํานักงาน ปปง. จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายต�อไป 
ข@อสังเกต : 

๑.ตามข.อตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด.วยการประสานฯ ข.อ ๑(๑) กําหนดประเภทลักษณะคดีท่ีต.อง
รายงานตามระเบียบฯ ประเภทคดีความผิด ฐานเป1นผู.ผลิต นําเข.า ส�งออก จําหน�าย หรือมีไว.เพ่ือครอบครองเพ่ือจําหน�าย... 
เท�านั้น แต�ในชั้นจับกุมของเจ.าหน.าท่ีตํารวจพบการกระทําความผิดในข.อหาครอบครองธรรมดา แต�ปรากฏว�าผู.ต.องหา หรือ
ผู.เก่ียวข.องสัมพันธ� มีทรัพย�สินเป1นจํานวนมาก ซ่ึงตามข.อตกลงดังกล�าวไม�ได.กําหนดไว.ให.ต.องรายงานมายังสํานักงาน ปปง. ซ่ึง
กรณีดังกล�าวควรจะต.องมีการรายงานมายังสํานักงาน ปปง. เนื่องจาก สํานักงาน ป.ป.ส. ไม�สามารถดําเนินการได.  ท้ังนี้ 
สํานักงาน ปปง. ควรมีการประสานไปยังตํารวจภูธรภาคแต�ละภาคเพ่ือให.มีการรายงานกรณีดังกล�าวมายังสํานักงาน ปปง. 

๒. ทรัพย�สินท่ีไม�ใช�ของกลางในคดีอาญาความผิดมูลฐาน แต�ได.มีการตรวจยึดไว.เนื่องจากเป1นทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิด จะส�งให.สํานักงาน ปปง.ดําเนินการได.เลยหรือไม�  

– เม่ือได.รับเรื่อง สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการตรวจสอบเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือมอบหมายให.
ตรวจสอบทรัพย�สินและมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย�สินนั้นต�อไป หากคณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งให.ยึดหรืออายัดทรัพย�สินนั้น
แล.ว สํานักงาน ปปง.จะรับทรัพย�สินดังกล�าวไปดําเนินการต�อไป หากในระหว�างท่ีคณะกรรมการธุรกรรมยังไม�มีคําสั่ง เจ.าของ
ทรัพย�มาร.องขอคืนทรัพย�สิน ให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจบันทึกการคืนทรัพย�นั้นไว.เป1นหลักฐาน  

ข.อเสนอแนะ : ขอให.ผู.มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ�การเก็บรักษาทรัพย�ท่ีตรวจยึดไว.ให.ชัดเจน 
 

กลุ'มท่ี ๓ 

ประเด็นการหารือ และแนะนําแนวทางเก่ียวกับการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินของกลุ'มท่ี ๓ 

๑.พนักงานอัยการแนะนําว�า กรณีท่ีมีการตรวจสอบบัญชีธนาคาร อาจทําให.พนักงานสอบสวนพบข.อหาฟอกเงินได. 
หากพบว�าบุคคลผู.กระทําความผิดมีพฤติการณ� ปZดบัง ซ�อนเร.น ทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดอันเป1นพฤติการณ�ฟอก
เงิน พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินคดีอาญาฟอกเงินได.ทันที โดยให.พนักงานสอบสวนใช.ดุลพินิจก�อนการต้ังข.อหาฟอกเงิน
ด.วย ซ่ึงจะเป1นการช�วยการตัดวงจรอาชญากรรม 

๒.กรณีท่ีมีการต้ังนิติบุคคลข้ึนมาเพ่ือป�องกันการตรวจสอบจากเจ.าหน.าท่ี ซ่ึงเป1นการต้ังบริษัทหรือกิจการใดกิจการ
หนึ่งข้ึนมาบังหน.าเพ่ือกระทําการฟอกเงิน ท�านอัยการแนะนําว�า หากพนักงานสอบสวนพบในระหว�างการดําเนินคดีว�าบริษัท
ต�างๆเหล�านั้นมีพฤติการณ�ฟอกเงินก็สามารถดําเนินการกับกรรมการบริษัทได. 



๒๕ 

 

๓.พนักงานสอบสวนมีการดําเนินการกับคดีอาญามูลฐาน และพบว�ามีการกระทําความผิดอาญาฟอกเงินอยู�ด.วย 
พนักงานสอบสวนสามารถแจ.งข.อสามารถแจ.งข.อหาฟอกเงินไปพร.อมกับสํานวนคดีอาญามูลฐานได. หรือในกรณีท่ีได.ดําเนินคดี
อาญามูลฐานไปแล.วต�อมาพบว�ามีการกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงินด.วยก็สามารถแจ.งข.อหาความผิดอาญาฟอกเงินเป1นอีก
คดีหนึ่งได.  

๔.บุคคลท่ีกระทําความผิดอาญาฟอกเงิน ไม�จําเป1นต.องเป1นผู.กระทําความผิดมูลฐาน ดังนั้น ในการสอบปากคําควร
สอบปากคําบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข.องไว.ด.วย เพราะภายหลังอาจพบว�าบุคคลดังกล�าวมีส�วนเก่ียวข.องกับการกระทําความผิดฟอกเงิน 
พนักงานสอบสวนก็สามารถแจ.งข.อหาและดําเนินคดีอาญาฟอกเงินกับบุคคลดังกล�าว    ในภายหลังได.ด.วย  

๕. พนักงานอัยการได.ยกตัวอย�างคดีแพ�งท่ีศาลในคดีอาญาได.มีคําพิพากษายกฟ�องในความผิดมูลฐานแต�ในคดีแพ�ง
ศาลแพ�งมีคําสั่งให.ทรัพย�สินตกเป1นของแผ�นดิน เช�น คดีเหว�ยเซ๊ียะกัง ผู.ต.องหาคดีอาญาเสพติด, คดีรายนางวนารัตน� ผู.ต.องหา
คดีค.าหญิง เป1นต.น ซ่ึงแม.คดีอาญามูลฐานยกฟ�องก็สามารถดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินในส�วนของการดําเนินการกับ
ทรัพย�สินได. 
 ๖. ในกรณีความผิดฐานค.ามนุษย�ให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจสอบปากคําผู.เสียหายทุกคน และให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจแจ.งข.อหาต�าง
กรรมต�างวาระ เพ่ือให.ศาลพิพากษาลงโทษทุกกระทงความผิดเพ่ือให.ผู.กระทําความผิดเข็ดหลาบ 

แนวทางการดําเนินการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 
๑) การประสานงาน 

๑.๑ หากมีการดําเนินคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด และสามารถดําเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการปราบปรามผู.กระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจส�งเรื่องให.สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการฯตามปกติ และให.
เจ.าหน.าท่ีตํารวจรายงานให.สํานักงาน ปปง.ทราบตามแบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด.วยการประสานงานใน
การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ และให.ระบุด.วยว�าทางเจ.าหน.าท่ีตํารวจได.
ส�งเรื่องให. สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการแล.ว 

๑.๒ ในกรณีคดีอาญาฟอกเงิน เจ.าหน.าท่ีตํารวจสามารถใช.ดุลพินิจว�าความผิดนั้นเป1นความผิดฐานฟอกเงินหรือไม� หาก
ไม�แน�ใจสามารถสอบถามหรือประสานมายงั เจ.าหน.าท่ี ปปง. ได. รวมถึงสอบปากคําเจ.าหน.าท่ี ปปง. เพ่ือเป1นพยานยืนยันว�าเป1น
ความผิดฐานฟอกเงินด.วยก็ได.  

๑.๓ ในการเข.าตรวจค.นในคดีอาญาความผิดมูลฐาน เจ.าหน.าท่ีตํารวจอาจขอความร�วมมือไปยังหน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง
เพ่ือเข.าร�วมตรวจค.น เช�น สํานักงาน ปปง. , สํานักงาน ป.ป.ส., บก.ปคม., NGO, ป.ป.ท., ป.ป.ช., กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข.อง เพ่ือตรวจสอบความโปร�งใสในการดําเนินการ และเพ่ือให.สามารถดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข.อง
ต้ังแต�เริ่มต.นคดี 

๑.๔ ในกรณีท่ีทางเจ.าหน.าตํารวจ หรือสํานักงาน ปปง. จัดสัมมนาเก่ียวกับคดีความผิดค.ามนุษย� หรือความผิดมูลฐาน 
เห็นควรมีการเชิญเจ.าหน.าท่ีตํารวจ หรือ เจ.าหน.าท่ี ปปง. รวมถึงเจ.าหน.าท่ีของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง เข.าร�วมสัมมนา     
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู. ปรึกษาหารือ และเป1นการบูรณาการระหว�างหน�วยงาน 

๑.๕ เจ.าหน.าท่ีตํารวจ ขอให.ทางสํานักงาน ปปง. จัดทํารูปแบบ หรือคู�มือในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน หรือ จัดทํา
หนังสือรวมตอบข.อหารือท่ีหน�วยงานต�างๆส�งมายังสํานักงาน ปปง. เพ่ือเผยแพร�เป1นความรู. และเพ่ือให.การดําเนินการ
คดีอาญาฟอกเงินเป1นมาตรฐานโดยท่ัวกัน 

๑.๖ ให.มีการแลกเปลี่ยนข.อมูลต�างๆอย�างต�อเนื่อง ระหว�างเจ.าหน.าท่ีตํารวจ และเจ.าหน.าท่ีสํานักงาน ปปง.เพ่ือ
ช�วยเหลือในการปฏิบัติงานในขณะท่ีเจ.าหน.าท่ี สํานักงาน ปปง. ลงพ้ืนท่ีในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของเจ.าหน.าท่ีตํารวจ 
 
 
 



๒๖ 

 

๒) การดําเนินการกับทรัพย:สิน 

 ๒.๑ ในกรณีท่ีคดีอาญาฟอกเงินมีทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเจ.าหน.าท่ีตํารวจสามารถยึดทรัพย�สินดังกล�าวไว.
เป1นของกลางในคดีอาญาได. หรือจะส�งทรัพย�สินดังกล�าวให.สํานักงาน ปปง. ดําเนินการทางแพ�งตามกฎหมายฟอกเงินก็ได. โดยให.
หมายเหตุไว.ในบัญชีของกลางในคดีอาญาว�าส�งทรัพย�สินให. สํานักงาน ปปง.ดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินแล.ว 

๒.๒ หากเจ.าหน.าท่ีตํารวจดําเนินคดี หรือเข.าตรวจค.น หรือจับกุม หรือในการสืบสวนเบ้ืองต.นแล.ว ทราบว�าผู.ต.องหา 
หรือผู.เก่ียวข.องสัมพันธ�มีทรัพย�สินท่ีน�าเชื่อว�าเก่ียวข.องกับการกระทําความผิด ให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจแจ.งด.วยว�าบุคคลดังกล�าวมี
หรือครอบครองทรัพย�สินใดบ.าง โดยระบุในแบบรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด.วยการประสานงานในการปฏิบัติ
ตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข.อ ๔ รวมถึงเจ.าหน.าท่ีตํารวจสามารถสอบปากคํา
ผู.ต.องหาในประเด็นเก่ียวกับทรัพย�สินดังกล�าวไว.ในสํานวนคดีอาญาความผิดมูลฐาน หรือคดีอาญาฟอกเงินด.วยก็ได. 
๓) กรณีอ่ืนๆ 
 เจ.าหน.าท่ีตํารวจขอให.สํานักงาน ปปง. สนับสนุนค�าใช.จ�ายในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน เนื่องจากทาง
เจ.าหน.าท่ีตํารวจไม�ได.รับการสนับสนุนค�าใช.จ�ายในการดําเนินการจากภาครัฐ ป3จจุบันต.องขอสนับสนุนจากภาคเอกชน 
๔) ประโยชน:ท่ีได@รับจากการสัมมนา 
 เจ.าหน.าท่ีตํารวจมีความรู.ความเข.าใจกฎหมายฟอกเงินเพ่ิมข้ึน และเห็นว�าหากได.มีการใช.กฎหมายฟอกเงินในการ
ดําเนินการกับผู.กระทําความผิดก็จะเป1นประโยชน�กับประเทศชาติเพ่ิมข้ึน และหลังจากการสัมมนาครั้งนี้ก็จะนําความรู.ท่ีได.ไป
ใช.ในการดําเนินคดีกับผู.กระทําความผิดมูลฐาน 

 
กลุ'มที่ ๔ 

แนวทางในการดําเนินการด@านการบูรณาการการประสานงานระหว'างสํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒  ได@แก' 
๑. มีพนักงานเจ.าหน.าท่ีของท้ังสํานักงาน ปปง. และตํารวจภธูรภาค ๒ ท่ีจะเป1นผู.ประสานงานระหว�างหน�วยงานได. โดยแบ�งเป1น  
 - ไม�เป1นทางการ เช�น โทรศัพท�ประสานงาน   
  - เป1นทางการ ตามระเบียบสํานักนายกว�าด.วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  พ.ศ.๒๕๔๔  
๒.กรณีพบข.อเท็จจริงว�า มีการค.ามนุษย�เกิดข้ึน สํานักงาน ปปง. และตํารวจภูธรภาค ๒ จะมีการประสานงานกันอย�างไร 

 ๒.๑ กรณีท่ียังไม�มีการตรวจค.น จับกุมผู.กระทําผิด ( ก�อนมีการต้ังสํานวน) 
  - ประสานข.อมูลท้ัง ๒ ฝKาย โดยเจ.าหน.าท่ีตํารวจท่ีพบการกระทําความผิดประสานมายังสํานักงาน ปปง.  
สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการตรวจสอบเบ้ืองต.น และอาจประสานงานมายังเจ.าหน.าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี เพ่ือทราบพฤติการณ�
การกระทําความผิดฐานค.ามนุษย�ในลักษณะต�าง ๆ เช�น การพบเด็กมานั่งขอทานในพ้ืนท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ จํานวนมาก  การ
จัดให.มีการค.าประเวณีในสถานบริการต�าง ๆ พ้ืนท่ี  เป1นต.น   
  - เม่ือมีการตรวจค.น จับกุม ควรมีการบูรณาการร�วมกันระหว�างเจ.าหน.าท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ และสํานักงาน 
ปปง. ในการเข.าร�วมตรวจค.น จับกุม เพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา และดําเนินการกับทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับความผิด
มูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน ท้ังนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข.อมูลกันท้ัง ๒ ฝKาย   

๒.๒ กรณีท่ีมีการจับกุมผู.กระทําผิดแล.ว (หลังการต้ังสํานวนแล.ว)  
  - รายงานมายังสํานักงาน ปปง. ตามระเบียบสํานักนายกว�าด.วยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ พร.อมท้ังส�งเอกสารท่ีเก่ียวข.องในสํานวนคดี เช�น 



๒๗ 

 

สําเนารายงานการสอบสวน หมายจับ หมายค.น คําให.การ เป1นต.น พร.อมชื่อ และ เบอร�โทรศัพท�ของพนักงานสอบสวน
ผู.รับผิดชอบคดี  
     หากพนักงานเจ.าหน.าท่ีสํานักงาน ปปง. ต.องการพยานหลักฐานเพ่ิมเติมอาจมีการประสานงานไปยังพนักงาน
สอบสวน เจ.าหน.าท่ีตํารวจผู.จับกุม เพ่ือขอข.อมูลเพ่ิมเติมประกอบการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย�สิน เช�น พฤติกรรมในการ
กระทําความผิดท้ังในอดีตและป3จจุบัน ทรัพย�สิน ตลอดจนข.อมูลเก่ียวกับข�าวสารในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตํารวจภูธรภาค ๒ เพ่ือ
ความสะดวกและความรวดเร็ว อันจะเป1นประโยชน�ต�อการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการประสานงานติดตาม
พยานในชั้นดําเนินการของสํานักงาน ปปง.หรือในชั้นดําเนินกระบวนพิจารณาของศาลแล.วแต�กรณี   

๒.๓ กรณีท่ีพนักงานสอบสวนมีการดําเนินคดีอาญาเก่ียวกับความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการส�งเรื่องให.หน�วยงานท่ีรับผิดชอบแล.ว ขอความร�วมมือให.พนักงานสอบสวนมีหนังสือแจ.งการ
ดําเนินการดังกล�าวมายังสํานักงาน ปปง. ด.วย เพ่ือประโยชน�ในการดําเนินการตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ฯ ในส�วนคดีแพ�ง และ
คดีอาญาฟอกเงิน  
๓. กรณีท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ มีความประสงค�ท่ีจะใช.ข.อมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมหรือร�องรอยทางการเงินเพ่ือประกอบการ
ดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐานการค.ามนุษย� โดยประสานงานยังสํานักงาน ปปง. 

 - สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการโดยอาศัยอํานาจตามความใน ม. ๔๐ (๓) แห�ง พ.ร.บ.ฟอกเงิน ฯ ในการส�ง
ข.อมูลดังกล�าวให.แก�ตํารวจภูธรภาค ๒ เช�น ข.อมูลเก่ียวกับความเชื่อมโยงในการทําธุรกรรมของผู.ต.องหาและบุคคลท่ีเก่ียวข.อง
สัมพันธ� และข.อมูลท่ีอยู�ในฐานข.อมูลของสํานักงาน ปปง. เช�น ข.อมูลเงินสดผ�านแดน เป1นต.น 
 ๔. การประสานงานในคดีอาญาฟอกเงิน 

 - กรณีท่ีเจ.าหน.าท่ีตํารวจดําเนินคดีอาญาซ่ึงเป1นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ฟอกเงินฯ แล.ว หากพบ
ข.อเท็จจริงว�าเป1นการกระทําความผิดฐานฟอกเงินด.วย เจ.าหน.าท่ีตํารวจก็ควรแจ.งข.อกล�าวหาเพ่ิมเติมในความผิดฐานฟอกเงิน
เป1นอีกสํานวนหนึ่ง โดยใช.พยานหลักฐานในสํานวนเดิม 

 - กรณีพนักงานเจ.าหน.าท่ี ปปง.พบว�ามีความผิดฐานฟอกเงินเกิดข้ึน แต�เจ.าหน.าท่ีตํารวจยังไม�ได.มีการต้ัง
ข.อหาฟอกเงิน สํานักงาน ปปง. จะส�งพนักงานเจ.าหน.าท่ี มาดําเนินการร.องทุกข�กล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนิน
คดีอาญาฟอกเงินต�อไป  

- กรณีพนักงานสอบสวนมีข.อสงสัยเก่ียวกับรูปแบบข้ันตอนและวิธีการดําเนินการในคดีอาญาข.อหาฟอกเงิน 
ให.ประสานมายังสํานักงาน ปปง. และเพ่ือความรอบคอบและประสิทธิภาพ สํานักงาน ปปง. ก็จะประสานหารือในประเด็นข.อ
สงสัยดังกล�าวอย�างไม�เป1นทางการไปยังสํานักงานอัยการฝKายคดีพิเศษ ๓ (ซ่ึงมีหน.าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับคดี ฟอกเงิน) และจะ
ประสานแจ.งให.ตํารวจภูธรภาค ๒ ทราบต�อไป  
   - การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ปปง.  กล�าวคือ กรณีท่ีเจ.าหน.าท่ีตํารวจภูธรภาค ๒ ดําเนินการใน
คดีอาญาฟอกเงิน ในชั้นการสืบสวนเชิงลึก (ถึงข้ันออกหมายจับแล.ว) กรณีมีการสืบสวนหาข�าวสามารถทําเรื่องเบิกจ�ายจาก
สํานักงาน ปปง. ได. (ลปง.เป1นผู.พิจารณาอนุมัติ) โดยมีหลักเกณฑ�ดังนี้ กรณีสืบสวนภายในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเดียวกันเรื่องละไม�เกิน 
๘,๐๐๐ บาท/เดือน กรณีสืบสวนต�างอําเภอ เรื่องละไม�เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และกรณีสืบสวนเครือข�ายข.ามจังหวัด เรื่องละไม�เกิน 
๑๕,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ต.องไม�เกิน ๓ เดือน โดยเจ.าหน.าท่ีตํารวจต.องมีการรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงาน ปปง. ทุกเดือน   
๕. กรณีตํารวจภูธรภาค ๒ ประสงค�ท่ีจะได.รับความรู.ทางวิชาการเก่ียวกับการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวข.องกับความผิดฐานค.ามนุษย�และ/
หรือ ความผิดเก่ียวกับมูลฐานอ่ืน ตํารวจภูธรภาค ๒ ก็สามารถแจ.งความประสงค�มายังสํานักงาน ปปง. ได.  



๒๘ 

 

 
 
 

ความคาดหวังของผู@บังคับบัญชาในการใช@กฎหมายฟอกเงินควบคู'ไปกับการปราบปรามขยายผลยึดทรัพย:ผู@ค@ายาเสพติด”  

๑). นโยบายของรัฐบาล และศูนย:อํานวยการพลังแผ'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.ป3ญหายาเสพติดเป1น “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�าหมายยึดทรัพย: 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
สั่งการเป1นไปด.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 เป1นต.นมา  ซ่ึงในต.นป[งบประมาณมีจํานวน ๕ แผนปฏิบัติการหลัก ๆ ได.แก�  
 ๒.๑ แผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช@กฎหมาย(Supply ๑) 
 ๒.๑.๑ การปZดล.อมตรวจค.นพ้ืนท่ีเป�าหมายสําคัญ (บช.ปส.สนับสนุนงบประมาณให.เป1นประจําทุก
เดือน (ภ.๓ ได.จัดทําแผนปฏิบัติการปZดล.อมตรวจค.นพ้ืนท่ีแพร�ระบาดของยาเสพติดตํารวจภูธรภาค ๓ ประจําป[งบประมาณ 
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
เม่ือสิ้นป[งบประมาณ)  พวกท�านในฐานะท่ีรับผิดชอบงานปราบปรามยาเสพติดของหน�วยจะต.องทราบว�าหน�วยของตนเองมี
เป�าหมายแต�ละด.านเท�าใด และป3จจุบันดําเนินการไปแล.วเท�าใด เม่ือถึงสิ้นป[งบประมาณทุกเป�าหมายจะต.องบรรลุ ซ่ึงจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติจาก ภ.๓ และ ภ.จว.ในสังกัดด.วย 

๒.๒ แผนปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดและตั้งจุตตรวจแบบบูรณาการ (Supply ๒) 
           ๒.๒.๑  สภ. ท่ีเป1นท่ีต้ังจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการ 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.รับจัดสรรเงินงบประมาณป[  ๒๕๕๕ ในการติดต้ังระบบการอ�านแผ�นป�ายฯ ๒๕  จุด  
 ๒.๓  แผนปฏิบัติการแก@ไขป>ญหา ผู@เสพ/ผู@ติดยาเสพติด (Demand)                    
       ๒.๓.๑ เป�าหมายการนําผู@เสพ/ผู@ติด แยกเป1น 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
สมัครใจแบบมีเง่ือนไขซ่ึงเป1นการ diversion ออกจากการดําเนินคดี การจะดําเนินการดังกล�าวได.จะต.องส�งสัญญาณและชี้แจง
ข้ันตอนการปฏิบัติให.กับเจ.าหน.าท่ีตํารวจในระดับสถานีตํารวจทุกแห�งได.รับทราบอย�างชัดเจน 
            

ตํารวจภูธรภาค ๓ 



๒๙ 

 

 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 ในป[ ๒๕๕๕ นี้ สํานักงาน ปปส.ภาค ๓ ได.ฝTกอบรมหลักสูตรวิทยากรป�องกันป3ญหายาเสพ
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� เป1นกรณีพิเศษ  
 ๓. ข@อมูลและส่ิงบอกเหตุท่ีได@รับจากการดําเนินการอย'างจริงจังมาแล@วจํานวน ๑๐ เดือน 
   ๓.๑ สิ่งแรกท่ีพบคือป3ญหาการลักลอบนําเข.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 เป1นการเฉพาะ และจัดทําแผนยุทธการปZดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนของ 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 “เป1นเรื่องใหม�ท่ีตํารวจยังไม�ถนัดนักในการดําเนินการต�อกลุ�มบุคคลเหล�านี้ 
เพราะพวกนี้จะไม�เก่ียวข.องโดยตรงกับการลําเลียง ส�งมอบยาเสพติด แต�จะทําหน.าท่ีทางการเงินให.แก�นายทุนดังกล�าวเท�านั้น  



๓๐ 

 

 ส'วนท่ี ๒  ยาเสพติด ในท่ีนี้หมายถึง ยาบ.า ไอซ� และมีบางส�วนท่ีเป1นกัญชา 
 ส'วนท่ี ๓  เงิน สําหรับประเด็นนี้นับว�าเป1นแรงจูงใจหลักท่ีทําให.ป3ญหายาเสพติยังไม�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 ประเด็นป3ญหาในเรื่องวงจรยาเสพติด โดยเฉพาะประเด็นด.านการเงิน นับว�าเป1นป3ญหาหลักท่ี

หน�วยของเราทุกหน�วย จะต.องระดมสรรพกําลังกันในการทําลายวงจรยาเสพติด โดยเฉพาะวงจรทางการเงินนี้ โดยการ
ดําเนินการสืบสวน จับกุม ผู.ทําหน.าท่ีทางการเงินให.มากข้ึน  ซ่ีงการอบรมในครั้งนี้ จะเป1นการเสริมเข้ียวเล็บ ท้ังเทคนิค วิธีการ 
ข.อกฎหมาย และ รูปแบบการสืบสวน สอบสวน การประสานงานในเรื่องการเงิน อย�างเป1นระบบ 
   ๔.๒ ในป[งบประมาณ ๒๕๕๖ ท่ีจะถึง จะมีการกําหนดเป�าหมายในเรื่องการดําเนินการต�อเครือข�าย
นักค.ายาเสพติดโดยใช.กฎหมายท่ีหลายหลายมากยิ่งข้ึน ไม�ว�าจะเป1นมาตรา 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
เป1นการบ.าน ท่ีจะต.องวางแผนการปฏิบัติและดําเนินการให.เป1นไปตามเป�าหมายด.วย โดยผู.บังคับบัญชาของ ภ.๓ คาดหวังว�า 
 ๔.๒.๑ ทุกหน�วยงานในสังกัด ภ.๓ นําเอากฎหมายท่ีเก่ียวข.องมาใช.อย�างมีประสิทธิภาพ  
 ๔.๒.๒ เป�าหมายท่ีจะกําหนดไว.ในเรื่องทางการเงินในป[งบประมาณ ๒๕๕๖ จะได.รับ            
การสนองตอบจากทุกท�านด.วยดีกว�าป[ท่ีผ�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.
ภาพรวมป3ญหาการค.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
พ้ืนท่ีจะเป1นผู.สะท.อนและประเมินการทํางานว�าประสบความสําเร็จหรือไม� 

แบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทําคดีตามกฎหมายฟอกเงิน” 

กลุ'ม ๑ 
ประเด็น : การดําเนินคดีเก่ียวกับการเงินคดียาเสพติดยังดําเนินการต�อยังไม�เสร็จการขอรายการการเงินจากธนาคารยังไม�ได.รับความร�วมมือ  
การแก.ป3ญหา 

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.  โดยออกเป1นกฎกระทรวง 
๔. ให.แต�ละจังหวัดมีชุดสืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน 



๓๑ 

 

การขอตัวอย'างสํานวน ปปง. และคู'มือให@กับพนักงานสอบสวน 
การแก@ป>ญหา 

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@ไขป>ญหา 

๑. แนะนําให.ทําบันทึกจับกุมให.ละเอียด 
๒. ควรจัดทําภาพและบันทึกวีดีโอ ท้ังเสียงและภาพ เพ่ือเป1นพยานหลักฐาน 
๓. ควรพาพนักงานสอบสวนไปดูท่ีเกิดเหตุ พร.อมอธิบายท่ีเกิดเหตุ 

ไม'มีประสบการณ:การดําเนินคดีอาญาข@อหาฟอกเงิน 
การแก@ไขป>ญหา 

๑. จัดอบรมโดยให.ผู.เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ�มาให.ความรู.ในระดับจังหวัด 
๒. ในการอบรมของ ปปง.ควรมีตัวอย�างสํานวนให.ดูและให.มีการจัดฝTกปฏิบัติการทําสํานวนในห.องอบรม 

ข@อแนะนําการปฏิบัติเก่ียวกับคดีฟอกเงิน 
๑. การต้ังข.อหาฟอกเงินพร.อมการจับกุมข.อหาอ่ืน เงินยึดไว.เป1นของกลางและรายงาน ปปส.พร.อมกับ ปปง. สํานวนเป1น

สํานวนเดียว หรือแจ.งให. ปปง.ทราบ  แล.วให. ปปง.มาเป1นผู.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. เป1นภาระเพ่ิมเติม เพ่ิมงานให.พนักงานสอบสวนเจ.าของคดี 

แนวทางแก@ไข : เสนอให.จัดชุดดําเนินการในระดับจังหวัดแยกต�างหากจากการทํางานปกติ โดยต้ังเป1นชุดพนักงาน
สืบสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน ให.ดําเนินการตาม พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู.กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
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 เนื่องจากระดับผู.ปฏิบัตินั้น
สามารถทํางานได.ในทันทีโดยไม�ต.องมีการสืบทอดต�อกันแต�อย�างใด 

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

การฟอกเงิน และเสนอให.มีสินบนรางวัลหลังจากท่ีคดีมีการตัดสินแล.ว เพ่ือเป1นขวัญและกําลังใจแก�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
ท่ีเป1นรูปธรรมในการขอข.อมูลท่ีเป1นประโยชน�แก�การสืบสวนสอบสวน และเพ่ือทําให.เกิดความรวดเร็วในข้ันตอนของ        
การขอข.อมูลไม�ให.เกิดความล�าช.าเสียหาย 

๕. แรงจูงใจในการทําสํานวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน 



๓๒ 

 

แนวทางแก@ไข:เสนอให.มีการจัดสรรค�าตอบแทนให.พนักงานสอบสวนในการดําเนินการเก่ียวกับคดีฟอกเงินท่ีมี
มูลค�ามากๆ เพ่ือเป1นแรงจูงใจในการดําเนินการของพนักงานสอบสวน 

๖. ผู.จับกุมกับผู.สอบสวนให.ข.อมูลไม�ครบถ.วน ทําให.การสอบสวนเป1นไปอย�างไม�สมบูรณ� ยากต�อการนําไปการสืบสวนขยายผล 
แนวทางแก@ไข : ให.ประสานกันระหว�างชุดสืบสวนและพนักงานสอบสวนให.มากข้ึน โดยให.คํานึงถึงประโยชน�ของ

ส�วนรวมเป1นท่ีตั้ง เพ่ือทําให.เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการด.านการปราบปรามการฟอกเงิน 
๗. ระหว�างชุดสืบสวนไม�ยอมแลกเปลี่ยนข.อมูลซ่ึงกันและกัน ต�างชุดต�างกุมข.อมูลลับไว. ไม�แบ�งป3นซ่ึงกันและกัน 

แนวทางแก@ไข : ในเรื่องนี้ต.องแก.ไขทรรศนะคติของเจ.าหน.าท่ีสืบสวนให.มีการแบ�งป3นข.อมูลท่ีมีประโยชน�ต�อกัน 
เนื่องจากข.อมูลท่ีมีปริมาณมากๆ นั้น จะทําให.งานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน การท่ีข.อมูลท่ีสําคัญไปอยู�กับผู.ใดเพียงผู.เดียว 
เพ่ือให.คนอ่ืนนึกถึงนั้นเป1นความคิดท่ีผิด 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�วนของฝKาย
สืบสวนอีกส�วนหนึ่งเพ่ือไว.ใช.ในการสืบสวนขยายผลต�อไป 

๑๐.พนักงานสอบสวนยังไม�เคยจัดทําสํานวนคดีท่ีเก่ียวกับฟอกเงินมาก�อน และมีความรู.สึกไม�อยากทํา เพราะคิดว�า
สํานวนฟอกเงินเป1นเรื่องใหญ� 

แนวทางแก@ไข : ให.ความรู.ความเข.าใจเก่ียวกับการทําสํานวนคดีฟอกเงิน และจัดทําแนวทางการดําเนินการ
เก่ียวกับสํานวนคดีฟอกเงินเพ่ือเป1นแบบในการดําเนินการเก่ียวกับคดีฟอกเงินต�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 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

กลุ'มท่ี ๓ 
แนวทางในการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน 

๑. เจ@าหน@าท่ีตํารวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวน ร'วมกันรวบรวมพยานหลักฐานให@ได@มากท่ีสุด 
๒.  ต@องตรวจสอบว'าเปeนความผิดมูลฐาน 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�ายภาพเป1นหลักฐานพร.อมบันทึกเหตุและพฤติการณ�ถึงเหตุสงสัยตามสมควรนั้นส�ง
ให.พนักงานสอบสวน 
  ๑.๒ เม่ือพนักงานสอบสวนได.รับบันทึกตามข.อ ๑.๑ แล.วพงส.ลงประจําวันเป1นหลักฐาน 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 
ป>ญหาอุปสรรค 

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.  

 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

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 ป3ญหาในการขอข.อมูลทางการเงินจากสถาบันการเงิน หรือข.อมูลทางโทรศัพท� 

๓. โอกาส 
๓.๑ เลขาธิการ ปปง.เป1นอดีตข.าราชการตํารวจและมีความเข.าใจในการทํางานของตํารวจเป1นอย�างดี 

๔. อุปสรรค ( ภัยคุกคาม )  
๔.๑ ป3ญหาเศรษฐกิจทําให.การป3ญหาอาชญากรรมสูงข้ึน 
๔.๒ ป3ญหาสังคมทําให.ครอบครัวแตกแยก 
๔.๓ นโยบายของรัฐบาลขาดความต�อเนื่อง 
๔.๔ นโยบายการปราบปรามของประเทศเพ่ือนบ.าน 

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.เป1นฐานข.อมูลเพ่ือดําเนินการต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

 
 

 
สัมมนากลุ'มย'อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 

กลุ'มท่ี ๑  
๑. ป>ญหาและอุปสรรคแนวทางการบูรณาการร'วมกันระหว'างหน'วยงานท่ีเก่ียวข@องตามพระราชบัญญัติป�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. ป3ญหาอุปสรรคในความเข.าใจกฎหมายฟอกเงิน (เช�น การเริ่มต.นคดีฟอกเงิน ; อย�างไรจึงจะดําเนินคดี และทําความเข.าใจว�า 

คดีอาญาฟอกเงิน สามารถดําเนินคดีแยกต�างหากจากคดีความผิดมูลฐานได. ) 
๔. ป3ญหาอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐาน 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 กรณีคดียาเสพติดท่ีไม�สามารถ

ดําเนินการตามกฎหมายว�าด.วยมาตรการในการปราบปรามยาเสพติด ให.ส�งเรื่องต�อมาท่ีสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการต�อไป 
๒. ข@อเสนอแนะ    

๑.  กรณีเหตุจําเป1นเร�งด�วนท่ีไม�อาจหลีกเลี่ยงได. (เช�น มีการตรวจพบเงินสดจํานวนมากจากการตรวจค.นในการต้ังด�านตรวจสกัด
แต�ไม�พบตัวยาเสพติดแต�อย�างใด) ควรมีการบูรณาการในเบ้ืองต.น การรวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต.น ตัวอย�างเช�น เทคนิคใน          
การหน�วงเหนี่ยวเวลาเพ่ือการประสานงานกับ สํานักงาน ปปง.  

๒. ต้ังศูนย�ประสานงาน ประสานคดีในพ้ืนท่ี เพ่ือหาแนวทางร�วมในการดําเนินการ พร.อมกับเจ.าหน.าท่ีและเครื่องมืออุปกรณ�อย�างครบครัน 
๓. ให.สํานักงาน ปปง. ดําเนินการเป1นผู.กล�าวหาในคดีอาญาฟอกเงิน เพราะเป1นผู.ท่ีทราบรายละเอียดเก่ียวกับพฤติการณ�ในการฟอกเงิน 
๔. การทําความเข.าใจกฎหมายฟอกเงิน โดยให.มีการจัดทําคู�มือในการปฎิบัติ การรวบรวมพยานหลักฐาน การดําเนินคดีและแนว

ทางการประสานงานตามกฎหมายฟอกเงิน  
๕. การสร.างแรงจูงใจในการดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน โดยการกําหนดเป1นเงินค�าตอบแทนให.แก�เจ.าหน.าท่ีตํารวจ (ตํารวจ

ชุดจับกุม ,พนักงานสอบสวน ) จากกองทุน ปปง. เช�นเดียวกับสํานักงาน ป.ป.ส. 
 

กลุ'มท่ี ๒  
๑.   ป>ญหาและอุปสรรคแนวทางการบูรณาการร'วมกันระหว'างหน'วยงานท่ีเก่ียวข@องตามพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๑. การเริ่มต.นคดี การขาดความรู.ความเข.าใจในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน พนักงานสอบสวนยังไม�มีประสบการณ�ในการ

ดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน จึงยังไม�เข.าในข้ันตอน  
๒. ไม�มีคู�มือปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน ท่ีสามารถให.ผู.ปฏิบัติงานเข.าใจในการดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน เช�น Checklist ใน

องค�ประกอบความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน  

ตํารวจภูธรภาค ๕ / อัยการภาค ๕ 



๓๖ 

 

๓. ป3ญหาการขอข.อมูลโทรศัพท�จากบริษัทเอกชน และไม�ได.รับความร�วมมือจากธนาคารบางแห�ง อยากให.สํานักงาน ปปง. เป1น
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. ข@อเสนอแนะ    
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�วมเป1นพนักงานเจ.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. การตั้งต@นคดีเพ่ือส'งเรื่องให@ สํานักงาน ปปง. ดําเนินการแบ'งเปeน 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 ป[ ไม�สามารถดําเนินการกับทรัพย�สินตามพรบ.มาตรการฯ มาตรา ๒๗ ได.  

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

      ในกรณีท่ีพบว�ามีการกระทําความผิดมูลฐานเกิดข้ึนต.องรายงานเรื่องดังกล�าวมายังสํานักงาน ปปง.                         
เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงิน  



๓๗ 

 

๓. หลักเกณฑ:การดําเนินการกับทรัพย:สินท่ีพบและยึดได@ในขณะจับกุม 
๓.๑ ทรัพย�สินท่ีใช.ในการกระทําความผิดท่ีถูกยึดเป1นของกลางในคดีอาญา 
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�เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานเป1นความผิดอาญาฟอกเงิน พนักงานสอบสวน  แจ.งข.อกล�าวหา
ความผิดอาญาฐานฟอกเงินกับผู.ต.องหาและผู.เก่ียวข.องเพ่ิมเติมในคดีเดียวกัน และส�งเรื่องให.พนักงานอัยการดําเนินการต�อไป หากพบว�า        
มีบุคคลเก่ียวข.องกับความผิดอาญาฟอกเงินหลายคน และทรัพย�สินจํานวนหลายรายการ ก็สามารถแยกดําเนินคดีต�างหากได. 

 ๔.๒  กรณีท่ีสํานักงาน ปปง. พบว�ามีการกระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงิน พนักงานเจ.าหน.าท่ีจะดําเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐานในเบ้ืองต.น เพ่ือกล�าวโทษต�อพนักงานสอบสวน 
      ๕. ป>ญหาและอุปสรรค  
          ๕.๑ ป>ญหาและอุปสรรค กรณีการตั้งต@นคดี 

         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 ป>ญหาและอุปสรรค กรณีการดําเนินการกับทรัพย:สิน  
 ๑. อํานาจในการตรวจยึดทรัพย�สิน 
 ๒. ผู.มีอํานาจในการเก็บรักษาทรัพย�สิน 
 ๓. ค�าใช.จ�ายในการเก็บรักษาทรัพย�สิน 

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

๖. ข@อเสนอแนะ 
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. สภาพความเป1นอยู� 
๒.๔ ประวัติและพฤติการณ�เก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 



๓๘ 

 

๒.๕ สอบถามเก่ียวกับบัญชีเงินฝากธนาคาร ทรัพย�สินอ่ืนๆ 
๒.๖ ส�งเอกสารมายังสํานักงาน ปปง. เช�น คําร.องขอหมายค.น รายงานการสืบสวน  

๓. ควรมีขวัญและกําลังใจเพ่ือเป1นแรงจูงใจในการดําเนินการแก�เจ.าหน.าท่ีของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข.อง 
๔. ควรแต�งต้ังเจ.าหน.าท่ีตํารวจเป1นพนักงานเจ.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. ป>ญหาของเจ@าหน@าท่ีตํารวจ 
๑. ป>ญหาท่ี ๑ ป>ญหาการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานการกระทําความผิดมูลฐาน และการกระทํา

ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 

� แนวทางการแก.ป3ญหาของกลุ�มควรมีการออกกฎหมาย ระเบียบ ข.อบังคับ รองรับการดําเนินการ
สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของ เจ.าหน.าท่ีตํารวจโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

๒. ป>ญหาท่ี ๒ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการทํางานของเจ@าหน@าท่ีตํารวจแนวทางการแก@ป>ญหาของกลุ'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. ป>ญหาท่ี ๓ ไม'มีระเบียบและแนวทางในการปฏิบัติงานไม'ชัดเจน 

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

๔. ป>ญหาท่ี ๔ เจ@าหน@าท่ีตํารวจยังขาดความรู@ความชํานาญในการปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 

� จัดการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน 

� จัดให.มีทีมงานท่ีมีความรู.ความชํานาญในเรื่องกฎหมายฟอกเงินในการปฏิบัติงานในแต�ละภูมิภาค 
หรือ ในแต�ละจังหวัด เพ่ือให.คําปรึกษาแก�เจ.าหน.าท่ีตํารวจในพ้ืนท่ี (ทีมงานประกอบด.วย พนักงานอัยการ เจ.าหน.าท่ีตํารวจ 
เจ.าหน.าท่ี ปปง. เป1นต.น ) 

๒. ป>ญหาของพนักงานอัยการ 
๑. ป>ญหาท่ี ๑ ขาดคู'มือในการปฏิบัติงานเบ้ืองต@นของ เจ@าหน@าท่ีอ่ืนๆ 

� แนวทางการแก.ป3ญหาของกลุ�ม จัดทําคู�มือในการปฏิบัติงานเบ้ืองต.นของเจ.าหน.าท่ีอ่ืนๆ ท่ีมี
รายละเอียดมากพอสมควรในการปฏิบัติงาน 

๒. ป>ญหาท่ี ๒ ขาดผู@ให@คําแนะนําและคําปรึกษาเก่ียวกับกฎหมายฟอกเงิน 
� แนวทางของกลุ�มจัดต้ังศูนย�ให.ข.อมูล ของสํานักงาน ปปง. ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือให.คําปรึกษากับ

เจ.าหน.าท่ีหน�วยงานอ่ืน 
๓. การขอรับการสนับสนุนจาก ปปง. ให@แก'เจ@าหน@าท่ีตํารวจในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน  

การสนับสนุนในป3จจุบัน 
� 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 



๓๙ 

 

 

 
 “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 ตํารวจภูธรภาค ๖ รับผิดชอบภาคเหนือตอนล�าง เข.าสู�เขตนครสวรรค�มองไปทางซ.ายติดกับอุทัยธานีซ่ึงเป1น
เมืองติดกับชายแดนพม�าซ่ึงถามกับทางผู.กํากับอุทัยธานีแล.วว�ามีแต�เทือกเขาบังตรงนั้นไม�มีทหารไม�เหมือนกับตากซ่ึงจะเห็น
ได.ว�าเม่ือ องซานซูจีออกนอกประเทศ เข.าไทยเป1นท่ีแรกมาจะมี รปภ. องซานซูจี ๒ คน อองซานซูจีจะไปแม�สอดศูนย�อพยพ
บ.านแม�ราแห�งแรก แสดงว�าตากเป1นจุดสําคัญท่ีมีคนของพม�าอยู�เยอะท่ีสุดทางสหประชาชาติจัดประเทศไทยจึงถูกจับตามอง
เป1นอยู�ในกลุ�มท่ี ๒ ถ.าถูกจับตามอง ๒ ป[ ซ.อนกันจะจัดเข.าไปกลุ�มท่ี ๓ ซ่ึงจะไปอยู�ในประเทศ บราซิล แม็กซิโก จังหวัดตาก
เท�าท่ีมองน�าจะเป1นจังหวัดท่ี ต.นทางกลางทาง แต�จริงแล.วเป1นนครสวรรค�ซ่ึงเป1นศูนย�รวมถนนซ่ึงจะข้ึนภาคเหนือ ป3ญหาใน
เรื่องของการค.ามนุษย�แล.วไม�ได.มองเรื่องในเรื่องโสเภณีอย�างเดียวซ่ึงจะมองในเรื่องของขอทานและแรงงานทาส จากท่ีตากก็
มีรอดเข.ามาเพ่ือจะเป1นประมงท่ีเขตของจังหวัดซ่ึงไม�ใช.ส�วนรับผิดชอบของภาค ๖ เพราะภาค ๖ ไม�มีทะเลเราจะมองว�า
จังหวัดตากเป1นต.นทางได.ไหมก็อาจจะไม�ใช.เพราะพวกเขาไปกันเอง แต�ท่ีคุณรุตจ�ต้ังข.อสังเกตไว.ว�าทางเรามีเป�ามากไหม พา
เท่ียวก�อนจะถึงพิษณุโลกก็ผ�านพิจิตร พิจิตรจะเป1นเมืองเกษตรส�วนใหญ�แล.วเรื่องการค.ามนุษย�จะไม�ค�อยมีเพราะแรงงานเขา
จ.างกันเองไม�ต.องจ.างแรงงานต�างด.าวมาจนถึงพิษณุโลกถือว�าเป1นเมืองเศรษฐกิจดีพอสมควรตรงนี้ถามว�ามีป3ญหาไหมขณะนี้ก็
ดูจากแรงงานท่ีเขาสถานการณ�ไว.ล�าสุดป[ ๒๕๕๐ ล�าสุดท่ีทําสถานการณ�การค.ามนุษย�ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ของ
จังหวัดพิษณุโลกเองก็มีน.อยพอมาดูจังหวัดท่ีติดกับชายแดนคือจังหวัดพิษณุโลกดูจากแผนท่ีเว.า นครไทยกับชาติตระการติด
กับลาวจังหวัดท่ีติดกับชายแดนของเราคือพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ� และอุทัยธานี ในเรื่องของทําคดีมาเรื่องของการค.ามนุษย�
ภาค ๖ มี ๔ คดี เป1นของเพชรบูรณ� ๒ คดี แล.วก็เป1นของแม�สอด ๒ คดี จะเห็นได.ว�าแม�สอดมีคดีเยอะเพราะแม�สอดเป1นท้ัง
ต.นทางและปลายทาง ท้ังแม�สอดไปท่ีอ่ืนและท่ีอ่ืนไปแม�สอด ท้ังคนเถ่ือนของเถ่ือนเส.นทางนั้นสํานักงานตํารวจแห�งชาติแทบ
จะแตะไม�ได. เพราะเป1นเส.นทางอิทธิพลจุดแม�สอดท่ีเป1นป3ญหาเพราะมีเส.นชายแดนยาว ๕๘๐ กิโลเมตรแล.วก็ผ�านข.ามไปมา
ง�ายมาก เช�น เวลาเอาน้ํามันลงก็จะไม�ได.เอาผ�านถนนจะเอาลงท�อข.ามแม�น้ําไปก็จะผ�านไปง�ายในเรื่องของผลการจับกุม
แรงงานต�างด.าว ในป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของภาค ๖ ท้ังหมด ๔๖,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับกุมเองได.ท้ังหมด ๔๕,๐๐๐ 
ครั้ง รองลงมาจังหวัดกําแพงเพชร ในป[ พ.ศ. ๒๕๕๔ จับกุมท้ังหมด ๒๙,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับกุม ๒๗,๐๐๐ ครั้ง จังหวัด
อ่ืนเล็กน.อย ป[ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขณะนี้ ๑๐,๐๐๐ ครั้ง จังหวัดตากจับท้ังหมด ตากจะเข.มงวดของแรงงานต�างด.าวมาก เป�าหมาย
ของยาเสพติดเราถูกกําหนดเป�าจาก ปปส. ๑๖๔ เป�า ในรอบป[งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เราถูกส�งเป�าหมายมา ๑๖๔ เป�า ๒ 
เดือนจับได.ทะลุเป�า คือ ๑๖๙ เป�า เกินเป�าป[นี้ ๗ เดือนท่ีผ�านมา ปปส.กําหนดให. ๖๒๐ เป�า เราทําเป�ามาแล.ว ๔๑๔ เป�า 
ยอดเงินท่ียึด ๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เหลือเป�าหมายอีกเล็กน.อยคือ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีเหลืออีก ๕ เดือน  คงไม�พ.นความ
พยายามเพราะป[ท่ีแล.วก็ทําทะลุเป�า ขอแสดงภาพรวมของภาค ๖ ไว.เพียงเท�านี้  

 
 
 
 
 
 

ตํารวจภูธรภาค ๖ 



๔๐ 

 

สรุปผลการสัมมนากลุ'มย'อย “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน” 
กลุ'ม ๑ 

ป3ญหาท่ีเกิดข้ึนในอดีตท่ีผ�านมา 
• นิยาม “การบังคับใช.แรงงานหรือบริการ” ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการค.ามนุษย� พ.ศ.๒๕๕๑  
• พนักงานสอบสวน ไม�มีการดําเนินการขยายผลต�อ  
• ป3ญหาติดขัดในการดําเนินคดีกับผู.ท่ีมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี 
• เม่ือก�อนพนักงานสอบสวนถูกฟ�องกลับ ถูกดําเนินการทางวินัย ทําให.หมดกําลังใจ 
• เวลาจับกุม ผู.ต.องหาจะขอพบทนายความทันที ด.วยเวลาจํากัด ทําให.การสอบสวนไม�สมบูรณ� 

 สาเหตุ :  เม่ือก�อนไม�มีการบูรณาการร�วมกัน ต�างคนต�างทํา เกิดช�องว�างรอยต�อ และ สํานักงาน ปปง.ไม�ได.ลงมาใกล.ชิดเหมือนกับ สํานักงาน ปปง. 
ผลดี 
• พนักงานสอบสวนเข.าใจตัวบทกฎหมาย ปปง.มากข้ึน เม่ือเกิดป3ญหา สามารถโทรประสานกันได. 
• เม่ือหลายหน�วยงานร�วมกันทํางาน จึงไม�มีเหตุท่ีประพฤติมิชอบ เช�น เรื่องผู.ต.องหาถูกยัดยาเสพติด หรือถูกบังคับให.สารภาพ  
• การทํางานร�วมกัน ก�อให.เกิดการแบ�งป3นข.อมูลโดยเฉพาะการวิเคราะห�ธุรกรรม  
• คดีท่ีมีอิทธิพล ปปง.ไม�ได.ถูกครอบงํา เพราะอยู�นอกพ้ืนท่ี การท่ี ปปง.ดําเนินการกับทรัพย�สินจะรวดเร็วและง�ายกว�า 

ข.อแนะนํา 
• พนักงานสอบสวนอาจจะดําเนินคดีโดยเทียบเคียงความผิดอาญาฐานฟอกเงิน กับ ความผิดฐานรับของโจร 
• พนักงานสอบสวนสามารถดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน โดยไม�ต.องรอการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน 
• กรณีมีทนายความเข.าร�วมรับฟ3ง ทนายความตอบแทนไม�ได. แต�ปรึกษาก�อนตอบได. หากมีการขอแก.ไข ก็ต.องบันทึก

คําให.การท้ังก�อนและหลังการแก.ไข  
• กฎหมายฟอกเงินมีบทสันนิษฐานตามมาตรา ๕๑  วรรคสาม ฉะนั้น การรวบรวมพยานหลักฐานข.อเท็จจริงในคดีไว.

ล�วงหน.าก็จะเป1นประโยชน� คือ 
� ถ.อยคําอ่ืนท่ีไม�ใช�คํารับสารภาพ บันทึกได.ในชั้นจับกุม แต�ต.องดําเนินการแจ.งสิทธิ์ตาม ป.วิ อาญา 
� ให.ถามเรื่องรายได. รายจ�าย 
� กรณี call center ต.องใช.เจ.าหน.าท่ี กสท. ทีโอทีเข.าไปช�วยตอนจับกุมยืนยันว�าโทรศัพท�สามารถใช.การได. 
� ป3ญหาท่ีพ้ืนท่ีสอบสวน ควรยึดท.องท่ีท่ีพบการกระทําความผิดก�อนเป1นหลัก 
� ซ้ือขายทรัพย�สิน มักจะไม�มีการโอนทางทะเบียน ทําให.ไม�สามารถตรวจสอบทรัพย�สินได. ควรต.องสอบปากคําผู.ขายหรือผู.ซ้ือเอาไว. 
� การดําเนินคดีอาญาฟอกเงิน   

� พยานหลักฐานโดยตรง เช�น เคยโอนเงินกันไหม  
� พยานหลักฐานโดยอ.อม ข้ึนอยู�กับน้ําหนักพยานหลักฐาน ต.องรวบรวมพยานหลักฐานให.ด  
� หากทรัพย�สินมีหลายรายการ พนักงานสอบสวนไม�สามารถดําเนินการได.ทันการฝากขัง ๗ ฝาก ควรจะส�งดําเนินการ

ตามกฎหมายฟอกเงิน  
� เทคนิคการสอบปากคํา ต.องมีเทคนิคการสอบปากคําเพ่ือทําลายน้ําหนักพยาน  
� ทรัพย�สินใดท่ีสามารถยึดได. ต.องแยกแยะให.ได. เช�น แรงงานต�างด.าวไม�ใช�ทรัพย�สินจึงไม�สามารถยึดได.  

• อย�าปนกันระหว�างกฎหมายสารบัญญัติ และวิธีสารบัญญัติ เช�น เข.าองค�ประกอบ แต�ไม�มีพยานหลักฐานท่ีจะดําเนินการ       
ก็ไม�สามารถดําเนินการได. 

• หากพนักงานสอบสวนได.ศึกษา คดีท่ี สํานักงาน ปปง.ดําเนินการ จะสามารถอ�านและเข.าใจได.อย�างรวดเร็ว 
• อยากให.เจ.าหน.าท่ีใช.ดุลพินิจในคดีโดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงานว�าควรดําเนินการไปตามกฎหมายใด หรือดําเนินการควบคู�กันไประหว�าง

หลายหน�วยงาน หน�วยงานใดมีศักยภาพก็ให.รับไปดําเนินการ 
• ควรประชาสัมพันธ�กฎหมาย ปปง.และอํานาจหน.าท่ีของ ปปง. ขนาดไหน  



๔๑ 

 

กลุ'มท่ี ๒ 
ป>ญหา ๑ : ขอบเขตอํานาจหน@าท่ีของเจ@าหน@าท่ีตํารวจในการดําเนินการตามพ.ร.บ.ฟอกเงิน ในกรณีต'อไปนี้ มีเพียงใด 
กรณีท่ี ๑ : เจ.าหน.าท่ีตํารวจทราบว�าบุคคลมีพฤติการณ�กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และมีเงินหรือ
ทรัพย�สินอยู�ในความครอบครองจํานวนมาก แต�บุคคลดังกล�าวไม�เคยถูกจับกุมดําเนินคดี ทางเจ.าหน.าท่ีตํารวจมีอํานาจในการ
ทําคดีดังกล�าวในด.านการฟอกเงินได.หรือไม� มีช�องทางใดบ.างท่ีจะสามารถดําเนินการกับบุคคลดังกล�าวได. 
แนวทางของกลุ�ม 

๑. รายงานเรื่องดังกล�าวไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการ โดยจัดส�งพยานหลักฐานท่ีเก่ียวข.องท่ีได.จากการสืบสวน
ข.อมูลของเจ.าหน.าท่ีตํารวจไปด.วย 

๒. กรณีจําเป1นเร�งด�วนท่ีจะมีการยักย.าย ถ�ายโอนทรัพย�สิน ให.ประสานงานกับ ปปง. เพ่ือดําเนินการกับทรัพย�สินร�วมกัน 
เช�น เข.าตรวจค.น ยึดทรัพย� 
กรณีท่ี ๒ : กรณีมีการต้ังด�านและตรวจพบเงินสดจํานวนมากซุกซ�อนไว.ในรถ แต�ไม�ทราบว�าเงินดังกล�าวได.มาอย�างไร          
ท้ังเจ.าของเงินก็ไม�ยินยอมให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจยึดเงินเพ่ือตรวจสอบ  และไม�ยินยอมให.ข.อมูลใดๆ ท้ังสิ้นเช�นนี้เจ.าหน.าท่ีตํารวจ
ดําเนินการอย�างไรได.บ.าง 
แนวทางของกลุ�ม 

๑. ตรวจสอบเบ้ืองต.นเพ่ือให.ทราบถึงท่ีมาของเงินดังกล�าว เช�น สอบถามผู.ครอบครองเงิน หรือประสานหน�วยงานท่ี
เก่ียวข.องเพ่ือให.ได.มาซ่ึงข.อมูลท่ีเป1นประโยชน�ได.  

๒. ตรวจสอบประวัติบุคคลท่ีครอบครองเงินท่ีต.องสงสัยว�ามีพฤติการณ�เก่ียวข.องกับการกระทําความผิดมูลฐานตาม
กฎหมายฟอกเงินหรือไม� เช�น การขอข.อมูลไปยัง ปปง 

๓. เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือน�าเชื่อว�าเป1นเงินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน ทําบันทึกตรวจยึดทรัพย�สิน
ดังกล�าวไว. และรายงานไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายต�อไป 

๔. หากยังไม�ปรากฏพยานหลักฐานในขณะตรวจสอบ ควรทําบันทึกแจ.งเตือนตามมาตรา ๖๕ พ.ร.บ.ฟอกเงิน และคืน
ทรัพย�ไป โดยมีการจัดเก็บประวัติข.อมูลเจ.าของทรัพย�ไว. พร.อมท้ังรายงานไปยัง ปปง. อีกทางหนึ่ง  

ป>ญหา ๒ : การขาดความรู@ความเข@าใจในการดําเนินคดีฟอกเงินท้ังการดําเนินการขอให@ทรัพย:ตกเปeนของแผ'นดิน และ
ความผิดอาญาฐานฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ�ม 

จัดอบรมท้ังกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข.องแก�หัวหน.าสถานีตํารวจ และพนักงานสอบสวน อย�างต�อเนื่องสมํ่าเสมอ  
ป>ญหา ๓ : ขาดการสนับสนุนในด@านค'าใช@จ'ายในการทํางานของเจ@าหน@าท่ีตํารวจ 
แนวทางของกลุ�ม 
  ควรมีการต้ังกองทุนหรือให.เงินสนับสนุนเพ่ือนํามาใช.จ�ายในแต�ละคดี เพ่ือสนับสนุนการทํางานของเจ.าหน.าท่ี
ตํารวจ เช�น เงินสนับสนุนในการหาข�าวให.สายลับ หรือผู.ท่ีให.การสนับสนุนการทํางานของเจ.าหน.าท่ีตํารวจด.วย โดยเทียบเคียง
หน�วยงานบังคับใช.กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจหน.าท่ีคล.ายคลึงกัน เช�น  กรมสอบสวนคดีพิเศษ เม่ือมีการดําเนินการยึดหรืออายัด
ทรัพย�สินตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน แล.ว ควรมีค�าตอบแทนแก�ผู.ปฏิบัติงานในการดําเนินคดี ในแต�ละคดี โดยเทียบเคียงหน�วยงาน
บังคับใช.กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีมีอํานาจหน.าท่ีคล.ายคลึงกัน เช�น ป.ป.ส.  
 
 



๔๒ 

 

ป>ญหา ๔ : ขาดความเปeนเอกภาพในการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ�ม 
  สํานักงาน ปปง. ควรมีอํานาจในการสอบสวนดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ควบคู�ไปกับการดําเนินการกับทรัพย�สินโดยตนเอง  
ป>ญหา ๕ : การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบูรณาการร'วมกันในการดําเนินคดีฟอกเงิน 
แนวทางของกลุ�ม 
  ในคดีสําคัญ ควรมีทีมงานของสํานักงาน ปปง. มาเข.าร�วมการสืบสวนร�วมกับเจ.าหน.าท่ีตํารวจ เพ่ือให.คําปรึกษา และ

ก�อให.การการทํางานท่ีถูกต.อง ชัดเจน สามารถดําเนินการกับผู.กระทําความผิดได.อย�างมีประสิทธิภาพ  

ป>ญหา ๖ : การเบิกจ'ายเงินจากกองทุนฯ มาใช@ในการสืบสวน ดําเนินคดีของเจ@าหนีตํารวจ เช'นการเบิกจ'ายเงินจาก
กองทุนของ ป.ป.ส.   มีข้ันตอนท่ียุ'งยาก และล'าช@า ส'งผลให@การดําเนินคดีขาดประสิทธิภาพ 
แนวทางของกลุ�ม 
 ควรออกระเบียบ กฎเกณฑ�ในการเบิกจ�ายเงินของกองทุนฟอกเงิน ให.รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มากกว�าการ
เบิกจ�ายของกองทุน ป.ป.ส. 
ป>ญหา ๗ : การประสานงานระหว'างเจ@าหน@าท่ีตํารวจ กับเจ@าหน@าท่ี ปปง. 
แนวทางของกลุ�ม 

เจ.าหน.าท่ี ปปง. มีจํานวนไม�เพียงพอ ทําให.การประสานงานทําได.ล�าช.า เห็นควรมีการเพ่ิมกําลังพลมากข้ึน เพ่ือทําให.
การประสานงานกับเจ.าหน.าท่ีตํารวจเป1นไปอย�างท่ัวถึง รวดเร็ว  

กลุ'ม ๓ 
๑. สภาพป3ญหา 

  รูปแบบการกระทําผิดฐานค.ามนุษย� : การค.าประเวณี 
� เป1นต.นทาง เป1นทางผ�าน  และเป1นปลายทาง 

 ๒. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข.อง 
• พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
• พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการค.ามนุษย� พ.ศ.๒๕๕๑ 
• พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด.วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู.แทนราษฎร และการได.มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา 

พ.ศ.๒๕๕๐ 
• ระเบียบการตํารวจเก่ียวกับคดี ลักษณะท่ี ๑๘ บทท่ี ๒๓  
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด.วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ศ. ๒๕๔๔ 
• ข.อตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด.วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพ.ศ. ๒๕๔๔  ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
แนวทางการประสานงานระหว�างตํารวจกับ ปปง. 

๑. การประสานงานกรณีจับกุมคดี ยาเสพติด แจ.ง ปปส. และแจ.งสํานักงาน ปปง.ทราบ 
๒. พนักงานสอบสวนควรปรึกษาสํานักงาน ปปง. ก�อนดําเนินคดีฐานฟอกเงิน 
๓. ขอความร�วมมือสํานักงาน ปปง. ร�วมตรวจค.น 
๔. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกฎหมายป�องกันและปราบปรามการค.ามนุษย� และการฟอกเงินแก�เจ.าหน.าท่ีตํารวจ   
๕. ร�วมจัดทําคู�มือการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 



๔๓ 

 

๖. ปปง.ประสาน ตร.แก.ไขระเบียบ และวิธีการประสานงานให.ทันเหตุการณ� 
๗. การประสาน และแลกเปลี่ยนข.อมูลต�างๆ 

 การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 
๑. เงินของกลางอาจยึดเป1นของกลางในคดีอาญา หรืออาจส�งมอบสํานักงาน ปปง. 
๒. เจ.าหน.าท่ีตํารวจต.องตรวจสอบทรัพย�สินเบ้ืองต.นก�อนรายงานสํานักงาน ปปง. และสอบปากคําผู.เก่ียวข.อง 
๓. ผู.ครอบครองทรัพย�สินท่ีไม�ได.กระทําผิดมูลฐาน  พงส.อาจขอให.สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบได.        

 
กลุ'มท่ี ๔ 

  แนวทางการดําเนินการบูรณาการประสานงานระหว'างสํานักงาน ปปง. กับตํารวจภูธรภาค ๖ 
กรณีศึกษา :  มีการรับแจ.งว�า มีการนําบุคคลต�างด.าวชาวพม�าเข.ามาบังคับค.าประเวณีในพ้ืนท่ีภูธรภาค ๖ โดยมิชอบด.วย
กฎหมาย สํานักงาน ปปง. และสํานักงานตํารวจ จะร�วมกันบูรณาการการทํางานอย�างไร 
 ๑.กรณีศึกษาดังกล�าว ทางกลุ�มท่ี ๔ ได.มีความเห็นร�วมกัน ในแนวทางท่ีจะดําเนินการดังนี้ 

 ๑.๑ ให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจดําเนินการตรวจสอบตามท่ีได.รับแจ.งมา เพ่ือสืบทราบว�า ลักษณะและพฤติการณ�
ดังกล�าวเป1นการบังคับค.าประเวณี อันจะเป1นการค.ามนุษย� หรือไม� ท้ังบุคคลท่ีค.าประเวณีนั้น มีอายุเท�าใด ซ่ึงจะได.นํามา
พิจารณาประกอบกับกฎหมายว�าด.วยการค.ามนุษย� นอกจากนี้ ยังต.องสืบสวนเพ่ือให.ทราบว�า มีบุคคลใดมีส�วนร�วมในการ
กระทําความผิด หรือเก่ียวข.องสัมพันธ�กับกรณีดังกล�าว หรือไม� 

๑.๒ กรณีประสานงานกับ สํานักงาน ปปง. เห็นควรมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ กรณีต.องการให. สํานักงาน ปปง. เข.าร�วมดําเนินการด.วยต้ังแต�เริ่มต.น โดยเจ.าหน.าท่ีตํารวจ

สามารถประสานงานมายัง ผอ.สํานักตรวจสอบและวิเคราะห� ผอ.สํานักภารกิจพิเศษ หรือ ผอ.สํานักคดี สํานักงาน ปปง. เพ่ือ
สอบถามข.อมูล และประสานแนวทางการดําเนินการ เช�น ข.อมูลทางการเงินของบุคคลเบ้ืองต.น (AERS, Smart Search) 
ข.อมูลการประกอบกิจการ (ฐานข.อมูลจดทะเบียนพาณิชย�) แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับทรัพย�สินท่ีมีเหตุอันควรเชื่อว�า 
เก่ียวกับการกระทําความผิด การเก็บพยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย�สิน ท้ังนี้สํานักงาน ปปง. จะดําเนินการให.ข.อมูลดังกล�าว
โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๐(๓) แห�งพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ท้ังนี้ 
สํานักงาน ปปง. สามารถเข.าร�วมในการตรวจค.นกับเจ.าหน.าท่ีตํารวจด.วย 

  ๑.๒.๒ กรณีเจ.าหน.าท่ีตํารวจได.ดําเนินการตรวจค.นและจับกุมผู.กระทําความผิดแล.วและเจ.าหน.าท่ี
ตํารวจเห็นว�า เข.าลักษณะการกระทําความผิดมูลฐานแล.วเจ.าหน.าท่ีตํารวจจะต.องรายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�า
ด.วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ 

 แนวทางการตรวจค.นและการตรวจยึดทรัพย�สิน 
  ๑. ในชั้นตรวจค.น เจ.าหน.าท่ีตํารวจควรจะทําการตรวจค.นเพ่ือหาพยานหลักฐานเก่ียวกับทรัพย�สิน 

เช�น เงินสด โฉนดท่ีดิน บัญชีธนาคาร รถยนต� อสังหาริมทรัพย� เพ่ือประโยชน�ในการยึดทรัพย�สินทางแพ�ง 
ประเด็น : อํานาจในการตรวจยึดทรัพย�สินของเจ.าหน.าท่ีตํารวจในข.อหาค.ามนุษย�จะมีเพียงใด หากพบการค.ามนุษย�ไม�ก่ีราย 
แต�มีทรัพย�สินจํานวนมาก เช�น เงินสด ๒๐๐ ล.านบาท ทองคํา รถยนต�หลาย ๑๐ คัน เป1นต.น  
ตอบ : พนักงานอัยการ เห็นว�า ข้ึนอยู�กับดุลพินิจพนักงานสอบสวนในการตรวจยึด แต�หากพบการกระทําผิดชัดเจนแล.ว ให.
เจ.าหน.าท่ีตํารวจทําการตรวจยึด หรืออายัดบัญชีธนาคารไว.ตาม ประมวลกฎหมายอาญาทันที และท้ังหมด และให.รีบรายงาน
ประสาน สํานักงาน ปปง.  



๔๔ 

 

  เจ.าหน.าท่ีตํารวจ เห็นว�า การดําเนินการท้ังหมดต.องดําเนินการควบคู�ไปกับการดําเนินการของ
สํานักงาน ปปง. เช�น เม่ือทําการเข.าตรวจค.น ให.แจ.งเรื่องไปยัง สํานักงาน ปปง. ก�อน เพ่ือท่ี เลขาธิการ ปปง.  จะได.มีคําสั่ง
อายัดบัญชีของผู.ต.องหาได.ทันท�วงทีพร.อมๆ กับการเข.าตรวจค.น เว.นแต�เป1นกรณีจําเป1นเร�งด�วนท่ีไม�อาจประสานงานได.ทัน 
และมีพยานหลักฐานท่ีชัดเจนว�าทรัพย�สินนั้นเป1นทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ให.
เจ.าหน.าท่ีตํารวจดําเนินการกับทรัพย�สินตามกฎหมายอาญา และแจ.งให. สํานักงาน ปปง. ทราบตามระเบียบฯ ต�อไป 

  ๒. กรณีเจ.าหน.าท่ีตํารวจตรวจพบทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําความผิดเพ่ิมเติมในภายหลัง ทาง
กลุ�มเห็นว�า เจ.าพนักงานตํารวจจะแจ.งข.อมูลเพ่ิมเติมดังกล�าวไปยังสํานักงาน ปปง. เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต�อไป 
(เป1นกรณีท่ี สํานักงาน ปปง. ได.รับเรื่องไว.ดําเนินการตามกฎหมายแล.ว)  

  ๑.๒.๓ กรณีท่ีได.มีการดําเนินการตรวจสอบแล.วพบในภายหลังว�าเป1นการค.ามนุษย� ให.แจ.งเรื่อง
ดังกล�าวมาตามระเบียบฯ และทาง สํานักงาน ปปง. จะอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๐ แห�ง พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ในการให.ข.อมูลในเรื่องต�างๆแก�เจ.าหน.าท่ีตํารวจต�อไป  

ข.อ ๒. สํานักงาน ปปง. สนับสนุนงบประมาณให.เจ.าหน.าท่ีตํารวจในการดําเนินการคดีเก่ียวกับการฟอกเงิน เก่ียวกับ
การสืบสวนเชิงลึก จนถึงข้ันออกหมายจับ ท้ังนี้ สามารถทําเรื่องเบิกจ�ายโดยมี ลปง. เป1นผู.พิจารณาอนุมัติ ตามหลักเกณฑ� ดังนี้ 

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

ท้ังนี้ต.องไม�เกิน ๓ เดือน และเจ.าหน.าท่ีตํารวจต.องมีการรายงานผลการดําเนินการมายังสํานักงาน ปปง. ทุกเดือน 

๗.ป>ญหา, อุปสรรค และข@อเสนอแนะ 
   ๗.๑ ป>ญหาอุปสรรค 

• ผู.ปฏิบัติงานในหน�วยงานของตํารวจ ขาดความรู. ความสามารถในการใช.กฎหมายฟอกเงิน จึงทําให.การทํางานไม�มีประสิทธิภาพ 

• การติดต�อประสานงานระหว�างสํานักงาน ปปง. และเจ.าหน.าที่ตํารวจ 

• รูปแบบการดําเนินงาน 

• ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากมีภารกิจหลายด.าน และขาดแคลนกําลังพล 

• ความร�วมมือจากหน�วยงาน เช�น ธนาคาร , บริษัท มือถือ 

• กําลังพลไม�เพียงพอต�อการปฏิบัติงานเพราะงานตามกฎหมายฟอกเงิน แต�ละคดีใช.เวลาการรวบรวมพยานหลักฐานใช.เวลานาน 

• ความชัดเจนในอํานาจหน.าที่ของเจ.าพนักงานในการปฏิบัติหน.าที่ 

  ๗.๒ ความต@องการสนับสนุน 

• ต.องการให.มีการจดัการอบรมต�อบุคลากรในหน�วยงานอย�างต�อเนื่องและตรงกับสายปฏิบัตงิาน (ตร.ภ.๒) 

• ขาดงบประมาณในการดาํเนนิงาน 

• เอกสาร และคู�มือการปฏิบัติงาน 

• ระเบยีบ ข.อบงัคับ ข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัต ิแจกจ�ายทุกหน�วยงานที่เก่ียวข.อง 

• ช�องทางการตดิต�อประสานงานทีส่ะดวก และรวดเร็ว 

   
 
 



๔๕ 

 

๗.๓ ข@อคิดเห็น / ข@อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

• อยากให.มีการจดัการอบรมอย�างต�อเนื่อง เพื่อเป1นการต�อยอดอย�างเป1นระบบ 

• อยากให.สาํนักงาน ปปง. ดาํเนนิแนวทางการปฏิบตัิในเชงิรุกเพิ่มมากข้ึน 

• อยากให.ตาํรวจมีการจดัตั้งชุดทาํงานในแต�ละจงัหวดั เพื่อการทาํงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

• ให.จัดอบรมแก�เจ.าหน.าที่ที่เก่ียวข.องให.ครอบคลุมทุกภาคส�วนและจัดให.มีพนักงานสอบสวนรับผิดชอบคดีฟอกเงินใน         
แต�ละจังหวัด รับผิดชอบคดีที่เกิดข้ึนภายในจังหวัด 

• ควรจัดทําคู�มือข้ันตอนการปฏิบตัิงานของพนักงานเจ.าหน.าที ่

๗.๔ ความคิดเห็นและแนวทางพัฒนาการจัดสัมมนา 

• ควรจะมีวิทยากรในภาคส�วนของวิชาการ 

• ควรจะมีการจัดการอบรมสัมมนาข้ึนทุกๆป[ เพื่อสร.างความเข.าใจและเครือข�าย 

• ควรจะมีตัวอย�างเอกสารต�างๆ ที่เก่ียวกับการตรวจสอบธุรกรรม 

• ควรจะมีการสรุปวิธีการปฏิบัติงานให.กับเจ.าหน.าที่ให.ชัดเจน เป1นลําดับข้ันตอนให.เป1นรูปธรรม เพื่อการนําไปใช.ปฏิบัติงานได.จริง 

• เห็นควรจัดสัมมนาให.ความรู.กับเจ.าหน.าที่ตํารวจที่มีส�วนเก่ียวข.องให.ครอบคลุมทั่วถึงทุกภาคส�วน 

• แนวการในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ดังกล�าว ทางผู.จัดอบรมน�าจะจัดทําเป1นรูปเล�มให.ผู.เข.าอบรม เช�น กรณีการทําสํานวน
สอบสวนและกรณีตัวอย�าง 

• ควรมีการจัดอบรมทุกๆ ๓ เดือน หรือป[ละ ๒ คร้ัง เพื่อเสนอแนะป3ญหา และอุปสรรค  

๘. ผลการดําเนินงาน 
 ๘.๑ ผู.เข.าร�วมสัมมนา สามารถให.ความร�วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
สามารถให.ความร�วมมือในการแก.ไขป3ญหาการฟอกเงินร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนไม�น.อยกว�าร.อยละ ๘๐ 
  ผลการดําเนินงาน  ร.อยละ ๙๘.๖๔   
 ๘.๒ ผู.เข.าร�วมสัมมนา มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการดําเนินการร�วมมือกับสํานักงาน ปปง. 
  ผลการดําเนินงาน ร.อยละ ๙๙.๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

ภาคผนวก 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 

เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (โครงการนําร'องตํารวจภูธรภาค ๑)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   

ระหว'างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรม เอเชีย แอร:พอร:ท อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 
คําชี้แจง ให.ผู.ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต.องลงช่ือผู.ตอบ จะเป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต�อไป
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑ:การประเมิน : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น.อย ระดับ  ๑  =  น.อยท่ีสุด 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข@อบรรยาย : บรรยาย เร่ือง  : นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน  

     

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข.อวิชาที่บรรยาย ๓๕ ๕๐ ๑๓.๓๓ ๑.๖๗  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๘.๓๓ ๕๓.๓๓ ๑๖.๖๗  ๑.๖๗ 
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๒๖.๖๗ ๔๖.๖๗ ๑๘.๓๓ ๖.๖๗ ๑.๖๗ 
๑.๒ หัวข@อบรรยาย : บรรยาย เร่ือง “สถานการณ�ยาเสพติดในป3จจุบัน/แนวทางการปฏิบัติการเชิงรุก      
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข.อวิชาที่บรรยาย ๓๑.๖๗ ๕๐ ๑๕ ๓.๓๓  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๐ ๖๑.๖๗ ๑๕ ๑.๖๗ ๑.๖๗ 
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๒๓.๓๓ ๕๓.๓๓ ๑๓.๓๓ ๕ ๕ 
๑.๓ หัวข@อบรรยาย : บรรยาย เร่ือง “กฎหมายฟอกเงิน และสถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทาง ฯ      
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข.อวิชาที่บรรยาย ๒๘.๓๓ ๕๕ ๑๓.๓๓ ๓.๓๓  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๑.๖๗ ๖๕ ๑๐ ๑.๖๗ ๑.๖๗ 
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๑๖.๖๗ ๖๐ ๑๕ ๖.๖๗ ๑.๖๗ 
๑.๔ หัวข@อบรรยาย :  บรรยาย เร่ือง “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู.กระทําความผิด       
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข.อวิชาที่บรรยาย ๓๐ ๕๑.๖๗ ๑๖.๖๗ ๑.๖๗  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๕ ๖๓.๓๓ ๑๐  ๑.๖๗ 
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๒๘.๓๓ ๕๕ ๑๑.๖๗ ๓.๓๓ ๑.๖๗ 
๑.๕ หัวข@ออภิปราย :    เร่ือง :  “บทบาทของสํานักงาน ปปง. และการบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตปิ�องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

๒๖.๖๗ ๖๓.๓๓ ๘.๓๓ ๑.๖๗  

๑.๖ หัวข@ออภิปราย :    เร่ือง “แนวทางการสืบสวนและการตัง้รูปคด”ี      
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในหัวข.อวิชาที่อภิปราย ๓๐ ๕๘.๓๓ ๑๐ ๑.๖๗  
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๕ ๖๕ ๘.๓๓ ๑.๖๗  
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๒๕ ๖๓.๓๓ ๑๐ ๑.๖๗  
๒. เน้ือหา      
๒.๑  การสัมมนาคร้ังนี้ มีความจําเป1นและเป1นประโยชน�ต�อการนําไปใช.ในการปฏิบัตงิาน ๔๑.๖๗ ๕๐ ๖.๖๗ ๑.๖๗  
๒.๒ ท�านผู.เข.าร�วมสัมมนา สามารถให.ความร�วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสามารถ
ให.ความร�วมมือในการแก.ไขป3ญหาการฟอกเงินร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึเพียงใด   

๑๐๐ % เพ่ิม  ไม'เพ่ิม  

     

๒.๓ การสัมมนาคร้ังนี้ ช�วยให.ท�าน ได.มีการแลกเปลี่ยนข.อมูลข.อคิดเห็น  ป3ญหาอุปสรรค และข.อเสนอแนะ ด.านการ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 

๒๑.๖๗ ๖๖.๖๗ ๘.๓๓ ๓.๓๓  

๓. การจัดสัมมนา/สถานที่/บริการอ่ืน ๆ      
๓.๑ ความพร.อมของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� ๓๑.๖๗ ๕๑.๖๗ ๑๓.๓๓ ๓.๓๓  
๓.๒ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของผู.เข.าร�วมสัมมนา ๒๕ ๕๘.๓๓ ๑๕ ๑.๖๗  
๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๒๑.๖๗ ๔๓.๓๓ ๒๕ ๖.๖๗ ๓.๓๓ 
๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๓๐ ๔๘.๓๓ ๑๖.๖๗ ๕  



๔๗ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    
วันที่ ๒๐ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร: ซิตี้ จอมเทียน  จังหวัดชลบุรี 

คําชี้แจง ให.ผู.ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต.องลงช่ือผู.ตอบ จะเป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปรับปรุงและการวางแผนการ
จัดโครงการครั้งต�อไป  
ตอนท่ี๑ข.อมูลท่ัวไปของหน�วยงานช่ือหน�วยงาน.......................................................................................................... 
ตอนท่ี ๒ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑ:การประเมนิ : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดบั  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดบั  ๒  =  น.อย ระดบั  ๑  =  น.อยท่ีสดุ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข@อบรรยาย เรื่อง : สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทาง ฯ 

     

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๕๐ ๔๓.๗๕ ๖.๒๕   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มคีวามเข.าใจ ๓๗.๕๐ ๕๒.๐๘ ๑๐.๔๒   
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๔๓.๗๕ ๔๗.๙๒ ๘.๓๓   
๑.๒ หัวข@ออภิปราย  เรื่อง :  แนวทางการสืบสวน / การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                                   

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๔๕.๘๓ ๕๒.๐๘ ๒.๐๘   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มคีวามเข.าใจ ๓๕.๔๒ ๕๘.๓๓ ๖.๒๕   
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๓๕.๔๒ ๕๘.๓๓ ๖.๒๕   
๑.๓ หัวข@อสัมมนากลุ'มย'อย เรื่อง : แนวทางบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน                                     
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๔๓.๗๕ ๕๔.๑๗ ๒.๐๘   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/สื่อสาร ให.มคีวามเข.าใจ ๓๕.๔๒ ๖๐.๔๒ ๔.๑๗   
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างด ี ๒๗.๐๘ ๖๘.๗๕ ๔.๑๗   
๒. เนื้อหา      
๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเป1นและเป1นประโยชน�ต�อการนําไปใช.ในการปฏิบัติงาน ๖๐.๔๒ ๓๙.๕๘    
๒.๒ ท�านมคีวามรู. ความเข.าใจ กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถให.ความ
ร�วมมือในการปฏิบัติงานร�วมกับสาํนักงาน ปปง. เพ่ือแก.ไขป3ญหาการฟอกเงินได.เพียงใด                         

๑๐๐ เพ่ิม  ไม'เพ่ิม  

     

๒.๓ ท�าน มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการดําเนินการร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึน
เพียงใด 

๑๐๐ เพ่ิม  ไม'เพ่ิม  

     

๒.๔ การสัมมนาครั้งน้ี ช�วยให.ท�าน ได.มีการแลกเปลี่ยนข.อมลูข.อคิดเห็น  ป3ญหาอุปสรรค 
และข.อเสนอแนะ ด.านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ๓๕.๔๒ ๖๒.๕๐ ๒.๐๘   

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอ่ืน ๆ      
๓.๑ ความพร.อมของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� ๓๙.๕๘ ๕๖.๒๕ ๔.๑๗   
๓.๒ การมสี�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของผู.เข.าร�วมสัมมนา ๒๙.๑๗ ๖๔.๕๘ ๖.๒๕   
๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๒๗.๐๘ ๔๗.๙๒ ๑๖.๖๗ ๖.๒๕ ๒.๐๘ 
๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๓๕.๔๒ ๖๔.๕๘    

 



๔๘ 

 

ตอนที่ ๔  การวัดความรู@ ความเข@าใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย  �  หรือ �  ในข.อที่ถูกที่สุดเพียงข.อเดียว 

๑. ทรัพย:สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว'า  
   ก. เงินหรือทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําซ่ึงเป1นความผิดมลูฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช�วยเหลือ การ

กระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐาน หรอืความผิดฐานฟอกเงิน และให.รวมถึงเงินหรือทรัพย�สินท่ีได.ใช.หรือมไีว.เพ่ือใช.หรือสนับสนุนการ
กระทําความผิดเก่ียวกับการก�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. ป>จจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมท้ังหมด จํานวน

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

๓. ข@อใดคือเจตนารมณ:ของกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. เพ่ือเป1นการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช�องว�างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย�สนิ 
ค. เพ่ือเป1นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

ง. ถูกทุกข.อ (๑๐๐%) 
๔.  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 

ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ.อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู�ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเป1นไปได.ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได.ว�ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให.ตกอยู�ภายใต.บังคับแห�งกฎหมายฟอกเงิน (๒.๐๘%) 
ง. ถูกทุกข.อ (๙๗.๙๒%) 

๕.  ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มาตรการทางแพ�งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย�สินไม�มผีลย.อนหลัง เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา 
ข. เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล.วแต�กรณี อาจสั่งให.ผู.มีส�วนได.เสียรับทรัพย�สินน้ันไปดูแลและใช.ประโยชน�โดยมี

ประกันหรือหลักประกันหรือให.นําทรัพย�สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช.เพ่ือประโยชน�ของทางราชการ 
ค. ในกรณีท่ีทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป1นทรัพย�สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได.อยู�แล.ว แต�ยังไม�มีการ

ดําเนินการกับทรัพย�สินน้ันตามกฎหมายดังกล�าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล�าวแล.วแต�ไม�เป1นผล หรือการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก�อให.เกิดประโยชน�แก�ทางราชการมากกว�า ก็ให.ดําเนินการกับ
ทรัพย�สินน้ันต�อไปตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๘๙.๕๘%) 

ง. ข.อ ข. และ ค. ถูก (๑๐.๔๒%) 
 

๑๐๐% ผ'าน  ไม'ผ'าน 
 
 
 
 



๔๙ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ระหว'างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมสบาย โฮเทล ตําบลหม่ืนไวย: อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

คําชี้แจง ให.ผู.ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต.องลงช่ือผู.ตอบ จะเป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต�อไป 
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑ:การประเมิน : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น.อย ระดับ  ๑  =  น.อยท่ีสุด 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
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.เป1นอย�างดี ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐    
๑.๒ หัวข@ออภิปราย  เรื่อง : “ภารกิจและหน.าท่ีของชุดปฏิบัติการป�องกันปราบปรามยาเสพติดในระดับ
ต�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.เป1นอย�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.เป1นอย�างดี ๕๑.๔๓ ๔๕.๗๑ ๒.๘๖   
๑.๔ หัวข@อแบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติ เร่ือง : “การจัดทําผังเครือข�ายทางด.านการเงินของขบวนการค.ายาเสพติด”            
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีฝTกปฏิบัติ ๕๔.๒๙ ๓๑.๔๓ ๑๔.๒๙   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให.มีความเข.าใจ ๓๑.๔๓ ๔๘.๕๗ ๒๐.๐๐   
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�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.เป1นอย�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.เป1นอย�างดี ๓๗.๑๔ ๖๐.๐๐ ๒.๘๖   
๑.๗ หัวข@อแบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติ เรื่อง : “การจัดทําสํานวนคดีตามกฎหมายฟอกเงิน”                                   
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีฝTกปฏิบัติ 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.เป1นอย�างดี ๔๐.๐๐ ๓๗.๑๔ ๑๗.๑๔ ๕.๗๑  



๕๐ 

 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๘ หัวข@อแบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติ เรื่อง : “มาตรการดําเนินการด.านภาษีอากรต�อผู.ค.ายาเสพติด”                               
๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีฝTกปฏิบัติ ๕๔.๒๙ ๔๐.๐๐ ๕.๗๑   
๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให.มีความเข.าใจ ๓๗.๑๔ ๕๔.๒๙ ๘.๕๗   
๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างดี ๔๐.๐๐ ๔๘.๕๗ ๘.๕๗ ๒.๘๖  
๒. เนื้อหา      

๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเป1นและเป1นประโยชน�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�การ
พัฒนาเทคนิคในการสืบสวนขยายผลต�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  ป3ญหาอุปสรรค 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)”  
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

ระหว'างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด: รีสอร:ท จังหวัดเชียงใหม' 
คําชี้แจง ให.ผู.ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต.องลงช่ือผู.ตอบ จะเป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการจัดโครงการครั้งต�อไป 
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย  �  ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑ:การประเมิน : ระดับ  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น.อย ระดับ  ๑  =  น.อยท่ีสุด 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร  
๑.๑ หัวข@อบรรยาย เรื่อง : สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  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.เป1นอย�างด ี ๓๕.๒๙ ๔๙.๐๒ ๑๕.๖๙   
๑.๒ หัวข@ออภปิราย  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.เป1นอย�างด ี ๔๓.๑๔ ๔๑.๑๘ ๑๕.๖๙   
๑.๓ หัวข@อสมัมนากลุ'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.เป1นอย�างด ี ๓๑.๓๗ ๕๐.๙๘ ๑๗.๖๕   
๒. เนื้อหา      
๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเป1นและเป1นประโยชน�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.ไขป3ญหาการฟอกเงินได.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  ป3ญหาอุปสรรค และ
ข.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   
 
 



๕๒ 

 

ตอนที่ ๔  การวัดความรู@ ความเข@าใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย  �  หรือ �  ในข.อที่ถูกที่สุดเพียงข.อเดียว 

๑. ทรัพย:สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว'า  
ก. เงินหรือทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช�วยเหลือ การกระทําซ่ึงเป1น

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. ป>จจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมท้ังหมด จํานวน
เท'าใด 

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

๓. ข@อใดคือเจตนารมณ:ของกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. เพ่ือเป1นการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช�องว�างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย�สนิ 
ค. เพ่ือเป1นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 
ง. ถูกทุกข.อ (๑๐๐%) 

๔. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 
ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ.อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู�ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเป1นไปได.ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได.ว�ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให.ตกอยู�ภายใต.บังคับแห�งกฎหมายฟอกเงิน 
ง. ถูกทุกข.อ (๑๐๐%) 

๕. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับกฎหมายว'าด@วยการป�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�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป1นทรัพย�สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได.อยู�แล.ว แต�ยังไม�มีการดําเนินการกับ

ทรัพย�สินน้ันตามกฎหมายดังกล�าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล�าวแล.วแต�ไม�เป1นผล 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕    
วันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทรัพย:ไพรวัลย:  แกรนด: โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 

คําชี้แจง ให.ผู.ตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นอย�างอิสระ ไม�ต.องลงช่ือผู.ตอบ จะเป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปรับปรุง และการวางแผนการ
จัดโครงการครั้งต�อไป   
ตอนท่ี ๑ โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในช�องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท�าน 
เกณฑ:การประเมนิ : ระดบั  ๕  =  มากท่ีสุด  ระดับ  ๔  =  มาก   ระดับ  ๓  =  ปานกลาง   ระดับ  ๒  =  น.อย ระดบั  ๑  =  น.อยท่ีสดุ 

 
รายการประเมิน 

เกณฑ:การประเมิน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑. วิทยากร 
๑.๑ หัวข.อบรรยาย เรื่อง : สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทาง ฯ 

     

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๓๕.๒๙ ๕๘.๘๒ ๒.๙๔ ๒.๙๔  

๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให.มีความเข.าใจ ๓๕.๒๙ ๔๗.๐๖ ๑๗.๖๕   

๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างดี ๓๕.๒๙ ๕๒.๙๔ ๘.๘๒ ๒.๙๔  
๑.๒ หัวข.ออภิปราย  เรื่อง :  แนวทางการสืบสวน / การต้ังรูปคดี และแนวทางบูรณาการตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒      

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๓๕.๒๙ ๖๑.๗๖  ๒.๙๔  

๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให.มีความเข.าใจ ๓๒.๓๕ ๕๕.๘๘ ๘.๘๒ ๒.๙๔  

๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างดี ๓๒.๓๕ ๕๒.๙๔ ๘.๘๒ ๕.๘๘  

๑.๓ หัวข.อสัมมนากลุ�มย�อย เรื่อง : แนวทางบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน      

๑) มีความรู. ความสามารถ ความเช่ียวชาญในหัวข.อวิชาท่ีอภิปราย ๓๒.๓๕ ๕๒.๙๔ ๑๔.๗๑   

๒) มีความสามารถในการถ�ายทอด/ส่ือสาร ให.มีความเข.าใจ ๒๙.๔๑ ๕๒.๙๔ ๑๗.๖๕   

๓) มีความสามารถตอบข.อซักถามได.เป1นอย�างดี ๒๙.๔๑ ๕๕.๘๘ ๑๔.๗๑   

๒. เน้ือหา      

๒.๑  การสัมมนาครั้งน้ี มีความจําเป1นและเป1นประโยชน�ต�อการนําไปใช.ในการปฏิบัติงาน ๓๘.๒๔ ๕๘.๘๒ ๒.๙๔   

๒.๒ ท�านมีความรู. ความเข.าใจ กฎหมายป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สามารถให.  
ความร�วมมือในการปฏิบัติงานร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ือแก.ไขป3ญหาการฟอกเงินได.เพียงใด 

๑๐๐ เพ่ิม  ไม�เพ่ิม 
 

     

๒.๓ ท�าน มีความรู. ความเข.าใจเก่ียวกับการดําเนินการร�วมกับสํานักงาน ปปง. เพ่ิมข้ึนเพียงใด 
๑๐๐ เพ่ิม  ไม�เพ่ิม 

 

     

๒.๔ การสัมมนาครั้งน้ี ช�วยให.ท�าน ได.มีการแลกเปล่ียนข.อมูลข.อคิดเห็น ป3ญหาอุปสรรค และ
ข.อเสนอแนะ ด.านการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
๒๖.๔๗ 

 
๖๗.๖๕ 

 
๕.๘๘   

๓. การจัดสัมมนา/สถานท่ี/บริการอื่น ๆ      
๓.๑ ความพร.อมของอุปกรณ�โสตทัศนูปกรณ� ๑๗.๖๕ ๖๔.๗๑ ๑๔.๗๑  ๒.๙๔ 

๓.๒ การมีส�วนร�วมในกิจกรรมต�าง ๆ ของผู.เข.าร�วมสัมมนา ๒๙.๔๑ ๖๑.๗๖ ๘.๘๒   

๓.๓ ระยะเวลาในการสัมมนา เหมาะสม ๒๓.๕๓ ๕๒.๙๔ ๒๐.๕๙ ๒.๙๔  

๔.  ความพึงพอใจในการจัดสัมมนาโดยภาพรวม ๒๓.๕๓ ๖๑.๗๖ ๘.๘๒   
 
 
 
 



๕๔ 

 

ตอนที่ ๔  การวัดความรู@ ความเข@าใจ  โปรดทําเคร่ืองหมาย O หรือ  × ในข.อที่ถูกที่สุดเพียงข.อเดียว 

๑. ทรัพย:สินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว'า  
ก. เงินหรือทรัพย�สินท่ีได.มาจากการกระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือช�วยเหลือการ

กระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให.รวมถึงเงินหรือทรัพย�สินท่ีได.ใช.หรือมีไว.เพ่ือใช.หรือสนับสนุน การ
กระทําความผิดเก่ียวกับการก�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.  ป>จจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมท้ังหมด จํานวนเท'าใด 
 ก. ๑๑ มลูฐาน (๙๔.๒๑%) 

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

๓. ข@อใดคือเจตนารมณ:ของกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. เพ่ือเป1นการตดัวงจรอาชญากรรม 
ข. เพ่ืออุดช�องว�างของกฎหมายอ่ืนในเรื่องการดําเนินการกับทรัพย�สนิ 
ค. เพ่ือเป1นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 
ง. ถูกทุกข.อ (๑๐๐%) 

๔.  ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 
ก. ธุรกรรมท่ีมีความซับซ.อนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู�ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมท่ีขาดความเป1นไปได.ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเช่ือได.ว�ากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลีย่งมิให.ตกอยู�ภายใต.บังคับแห�งกฎหมายฟอกเงิน 
ง. ถูกทุกข.อ (๑๐๐%) 

๕.  ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มาตรการทางแพ�งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย�สินไม�มีผลย.อนหลัง เน่ืองจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา 
ข. เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล.วแต�กรณี อาจสั่งให.ผู.มีส�วนได.เสียรับทรัพย�สินน้ันไปดูแลและใช.ประโยชน�โดยมี

ประกันหรือหลักประกันหรือให.นําทรัพย�สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช.เพ่ือประโยชน�ของทางราชการ 
ค. ในกรณีท่ีทรัพย�สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใดเป1นทรัพย�สินท่ีสามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได.อยู�แล.ว แต�ยังไม�มีการดําเนินการ

กับทรัพย�สินน้ันตามกฎหมายดังกล�าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล�าวแล.วแต�ไม�เป1นผล หรือการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จะก�อให.เกิดประโยชน�แก�ทางราชการมากกว�า ก็ให.ดําเนินการกับทรัพย�สินน้ันต�อไปตาม
พระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (๔๑.๑๘%) 

ง. ข.อ ข. และ ค. ถูก (๕๘.๘๒%) 
 

๑๐๐% ผ'าน  ไม'ผ'าน 

  

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

แบบทดสอบการฝaกอบรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ 

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ.”  

๑. พระราชบัญญตัิป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช@เม่ือใด 
 ก. ๒๑ เมษายน ๒๕๔๒  ข. ๒๐ เมษายน ๒๕๔๒  

ค. ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒  ง. ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒  

๒. ข@อใดคือเจตนารมณ:ของกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ก. เพื่อเป1นการตัดวงจรอาชญากรรม  

 ข. เพื่ออุดช�องว�างของกฎหมายอ่ืนในเร่ืองการดําเนินการกับทรัพย�สิน 
 ค. เพื่อเป1นการลดแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

ง. ถูกทุกข@อ 

๓. ป>จจุบันมีความผิดมูลฐานทีก่ําหนดตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอ่ืนรวมทั้งหมด 
จํานวนเท'าใด 

ก. ๘ มูลฐาน  ข. ๙ มูลฐาน  ค. ๑๐ มูลฐาน  ง. ๑๑ มูลฐาน 

๔. ข@อใดต'อไปน้ีไม'ใช'ความผิดมูลฐานตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืน 
ก. ความผิดเก่ียวกับการค.ามนุษย�    ข. ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
ค. ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากร  ง. ความผิดเก่ียวกับการเลือกตั้ง 

๕. ทรัพย:สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความว'า  
ก. เงินหรือทรัพย�สินที่ได.มาจากการกระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือ

ช�วยเหลือการกระทําซ่ึงเป1นความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงิน และให.รวมถึงเงินหรือทรัพย�สินที่ได.ใช.หรือมีไว.เพื่อ
ใช.หรือสนับสนุนการกระทําความผิดเก่ียวกับการก�อการร.ายตามประมวลกฎหมายอาญา  

ข. เงินหรือทรัพย�สินที่ได.มาจากการจําหน�าย จ�าย โอนด.วยประการใด ๆ ซ่ึงเงินหรือทรัพย�สินตามข.อ ก.     
ค. ดอกผลของเงินหรือทรัพย�สินตาม ข.อ ก. หรือ ข. 
ง. ถูกทุกข@อ 

๖. ผู@ใดไม'มีหน@าที่รายงานการทําธุรกรรมตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. สถาบันการเงิน ตามที่กฎหมายกําหนด 
ข. สํานักงานที่ดนิกรุงเทพมหานคร สํานักงานที่ดนิจังหวัด สาํนกังานที่ดนิสาขา และสํานักงานที่ดินอําเภอ 
ค. ผู.ประกอบอาชีพ ๙ ประเภท ตามที่กฎหมายกําหนด 
ง. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีรายได@ไม'เกินจํานวนที่กฎกระทรวงกําหนด 

๗. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หมายถึง 
ก. ธุรกรรมที่มีความซับซ.อนผิดไปจากการทาํธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทํากันอยู�ตามปกต ิ
ข. ธุรกรรมที่ขาดความเป1นไปได.ในเชิงเศรษฐกิจ  
ค. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อได.ว�ากระทําข้ึนเพื่อหลีกเลี่ยงมิให.ตกอยู�ภายใต.บังคับแห�งกฎหมายฟอกเงิน 
ง. ถูกทุกข@อ 



๕๖ 

 

๘. คณะกรรมการธุรกรรม มีกี่คน   
ก. ๓ คน   ข. ๔ คน   ค. ๕ คน   ง. ๖ คน 

๙. ก'อนทําการยึดทรัพย:สิน พนักงานเจ@าหน@าที่ไม'ต@องแสดงเอกสารใด 
ก. เอกสารมอบหมายพนักงานเจ.าหน.าที ่ ข. บัตรประจําตัวพนักงานเจ.าหน.าที ่
ค. คําสั่งยึดทรัพย�สนิ   ง. บัตรข@าราชการ 

๑๐. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกบัอํานาจของพนักงานเจ@าหน@าที่ตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มีอํานาจจับกุมผู.กระทําความผิดอาญาทุกฐานความผิดได.ทั่วราชอาณาจักรไทย 
ข. มีอํานาจจับกุมผู@กระทําความผิดอาญาฐานฟอกเงิน เม่ือได@รับมอบหมายเปeนหนังสือจากเลขาธิการ ปปง. ทั้งน้ี ภายใต@

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ค. จับกุมผู.กระทําความผิดมูลฐานตามกฎหมายว�าด.วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอ่ืน 
ง. มีอํานาจสอบสวนการกระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 

๑๑. ผู@ใดไม'มีอํานาจจบัผู@กระทาํความผิดอาญาฐานฟอกเงินตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. พนักงานเจ.าหน.าที่ซึ่งได.รับมอบหมายเป1นหนังสือจากเลขาธกิาร ปปง.  
ข. กรรมการธุรกรรม 
ค. เลขาธิการ ปปง. 
ง. รองเลขาธิการ ปปง. 

๑๒. ข@อใดถกูต@องเกี่ยวกบัการดาํเนินการเกี่ยวกบัทรัพย:สินกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  
ก.  เปeนมาตรการทางแพ'ง มีผลย@อนหลังได@ 
ข.  เป1นมาตรการทางอาญา ไม�มีผลย.อนหลัง  
ค.  เป1นคดีแพ�งที่เก่ียวเนื่องกับคดีอาญา  
ง.  เป1นทั้งมาตรการทางแพ�งและมาตรการทางอาญา และมีผลย.อนหลัง  

๑๓. ผู@ใดมีอํานาจสัง่ยึดหรืออายัดทรัพย:สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว@ชั่วคราวไม'เกิน ๙๐ วัน ตามกฎหมายว'าด@วยการ
ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   

ก. เลขาธิการ ปปง.    ข. คณะกรรมการธุรกรรม   
ค. พนักงานเจ.าหน.าที ่   ง. บุคคลตามข@อ ก. และ ข.   

๑๔. ในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย:สินตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานอัยการต@องย่ืนคํา
ร@องขอต'อศาลใด เพ่ือมีคําสั่งให@ทรัพย:สินที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิดตกเปeนของแผ'นดิน  

ก. ศาลจงัหวัด  ข. ศาลแขวง  ค. ศาลอาญา  ง. ศาลแพ'ง 

๑๕. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับข@อสันนิษฐานตามกฎหมายฟอกเงินในกรณีซึ่งเจ@าของทรัพย:สินเปeนผู@เกี่ยวข@องหรือเคยเกี่ยวข@อง
สัมพันธ: หรือเปeนผู@รับโอนทรัพย:สินมาจากผู@กระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน  
 ก. ทรัพย�สนิดังกล�าวเป1นทรัพย�สินที่เก่ียวกับการกระทาํความผดิ  

ข. ทรัพย�สนิดังกล�าวรับโอนมาโดยไม�สุจริต 
ค. ทรัพย�สินดังกล�าวเป1นของกลางในคดีอาญามูลฐาน 
ง. ข@อ ก. และ ข. ถูก 



๕๗ 

 

๑๖. ผู@ที่จะย่ืนคําร@องขอทรัพย:สินคืนจะต@องมีข@ออ@างตามกฎหมายอย'างไร 
ก. ตนเป1นเจ.าของที่แท.จริง และทรัพย�สินนั้นไม�ใช�ทรัพย�สนิที่เก่ียวกับการกระทําความผิด 
ข. ตนเป1นผู.รับโอนโดยสุจริตและมีค�าตอบแทน 
ค. ตนเป1นผู.ได.ทรัพย�สนิมาโดยสจุริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 
ง. ถูกทุกข@อ 

๑๗. ในกรณีที่ศาลมีคําสั่งให@ทรัพย:สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปeนของแผ'นดินและคดีถึงที่สุดแล@ว เจ@าของผู@รับโอนหรือ
ผู@รับประโยชน:ทรัพย:สินน้ัน จะขอให@ศาลสั่งคืนทรัพย:สินดังกล'าวได@อีกหรือไม' อย'างไร 

ก. ไม�ได. เนื่องจากคดีถึงทีสุ่ดแล.วห.ามมิให.ศาลพิจารณาในประเด็นที่เคยวินิจฉัยแล.วอีก 
ข. ไม�ได. เนื่องจากหลังจากคดีถึงที่สุด สาํนักงาน ปปง. ต.องส�งทรัพย�สินเป1นรายได.แผ�นดนิ 
ค. ได@ แต'ต@องย่ืนคําร@องภายใน ๑ ปjนับแต'คําสั่งศาลให@ทรัพย:สินตกเปeนของแผ'นดินถึงที่สุด และผู@ร@องต@องพิสูจน:ให@เห็น

ว'า ไม'สามารถย่ืนคําร@องคัดค@านตามมาตรา ๕๐ ได@ เพราะไม'ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ@งของเลขาธิการ ปปง.
หรือมีเหตุขัดข@องอันสมควรประการอ่ืน 

ง. ได. แต�ต.องยื่นคําร.องภายในหนึ่งเดือนนับแต�คําสั่งศาลให.ทรัพย�สินตกเป1นของแผ�นดินถึงที่สุด และผู.ร.องต.องพิสูจน�ให.เห็นว�า 
ไม�สามารถยื่นคําร.องคัดค.านตามมาตรา ๕๐ ได. เพราะไม�ทราบถึงประกาศหรือหนังสือแจ.งของเลขาธิการ ปปง.หรือมี
เหตุขัดข.องอันสมควรประการอ่ืน 

๑๘. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย:สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการหรือศาล แล@วแต'กรณี ได@
มีคําสั่งยึดหรืออายัดไว@ ตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในกรณีที่ทรัพย:สินใดไม'เหมาะสมที่จะเก็บ
รักษาไว@ หรือหากเก็บรักษาไว@จะเปeนภาระแก'ทางราชการมากกว'าการนําไปใช@ประโยชน:อย'างอ่ืน 

ก. เลขาธิการ ปปง.อาจสั่งให@ผู@มีส'วนได@เสียรับทรัพย:สินน้ันไปดูแลและใช@ประโยชน:โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให@
นําทรัพย:สินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช@เพ่ือประโยชน:ของทางราชการ 

ข. พนักงานเจ.าหน.าที่อาจสัง่ให.ผู.มีส�วนได.เสียรับทรัพย�สินนั้นไปดูแลและใช.ประโยชน�โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให.นํา
ทรัพย�สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช.เพื่อประโยชน�ของทางราชการ 

ค. ประธานกรรมการธุรกรรมอาจสั่งให.ผู.มีส�วนได.เสียรับทรัพย�สินนัน้ไปดูแลและใช.ประโยชน�โดยมีประกันหรือหลักประกัน
หรือให.นําทรัพย�สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช.เพื่อประโยชน�ของทางราชการ 

 ง. ข.อ ก. และ ค. ถูก 

๑๙. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ก. มาตรการทางแพ�งในการดําเนินการเก่ียวกับกับทรัพย�สินไม�มีผลย.อนหลัง เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมายอาญา 
ข.  เลขาธิการ ปปง.หรือประธานกรรมการธุรกรรม แล.วแต�กรณี อาจสั่งให.ผู.มีส�วนได.เสียรับทรัพย�สินนั้นไปดูแลและใช.ประโยชน�

โดยมีประกันหรือหลักประกันหรือให.นําทรัพย�สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช.เพื่อประโยชน�ของทางราชการ 
ค. ในกรณีที่ทรัพย:สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใดเปeนทรัพย:สินที่สามารถดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนได@อยู'แล@ว แต'ยังไม'มี

การดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันตามกฎหมายดังกล'าว หรือดําเนินการตามกฎหมายดังกล'าวแล@วแต'ไม'เปeนผล หรือ          
การดําเนินการตามตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จะก'อให@เกิดประโยชน:แก'ทาง
ราชการมากกว'า ก็ให@ดําเนินการกับทรัพย:สินน้ันต'อไปตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

ง. ข.อ ข. และ ค. ถูก 
 



๕๘ 

 

๒๐. ข@อใดถูกต@องเกี่ยวกับผู@ซึ่งได@รับการเสนอชื่อเพ่ือแต'งตั้งเปeนพนักงานเจ@าหน@าที่ตามกฎหมายว'าด@วยการป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน   

ก.  ต.องสําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาตรีหรือเทียบเท�าในสาขาเศรษฐศาสตร� การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใด
สาขาหนึ่งที่มีประโยชน�ต�อการปฏิบัติงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

ข.  เป1นข.าราชการตั้งแต�ระดับ ๓ หรือเทียบเท�า หรือเป1นข.าราชการตํารวจหรือทหารตั้งแต�ชั้นสัญญาบัตรข้ึนไป หรือเป1น
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานของรัฐ ตั้งแต�ระดับ ๔ หรือเทียบเท�าข้ึนไป หรือ 

ค. เป1นผู.ซึ่งได.รับมอบหมายเป1นหนังสือจากหัวหน.าส�วนราชการหรือหัวหน.าหน�วยงานของรัฐให.มีหน.าที่และความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ง. ถูกทุกข@อ 

๒๑.  หน�วยงานที่เป1นองค�กรอํานวยการหลักในระดับชาติที่กํากับดูแลงานนโยบายยาเสพติดกําหนด  คือ 
ก.  สํานักงาน ป.ป.ส. ข.  ศูนย�อํานวยการพลงัแผ�นดนิเอาชนะยาเสพติด 
ค.  ศูนย:อํานวยการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดแห'งชาติ      ง.  สํานักนายกรัฐมนตรี    

๒๒.  ศพส.  ย�อมาจากอะไร 
ก.  ศูนย:ปฏิบัติการต'อสู@เพ่ือเอาชนะยาเสพติดแห'งชาต ิ 
ข. ศูนย:พัฒนาการป�องกันและปราบปรามยาเสพติดแห'งชาต ิ
ค. ศูนย�อํานวยการพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด 
ง. ศูนย:ปฏิบัติการพัฒนาการป�องกันปราบปรามยาเสพติดแห'งชาติ 

๒๓. ผอ.ศพส. คนป3จจุบนัคือใคร 
ก. พล.ต.อ.อดุลย:   แสงสิงแก@ว  ข.  นางสาวย่ิงลักษณ:  ชินวัตร 

      ค. ร.ต.อ.เฉลิม    อยู�บํารุง   ง.  นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ: 

๒๔. ในยุทธศาสตร� “พลังแผ�นดิน  เอาชนะยาเสพติด” ได.กําหนดเป�าหมายในการลดจํานวนผู.เสพทั่วประเทศในการนําเข.าบําบัดรักษา จาํนวนก่ีคน 
ก. ๓๐๐,๐๐๐ คน ข. ๔๐๐,๐๐๐ คน  ค. ๕๐๐,๐๐๐ คน   ง. ๖๐๐,๐๐๐ คน 

๒๕. ตามข.อ ๔ รัฐบาลได.กําหนดเป�าหมายในการยึดทรัพย�ทั่วประเทศไว.จํานวนประมาณ ก่ีคด ี
ก. ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ คดี ข. ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ คดี ค. ๖,๐๐๐-๘,๐๐๐ คดี   ง. ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คดี 

๒๖. แผนที่รัฐบาลวางไว.ในยุทธศาสตร� “พลังแผ�นดนิ  เอาชนะยาเสพติด”  มีจํานวนก่ีแผน  
 ก.  ๖ แผน  ข.  ๗ แผน  ค.  ๘ แผน  ง.  ๙ แผน 

๒๗. ยุทธศาสตร�ด.าน  Supply  คือ 
ก. ยุทธศาสตร�การแก.ไขป3ญหาตัวยาและผู.ค.ายาเสพติด 
ข. ยุทธศาสตร:การแก@ไขป>ญหาผู@เสพ/ผู@ติด 
ค. ยุทธศาสตร:การป�องกันกลุ'มผู@มีโอกาสเข@าไปใช@ยาเสพติด 
ง. ยุทธศาสตร:ด@านการบริหารจัดการอย'างบูรณาการ 

๒๘. สํานักงานตาํรวจแห�งชาติ  ได.รับมอบหมายจาก ศพส. ให.รับผิดชอบหลักในยุทธศาสตร�ด.านใด 
 ก.  ยุทธศาสตร�การแก.ไขป3ญหาตัวยาและผู.ค.ายาเสพติด        ข. ยุทธศาสตร:การแก@ไขป>ญหาผู@เสพ/ผู@ติด 

     ค. ยุทธศาสตร:การป�องกันกลุ'มผู@มีโอกาสเข@าไปใช@ยาเสพติด    ง. ยุทธศาสตร:ด@านการบริหารจดัการอย'างบูรณาการ 



๕๙ 

 

๒๙. ข.อใดมิใช�กิจกรรมหลักของยุทธศาสตร�ด.าน  Supply 
ก. การควบคุมจัดระเบียบสังคม     ข. การสกัดกั้นยาเสพติด 
ค.ปราบปรามดําเนินคดีและยึดทรัพย:ผู@ค@ายาเสพติด    ง.  ตั้งจุดตรวจจุดสกดัยาเสพตดิ 

๓๐. ในการขยายผลออกหมายจับผู.ค.ายาเสพติดตามแนวทางที่ ตร.กําหนด ในป[งบประมาณ ๒๕๕๔ นั้น ได.สั่งการให.มีการซักถาม
ขยายผลผู.เสพ ขอทราบว�า ตร.มอบหมายให.ใครซักถาม 

ก. สว.สส.ทุกแห'ง  ข. รอง ผกก.สส.  ค. ผกก.สภ.  ง. หน.ชดุ ชป.ปส.สภ. 

๓๑. ขอทราบว�าข.อใดไม�ถือว�าเป1นพืน้ที่เสี่ยงตามแนวทางทียุ่ทธศาสตร�”พลังแผ�นดนิเอาชนะยาเสพติดกําหนด 
ก.  ร@านเกมส:  ข.  ร@านอินเตอร:เน็ท ค.  สวนสาธารณะ ง.  บ.านพัก 

๓๒. บัตรเจ.าพนักงาน ป.ป.ส. หรือบัตร ป.ป.ส. นั้น ใครเป1นผู.อนุญาต 
ก.  นายกรัฐมนตรี ข.  เลขาธิการ ป.ป.ส. ค.  รมว.มหาดไทย ง.  รมว.ยุติธรรม 

๓๓. เป1นที่ทราบว�า เจ.าพนักงาน ป.ป.ส. สามารถค.นโดยไม�มีหมายค.นได.นัน้  มีวิธีการปฏิบัติอย�างไร 
ก. แจ@งให@ผู@บงัคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปหน่ึงระดับทราบก'อนดําเนินการ 
ข. ก�อนตรวจค.นต.องแสดงความบริสุทธิ์  และแสดงบตัรต�อผู.ครอบครอง 
ค. การค@นให@ค@นต'อหน@าผู@ครอบครอง  หากไม'ใช'  ก็ให@ค@นต'อหน@าบุคคลอ่ืนอย'างน@อย  ๒ คน 
ง. ถูกทุกข@อ 

๓๔. วิธีเก็บป3สสาวะเพื่อตรวจสารเสพติดตาม พ.ร.บ.ป�องกันและปราบปรามยาเสพติด ข.อใดถูกต.อง 
ก. จัดให.มีผู.ควบคุมทุกคร้ัง  เพื่อป�องกันมิให.มีการกระทําป3สสาวะเกิดการเจือจาง  หรือสับเปลี่ยน 
ข. ให@บันทึกหมายเลขประจําขวด  และชื่อ สกุล ของผู@รับการตรวจบนสลากปnดขวด 
ค. หากตรวจพบเปeนบวก ให@จดบนัทึกข@อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับชือ่ ภูมิลําเนา หรือสถานที่สามารถตดิตามตัวมาดําเนินคดไีด@

ในภายหลงัทีไ่ด@รับการยืนยันผลแล@ว 
ง. ถูกทุกข@อ 

๓๕. กรณีมีการจับกุมคดียาเสพติดได. ในข.อหาสําคัญ ตั้งแต�ข.อหาจําหน�าย ครอบครองเพื่อจําหน�ายข้ึนไป ใครจะต.องรายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายในก่ีวัน 
ก. หัวหน@าผู@จับกุม  รายงานภายใน  ๓ วัน  นับแต'วันจับกุม 
ข. หัวหน@าสถานี  รายงานภายใน  ๓ วัน  นับแต'วันจับกุม 
ค. หัวหน@าผู@จับกุม  รายงานภายใน  ๗ วัน  นับแต'วันจับกุม 
ง. หัวหน.าสถาน ี รายงานภายใน  ๗ วัน  นับแต�วันจบักุม 

๓๖. ยาเค หรือ คีตามีน (Refamine)  เป1นยาเสพตดิประเภทใด 
ก.  ยาเสพติดให@โทษประเภท  ๑   ข. ยาเสพติดให.โทษประเภท  ๓ 

 ค. วัตถุออกฤทธิ์ต'อจิตและประสาท ประเภท ๒ ง.  วัตถุออกฤทธิ์ต'อจิตและประสาทประเภท  ๔ 

๓๗. สารไอซ�  หรือ ไอซ�  จัดเป1นยาเสพติดให.โทษประเภทใด 
ก.  ยาเสพติดให@โทษประเภท  ๑   ข. ยาเสพติดให@โทษประเภท  ๓  
ค. วัตถุออกฤทธิ์ต�อจิตและประสาท ประเภท ๒ ง.  วัตถุออกฤทธิ์ต'อจิตและประสาทประเภท  ๔ 
 

 



๖๐ 

 

๓๘. กฎหมายที่บัญญัติให.ศาลลงโทษผู.ที่ให.ข.อมูลที่สําคัญ/เป1นประโยชน�อย�างยิ่งในการปราบปรามยาเสพติด  คือ 
ก. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๓๐ 
ข. พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  มาตรา  ๖, ๘ 
ค. พ.ร.บ.ยาเสพติดให.โทษ  พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา  ๑๐๒ 
ง. พ.ร.บ.ยาเสพติดให.โทษ พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา  ๑๐๐/๒ 

๓๙. การตรวจยึดทรัพย�สินเบื้องต.นตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามยาเสพติดให.โทษนั้น จะต.องรายงานไปที่ใด เพื่อมีคําสั่งตรวจสอบทรัพย�สิน 
ก.  หัวหน@าสถานี   ข.  ผบ.ตร. หรือ ผู@ได@รับมอบหมาย 
ค.  เลขาธิการ ป.ป.ส.  ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

๔๐. ทรัพย�สินของผู.ใดทีไ่ม�ควรตรวจยึดไว.ดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 
ก. ทรัพย:สินของผู@ต@องหาที่ได@มาโดยมรดก   
ข. ทรัพย:สินที่ผู@ต@องหาซื้อให@/ภรรยาน@อยและอยู'ในครอบครองของภรรยาน@อย 
ค. ทรัพย�สินของผู.ต.องหาทีฝ่ากไว.กับบุคคลอ่ืน 
ง. ทรัพย:สินของผู@ต@องหา  แต'อยู'ระหว'างการผ'อนชําระงวด 

๔๑. นาย  ก.  ถูกจับพร.อมของกลาง  ยาบ.า ๑๐๐ เม็ด พร.อมเงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท ธนบัตรที่ใช.ล�อซ้ือ, ทองรูปพรรณจํานวนหนึ่ง  
และโทรศัพท�ที่ใช.ติดต�อซ้ือขายยาบ.า ทรัพย�สินใดควรจะยึดเป1นของกลางคดีอาญา 

ก.  เงินสด  ๒๐,๐๐๐  บาท  ข.  ทองรูปพรรณ  ค.  โทรศัพท:  ง.  ถูกทุกข@อ 

๔๒. กรณีดังกล�าว ทรัพย�สนิใดควรจะตรวจยึดไว.ดาํเนนิการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ 
ก.  เงินล'อซื้อ   ข.  ทองรูปพรรณ  ค.  โทรศัพท�  ง.  ถูกทุกข@อ 

๔๓. การดําเนินการข.อหาสมคบ หรือ สนับสนุน นั้น  แตกต�างจากการดําเนินคดทีั่วไปอย�างไร 
ก. พนักงานสอบสวนไม'มีอํานาจรวบรวมโดยตรง 
ข. ต.องขออนุมัติจากเลขาธิการ ป.ป.ส. ในการแจ.งบอกสาํเนา,จับกุมก�อนทุกคร้ัง 
ค. ไม'ต@องขออนุมัติจับกุมจากศาลอีก 
ง. มีความซับซ@อนและเปeนภาระ ไม'ควรทําเพ่ิม โดยเห็นว'าการดําเนินคดีในข@อหาร'วมกันตาม ป.อาญา น'าจะเพียงพอแล@ว 

๔๔. ของกลางที่ถูกตรวจยึดไว.  และหากพนักงานสอบสวน  เสนอให.ดําเนินการตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ มาตรา ๓๐  จะแตกต�างจาก
ของกลางที่ขอยึดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ มาตรา ๑๐๒  อย�างไร 

ก. กรณีจากข@อตาม มาตรา ๓๐ ศาลจะสั่งริบตกเปeนของกองทนุทั้งหมด  
ข. ไม�ว�าจะมีผู.ถูกลงโทษ  หรือยกฟ�องก็ริบได. 
ค. ถูกทุกข@อ 
ง. ผิดทุกข@อ 

๔๕.  ประโยชน:ทีไ่ด@รับจากการสืบสวนเกี่ยวกับทรัพย:สินไว@ล'วงหน@าคือ 
 ก. สามารถริบทรัพย�สนิของผู.กระทําผดิได.ในขณะที่เข.าจับกุมใน ๘ ฐาน และใน ๒๕ ตัวยา 
 ข. ทราบความเคลื่อนไหวของทรัพย�สิน  
 ค. นํามาใช.เป1นพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดีอาญา 

ง. ถูกทุกข@อ  

-------------------------------------------------------- 



๖๑ 

 

ผลคะแนนก'อน - หลังการฝaกอบรม 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ตํารวจภูธรภาค ๓) ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ" 

ลําดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ตําแหน'ง Pre Test Post Test 

    ตํารวจภูธรภาค ๓     

๑ ๑ พ.ต.ท.อดิศร  สุวรรณรักษ� สว.กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๓ ๑๙ ๔๒ 

๒ ๒ พ.ต.ท.ต�อศักดิ ์ ศรีเสริม สว.ฯ ปรก.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๓ ๑๘ ๔๕ 

๓ ๓ พ.ต.ท.อภินันท�ศักดิ ์ ธาตุไพบูรณ� สว.ฯ ปรก.กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๔ ๒๓ ๔๕ 

๔ ๔ พ.ต.ต.กิตติศักดิ ์ เครือบุตร สวป.สภ.กันทรอม ปรก.ฯ กก.สส.๑ บก.สส.ภ.๓ ๑๘ ๔๔ 

๕ ๕ พ.ต.ต.ศิวภาคย�  พวงจันทร� สว.กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๓ ๑๗ ๔๐ 

  
พ.ต.ต.กันตพงศ�  อุดมผล สว. ๙ ปรก. ศพส. ภ. ๓ ๒๕ ๔๒ 

๖ ๖ ร.ต.ต.กิตติพงศ�  จูงกลาง รอง กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๓ ๑๘ ๔๐ 

  
ภ.จว.นครราชสีมา     

๗ ๑ พ.ต.ท.ไกรสร ศรีอําพร สวป.สภ.ห.วยแถลง ๒๐ ๔๔ 

๘ ๒ พ.ต.ท.ประสิทธ์ิ  พันธุ�วิชัย สว.สส.สภ.ด�านขุนทด ๒๓ ๔๕ 

๙ ๓ พ.ต.ท.วรวุฒิ  เล็กสุนทร พงส.(สบ.๒) สภ.โพธ์ิกลาง ๑๖ ๔๕ 

๑๐ ๔ พ.ต.ท.สุพล  สุราวุธ พงส.(สบ.๓) สภ.ด�านขุนทด ๑๕ ๔๕ 

๑๑ ๕ พ.ต.ท.อรชุน  รักสกุลพิวัฒน� พงส.(สบ.๓) สภ.ปากช�อง จว.นม. ๑๗ ๔๓ 

๑๒ ๖ ร.ต.อ.ศิริวัฒน�  เรียมศิร ิ พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองนครราชสีมา ๑๖ ๔๓ 

๑๓ ๗ ร.ต.อ.เอกสิทธ์ิ  พลงาม รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา ๒๐ ๔๒ 

๑๔ ๘ ร.ต.อ.บุญชนะ  พรประมินทร� รอง สว.สส.สภ.ปากช�อง ๒๑ ๔๒ 

๑๖ ๑๐ ร.ต.อ.วินัย  สอาดชอบ รอง สว.สส.สภ.สีคิ้ว ๑๘ ๔๕ 

๑๗ ๑๑ ร.ต.อ.กิติกรณ�  กาศลังกา พงส.(สบ.๑) สภ.ปากช�อง ๒๑ ๔๕ 

๑๘ ๑๒ ร.ต.อ.สุพจน�  คํากําพุด รอง สว.สส.สภ.โพธ์ิกลาง ๑๖ ๔๕ 

๑๙ ๑๓ ร.ต.ท.สมชาย  นาคสูงเนิน พงส.(สบ.๑) สภ.สีคิ้ว ๑๙ ๔๕ 

๒๐ ๑๔ ร.ต.ต.อนุศักดิ ์ ยอดเจริญ รอง สวป.สภ.จักราช ๑๔ ๔๕ 

๒๑ ๑๕ ร.ต.ต.เสถียร  ภานุทัต พงส.(สบ.๑) สภ.จักราช ๑๔ ๔๕ 

  
ภ.จว.ชัยภูม ิ     

๒๒ ๑ พ.ต.ท.วิทยา  กุศลวงศ� พงส. (สบ ๓) สภ.คอนสวรรค� ๒๕ ๔๕ 

๒๓ ๒ พ.ต.ท.รัตนพล  ธูปแก.ว สวป.สภ.บําเหน็จณรงค� ๒๓ ๔๑ 



๖๒ 
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๒๔ ๓ ร.ต.อ.กิตติพงษ�  มีเสน รอง สว.ฯ ปรก.สภ.เมืองชัยภูม ิ ๑๙ ๔๔ 

๒๕ ๔ ร.ต.ท.สเุจต  บุญคง พงส.(สบ ๒)ฯ ปรก.ชป.ปส.ภ.จว.ชัยภูม ิ ๒๒ ๔๕ 

๒๖ ๕ ร.ต.ท.บดินทร เพ็ญสูตร พงส.(สบ ๑)ฯ ปรก.สภ.เมืองชัยภมูิ ๑๔ ๔๔ 

๒๗ ๖ ร.ต.ท.โฆสน น่ิมพิลา พงส.(สบ ๑) สภ.ภูเขียว ๒๓ ๔๓ 

๒๘ ๗ ร.ต.ต.อธิป3ถย�  จินากูล รอง สวป.ฯ ปรก.สภ.ภูเขียว ๑๕ ๔๓ 

๒๙ ๘ ร.ต.ต.ชาตรี ศรจัีนทร� รอง สว.ฯ ปรก.สภ.แก.งคร.อ ๒๒ ๔๑ 

๓๐ ๙ ร.ต.ต.ไพรพนนท�  สุกขันต� รอง สว.(สส.) สภ.คอนสวรรค� ๒๕ ๔๑ 

๓๑ ๑๐ ร.ต.ต.ศักดิส์ิทธ์ิ สิงคเสลิต พงส.(สบ ๑)ฯ สภ.แก.งคร.อ ๒๕ ๔๒ 

  
ภ.จว.บุรีรัมย:     

๓๒ ๑ พ.ต.ท.สมยศ  พ้ืนชัยภูม ิ รอง ผกก.ฯ/ปรก.ศพส.ภ.จว.บุรีรมัย� ๑๗ ๔๓ 

๓๓ ๒ พ.ต.ท.พิเชษฐ�  จันทรรัตน� รอง ผกก.(ป.) สภ.เฉลิมพระกียรต ิจว.บร. ๒๒ ๔๒ 

๓๔ ๓ พ.ต.ท.รัฐศาสตร�  ไชยพล ี สว.สส.สภ.แคนดง จว.บุรีรัมย� ๒๓ ๔๑ 

๓๕ ๔ ร.ต.อ.ประสงค� สุมหิรมัย� รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรรีัมย� ๑๒ ๔๒ 

๓๖ ๕ ร.ต.ท.อัครเดช เพ็งวงษ� พงส.(สบ ๑) สภ.เมืองบุรรีัมย� ๒๔ ๔๒ 

  
ภ.จว.ยโสธร     

๓๗ ๑ พ.ต.ท.ปภาวิน  เพ็ชร�นอก รอง ผกก.(ป.) สภ.ปKาติ้ว จว.ยโสธร ๒๔ ๔๔ 

๓๘ ๒ พ.ต.ท.สุเทพ  แก.วทน รอง ผกก.กลุ�มงานสอบสวน ภ.จว.ยโสธร ๒๖ ๔๕ 

๓๙ ๓ พ.ต.ท.ศิลปชัย  จันปุKม พงส.(สบ.๓) สภ.เลิงนกทา ๘ ๔๔ 

๔๐ ๔ พ.ต.ท.สงบ  พิมมาลยั พงส.(สบ.๓) สภ.กุดชุม ๒๔ ๔๔ 

๔๑ ๕ พ.ต.ท.วานิช  ไชยงาม พงส.(สบ.๓) สภ.ปKาติ้ว ๒๑ ๔๓ 

๔๒ ๖ พ.ต.ต.เทอดรัฐ  จงจิตชอบ สว.สส.สภ.ปKาติ้ว ๒๔ ๔๓ 

๔๓ ๗ พ.ต.ต.วรวุทธ์ิ  ท�านมุข สวป.สภ.ปKาติ้ว จว.ยโสธร ๒๒ ๔๑ 

๔๔ ๘ ร.ต.อ.มติรชัย  บุญล้ํา พงส.(สบ.๑)สภ.ยโสธร ๒๓ ๔๒ 

๔๕ ๙ ร.ต.อ.พนม  สระนํ้าคํา รอง สวป.สภ.กุดชุม ๑๙ ๔๓ 

๔๖ ๑๐ ร.ต.ท.กฤตบุญศิษฏ�  กกเป�อย รอง สง.สส.สภ.เมืองยโสธร ๒๖ ๔๓ 

๔๗ ๑๑ ร.ต.ท.ธิระพันธ�  ใจแน�น รอง สวป.สภ.เลิงนกทา ๙ ๔๒ 

๔๘ ๑๒ ร.ต.ต.ธนาวิทย�  สิทธินาม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.ยโสธร ๒๒ ๔๒ 

  
ภ.จว.ศรีสะเกษ     

๔๙ ๑ พ.ต.ท.สุรนาท  วัฒนเขจร รอง ผกก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ๒๕ ๔๕ 

๕๐ ๒ พ.ต.ต.สมศักดิ ์ สาภูงา สว.สส.สภ.กันทรลักษ� ๒๓ ๔๑ 
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๕๑ ๓ ร.ต.อ.กองศร ี ประจันทร� พงส.(สบ.๑)สภ.ขุนหาญ ๒๐ ๔๔ 

๕๒ ๔ ร.ต.อ.ประมุกข�  ห�ามกระโทก พงส.(สบ.๑)สภ.กันทรลักษ� ๑๙ ๔๑ 

๕๓ ๕ ร.ต.อ.อรรณพ  มณีวงษ� พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองศรสีะเกษ ๑๙ ๔๑ 

๕๔ ๖ ร.ต.ต.ศิวรักษ�  สายแวว รอง สวป.สภ.ขุนหาญ ๑๐ ๔๒ 

๕๕ ๗ ร.ต.ต.ยงยุทธ  พลสงคราม รอง สวป.สภ.นํ้าเกลีย้ง ๒๒ ๔๕ 

  
ภ.จว.สุรินทร:     

๕๖ ๑ พ.ต.ท.ศิริศุกร�  ประทีปรตัชัชวาลย� สวป.สภ.เมืองสรุินทร� ๒๓ ๔๕ 

๕๗ ๒ ร.ต.ท.บุรสักร  ลาผ�าน พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองสุรินทร� ๒๑ ๔๕ 

๕๘ ๓ ร.ต.ต.โกวิทย�  ทองแผ�น รอง สวป.สภ.ดม/รอง หน.ชุด ปส.ภ.จว.สรุินทร� ๒๐ ๔๓ 

  
ภ.จว.อํานาจเจริญ     

๕๙ ๑ พ.ต.ท.ไมตร ี บุญมาศ สว.กก.สส.ภ.จว.อํานาญเจริญ ๒๓ ๔๔ 

๖๐ ๒ ร.ต.อ.ยอดรักษ�  ทองสง�า รอง สว.สส.ภ.จว.อํานาญเจริญ ๒๓ ๔๕ 

๖๑ ๓ ร.ต.ท.บัญชา  สงข�แจ�ม พงส.(สบ.๑)สภ.เมืองอํานาจเจริญ ๒๔ ๔๓ 

๖๒ ๔ ร.ต.ต.สุพล  พลไชยา รอง สวป.สภ.ชานุมาน ๑๙ ๔๔ 

  
ภ.จว.อุบลราชธาน ี     

๖๓ ๑ พ.ต.อ.โชคชัย  อินทะนิน ผกก.สภ.ช�องเม็ก ๒๑ ๔๕ 

๖๔ ๒ พ.ต.ท.วิรัช  ทรัพย�คณารักษ� รอง ผกก.(ป.) สภ.ช�องเม็ก ๑๘ ๔๕ 

๖๕ ๓ พ.ต.ท.อลงกรณ�  สนุกพันธ� สวป.ฯ ปรก.ศพส.ภ.จว.อุบลราชธานี ๒๓ ๔๕ 

๖๖ ๔ พ.ต.ท.วรยุทธ  พงษ�ตัน สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี ๑๙ ๔๕ 

๖๗ ๕ พ.ต.ท.ทองดี  นาหนองตูม พงส.(สบ.๒) สภ.วารินชําราบ ๒๓ ๔๓ 

๖๘ ๖ พ.ต.ท.สมชาย  ผ�องเมืองป3ก พงส.(สบ.๓) สภ.เดชอุดม ๒๕ ๔๕ 

๖๙ ๗ ร.ต.อ.รุ�งทวี  นาปาน พงส.(สบ.๑) สภ.เมืองอุบลราชธานี ๑๘ ๔๔ 

๗๐ ๘ ร.ต.อ.ภสุพงศ�  สัสันตพงศ� รอง สว.สส.สภ.เขมราฐ ๑๘ ๔๔ 

๗๑ ๙ ร.ต.อ.เมธาสิทธ์ิ  วงศ�ป3ดสา พงส.(สบ.๑) สภ.เขมราฐ ๒๐ ๔๕ 

๗๒ ๑๐ ร.ต.ท.ธวัชชัย  สําราญสุข พงส.(สบ.๑) สภ.พิบูลมังสาหาร ๒๘ ๔๕ 

๗๓ ๑๑ ร.ต.ท.วัฒนศักดิ ์ บุตรโคตร รอง สวป. สภ.วารินชําราบ ๒๐ ๔๓ 

๗๔ ๑๒ ร.ต.ต.อุทิตย�  พิมมะศร ี รอง สวป. สภ.เดชอุดม ๒๓ ๔๑ 

๗๕ ๑๓ ร.ต.ต.สมศักด�  ประมนต� รอง สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร ๑๘ ๔๒ 

 

 



๖๔ 

 

กําหนดการโครงการ 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ  
(โครงการนําร'องตํารวจภูธรภาค ๑)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ระหว'างวันท่ี ๑๕ – ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 
ณ โรงแรม เอเชีย แอร:พอร:ท อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน ี

------------------------------------ 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๕  กันยายน  ๒๕๕๔ 
๐๘.๐๐  - ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณหน.าห.องเอฟเวอร�กรีน ช้ัน  ๕  โรงแรม เอเชีย แอร�พอร�ท   
๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปZดการสัมมนา โดย พล.ต.ท.วรพงษ:   ชิวปรีชา  ผู.ช�วยผู.บัญชาการตํารวจแห�งชาติ 
  กล�าวรายงานโครงการ โดย พ.ต.อ.ปสพกรณ:  โพธิสุข  ผู.อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร�     
๐๙.๑๕  - ๑๐.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง  “นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน”                         
   โดย : พล.ต.ต. คํารณวิทย:  ธูปกระจ'าง รองผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ รักษาราชการแทนผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ 
๑๐.๐๐  - ๑๑.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “กฎหมายฟอกเงิน และสถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและ 
 แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. สีหนาท ประยูรรัตน: รกท. เลขาธิการ ปปง.   
๑๑.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ�ยาเสพติดในป3จจุบัน/แนวทางการปฏิบัติการเชิงรุก (บูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน)  โดย พล.ต.ท.วุฒิ  วิทิตานนท: 
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓. ๐๐   -  ๑๕.๐๐  น. บรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู.กระทําความผิดเกี่ยวกับ 
 ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔  โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ป.ป.ส. 
๑๕. ๐๐   -  ๑๗.๐๐  น. อภิปราย เรื่อง “บทบาทของสํานักงาน ปปง. และการบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒   
 โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.และสํานักงานอัยการสูงสุด ดําเนินการอภิปรายโดย ผชช.นม. 
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ�การทํางานเป1นทีม โดย : นายจักรพงษ:  ธรรมพงษ:บวร และทีมวิทยากรจาก มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันศุกร:ท่ี ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๔ 
๐๗.๐๐  - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช.า 
๐๘.๓๐  - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนบริเวณหน.าห.องแคทรียา  ช้ัน ๕  โรงแรม เอเชีย แอร�พอร�ท 
๐๙. ๐๐   -  ๑๒.๐๐  น.  อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวนและการต้ังรูปคดี” โดย : วิทยากรจาก สํานกังาน ปปง. 
 และสํานักงานอยัการสูงสุดและสํานักงานตํารวจภธูรภาค ๑ ดําเนินการอภปิรายโดย ผอ.ตส. 
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  - ๑๖.๐๐ น. สัมมนากลุ�มย�อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน  

โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง.และสํานักงานอัยการสูงสุด และสํานักงานตํารวจภูธรภาค ๑ 
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 
วันเสาร:ท่ี ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๔ 
๐๗.๐๐  - ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช.า 
๐๘.๓๐  - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนบริเวณหน.าห.องแคทรียา  ช้ัน ๕  โรงแรม เอเชีย แอร�พอร�ท 
๐๙. ๐๐   -  ๑๒.๐๐  น.            สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ)  
๑๒.๐๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐  - ๑๕.๓๐ น. นําเสนอผลการสัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 
๑๕.๓๐  - ๑๖.๐๐ น. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปZดการสัมมนา โดย รองผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ 
๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับ สํานักงาน ปปง. โดยสวัสดิภาพ 

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

 * กําหนดการอาจเปล่ียนแปลงได.ตามความเหมาะสม   * สําหรับผู.เข.าร�วมสัมมนา ๓ วัน  วันแรกวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ลงทะเบียนรับเอกสารแล.ว 
    ให.ฝากสัมภาระท่ี LOBBY  ตามท่ีทางโรงแรมจัดไว.  สามารถ Check in  ได.หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน  



๖๕ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒                

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๒) ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ภายใต@โครงการจัดตั้งหน'วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการค@ามนุษย:)”  

ระหว'างวันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร: ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 

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

๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข.าโรงแรม  
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติการทํางานเป1นทีม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ� โดย ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันจันทร:ท่ี  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปZดการสัมมนา โดย พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.   
 กล�าวรายงานโครงการ โดย นางนวลจันทร:  โพธิ์ช'วย ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร   

๐๙.๑๐  - ๑๐.๑๐ น. บรรยาย เรื่อง “สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการ 
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” และ นโยบายและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและมาตรการตามกฎหมายฉบับใหม� 
โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.   

๑๐.๑๐  - ๑๒.๑๐ น. อภิปราย เรื่อง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /สํานักงานตํารวจภูธรภาค  ๒ 

 ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย:  แสวงผล  ผู.อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห� 
๑๒.๑๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓. ๐๐   -  ๑๖.๐๐  น. สัมมนากลุ�มย�อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงิน  

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

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

��������� 

หมายเหตุ :  * รับประทานอาหารว�างและเครื่องดื่มเวลา ๑๐.๑๐ - ๑๐.๒๕  และ ๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น. 
       * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได.ตามความเหมาะสม  

 

 



๖๖ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓ ) ประจําปjงบประมาณ 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.    พิธีเปZดการสัมมนาและมอบนโยบาย 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            

การปราบปรามขยายผลยึดทรัพย:ผู@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�มฝTกปฏิบัติ “การจัดทําผังเครือข�ายทางด.านการเงินของขบวนการค.ายาเสพติด”  
 โดย  พ.ต.ท.ธีระชัย   ชํานาญหมอ  รอง ผกก.สส.ภ.จว.สุรินทร�  

         พ.ต.ท.ภูมิ    ทองโพธิ์   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�มฝTกปฏิบัติ (ต�อ)  
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

 
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�มฝTกปฏิบัติ “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�มฝTกปฏิบัติ (ต�อ)  

วันศุกร:ที่  ๑๐ สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙. ๐๐ - ๑๐. ๐๐ น.  แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติ (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�มฝTกปฏิบัต ิ
เวลา ๑๔.๓๐  - ๑๕.๐๐ น.  ทดสอบความรู.หลังการเข.าร�วมสัมมนา 
เวลา ๑๕.๐๐  - ๑๕.๓๐ น.   พิธีมอบประกาศนียบัตร และปZดการสัมมนา โดยผู.บัญชาการตาํรวจภูธรภาค ๓/อธิบดีอัยการ  

สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 
เวลา ๑๕.๓๐ น.  เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 
  

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

       *  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได.ตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสงูสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” 
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระหว'างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด: รีสอร:ท 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�มฝTกปฏิบัติการทาํงานเป1นทีม ๔ กลุ�ม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น.        กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ� โดย ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
๐๘. ๓๐   -  ๐๙. ๐๐  น. ลงทะเบียนหน.าห.องประชุม (ห.องทวีชล) 
๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปZดการสัมมนา โดย นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน:ตระกูล อธบิดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 
๐๙.๑๐  - ๑๐.๐๐ น. อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
 ป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
                                                    โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /ตํารวจภูธรภาค ๕                                                        
 ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย:  แสวงผล  ผู.อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห� 
๑๐.๐๐  - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย เร่ือง “แนวทางการสบืสวน/การตัง้รูปคด ีและแนวทางบูรณาการการปฏิบัติ 
                                          ตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 โดย นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน:ตระกลู 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 “แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงนิ” 
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 

วันศุกร:ที่  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 และปZดการสัมมนา โดย ผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 

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

       * กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได.ตามความเหมาะสม  

 

 



๖๙ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เร่ือง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติตํารวจภูธรภาค ๖” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ภายใต@โครงการจัดตั้งหน'วยปฏิบัติการเกี่ยวกับการป�องกันและปราบปรามการค@ามนุษย:)”  

ระหว'างวันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๕ณ โรงแรมทรัพย:ไพรวัลย: แกรนด: โฮเต็ล จังหวัดพิษณุโลก 
------------------------------------ 

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๑๕. ๐๐   -  ๑๖. ๐๐  น. ลงทะเบียนรับเอกสารบริเวณ Lobby และ  Check in  เข.าห.องพักโรงแรม  
๑๖.๐๐  - ๑๗.๓๐ น. แบ�งกลุ�มฝTกปฏิบัติการทาํงานเป1นทีม 
๑๘.๓๐  - ๒๑.๐๐ น.      กิจกรรมเสริมสร.างความสัมพันธ� โดย ผอ.ส�วนพัฒนาบุคลากร สํานักงาน ปปง. 

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๐๘. ๓๐   -  ๐๘.๕๕  น. ลงทะเบียนหน.าห.องประชุม  
๐๙.๐๐  - ๐๙.๑๐ น. พิธีเปZดการสัมมนา โดย ผู@บัญชาการตํารวจภูธรภาค  ๖     
๐๙.๑๐  - ๑๑.๑๐ น. อภิปราย เร่ือง “แนวทางการสืบสวน/การตั้งรูปคดี และแนวทางบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 โดย : วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง. /สํานักงานอัยการสูงสุด /ตํารวจภูธรภาค ๖  : นายชาญชยั  พงศ�ภัสสร, 
นายนภดล  บุญศร และ ดําเนินการอภิปรายโดย  ร.ต.อ.หญิงสุวนีย:  แสวงผล  ผู.อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห� 

๑๑.๑๐  - ๑๒.๑๐ น.    สัมมนากลุ�มย�อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงนิ   
๑๒.๑๐  - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 
๑๓.๐๐  - ๑๔.๐๐ น.      สัมมนากลุ�มย�อย "แนวทางการบูรณาการตามกฎหมายฟอกเงนิ (ต�อ)   
๑๔. ๐๐   -  ๑๗.๐๐  น. บรรยาย เร่ือง “สถานการณ�การฟอกเงินในป3จจุบัน  นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตาม

กฎหมายฟอกเงิน” โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธิการ ปปง.   
๑๘.๐๐  - ๒๑.๐๐ น. สัมมนากลุ�มย�อย (ต�อ) 

วันศุกร:ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕  
๐๘. ๓๐   -  ๐๘.๕๕  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 และปZดการสัมมนา โดย ผู@บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 
๑๕.๓๐ น. เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ 

��������� 

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

 
  



๗๐ 

 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พล.ต.ต.คํารณวิทย�  ธูปกระจ�าง 
รองผู.บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑ 
รักษาราชการแทน ผบช.ตร.ภ.๑ 

พล.ต.ต.เกษียร วรศิริ 
รองผู@บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 

พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล 
ผู@บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๓ 

 

พ.ต.อ.ดร.สีหนาท  ประยูรรัตน: 
เลขาธิการ ปปง. 

พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก 
รัฐมนตรีว'าการกระทรวงยุติธรรม 

รัฐมนตรีว'ากรกระทรวงยุติธรรม 
ถ'ายรูปร'วมกับ ผู@บริหารสํานักงาน ปปง. 

พล.ต.ท.วรพงษ:   ชิวปรีชา 
ผู@แทน ผู@บัญชาการตํารวจแห'งชาติ และ 

ผู@แทน ร.ต.อ.เฉลิม อยู'บํารุง : รองนายกรัฐมนตรี 

 

พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน 
ผู@บังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๕ 
ผู@แทน ผู@บัญชากรตํารวจภูธรภาค ๕ 

 

ร.ต.อ.ดร.เฉลิม  อยู'บํารุง 
รองนายกรัฐมนตรี 



๗๑ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (โครงการนําร'องตาํรวจภธูรภาค ๑)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔   
 

 

 

 

 

    ผู@เข@าร'วมสัมมนาลงทะเบียน 

 

                                                      
                                                               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

นางนวลจันทร:  โพธิ์ช'วย 
ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร                                 

กล'าวชี้แจงรายละเอียดโครงการก'อนพิธีเปnดการสัมมนา 
 

พ.ต.อ.ปสพกรณ:   โพธิสุข 
ผู@อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร: 
กล'าวรายงานโครงการต'อประธานในพิธี 

 

วิทยากร จากสํานักงาน ปปง., สาํนักงานตํารวจแห'งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด 

พล.ต.ท.วรพงษ:   ชิวปรีชา 
ผู@ช'วย ผู@บัญชาการตํารวจแห'งชาติ 

กล'าวเปnดโครงการสัมมนา 

ผู@แทนจากสํานักงานตํารวจและ
ตํารวจภูธรภาค ๑ - ๙  เข@าร'วมสัมมนา 

ภาพพิธีมอบประกาศนียบัตรให.กับ
ผู.เข.าร�วมฝTกอบรม 

ภาพผู@แทนจากสํานักงานตํารวจแห'งชาติ
สํานักงานตํารวจภูธรภาค ๑ 

และข@าราชการสํานักงาน ปปง. 



๗๒ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง “การบูรณาการการปฏบัิติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตาํรวจแห'งชาติ (ตํารวจภธูรภาค ๒)” ประจําปjงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
(ภายใต@โครงการจัดตั้งหน'วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค@ามนุษย: ) 

   
     
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

นางอรอุมา  คงเพ็ชร: 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล'าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค:โครงการ 

นางนวลจันทร:  โพธิ์ช'วย 
ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร 

กล'าวต@อนรับผู@เข@าร'วมโครงการและแบ'งกลุ'ม 

พ.ต.อ.สีหนาท  ประยูรรัตน: 
เลขาธิการ ปปง. กล'าวเปnดโครงการ 

ภาพผู@เข@าร'วมสัมมนาลงทะเบียน      แบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติการทํางานเปeนทีม 
โดย ทีมวิทยากรจากสํานักงาน ปปง. 

นางนวลจันทร:  โพธิ์ช'วย 
ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร 

กล'าวรายงานโครงการ 

 

ผู@เข@าร'วมโครงการ 
 

ร@อยตํารวจเอกหญิง สุวนีย:  แสวงผล  
ผู@อํานวยการสํานักตรวจสอบและวิเคราะห: 

กล'าวปnดโครงการ 

วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง., สาํนักงานอัยการสูงสุด และสํานกังานตํารวจแห'งชาติ 
 



๗๓ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๓)”ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 (ได@รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ป.ป.ส.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู@เข@าร'วมโครงการ 
 

นางอรอุมา  คงเพ็ชร: 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล'าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถุประสงค:โครงการ 

นางนวลจันทร:  โพธิ์ช'วย 
ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร 

กล'าวรายงานโครงการ 

พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล : ผบช.ภ.๓ 
ประธานกล'าวเปnดโครงการ 

วิทยากรสํานักงานสรรพากรภาค ๙  
จังหวัดนครราชสีมา 

แบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติ วิทยากร จาก สํานักงาน ปปง. และสํานักงานอัยการสูงสุด 

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



๗๔ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๕) และสํานักงานอัยการสูงสุด (สํานักงานอัยการภาค ๕)” 
ประจําปjงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 

ผู@เข@าร'วมโครงการ 

นางอรอุมา  คงเพ็ชร: 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

กล'าวชี้แจงรายละเอียดและวัตถปุระสงค:โครงการ 

นางนวลจนัทร:  โพธิ์ช'วย 
ผู@อํานวยการส'วนพัฒนาบุคลากร 

กล'าวรายงาน 

นายสุรศักด์ิ  ตรีรัตน:ตระกูล 
อธิบดีอัยการ สํานักงานคดีศาลสงูภาค ๕ 

ประธานกล'าวเปnดงาน 

พิธีมอบประกาศนียบัตร 
พล.ต.ต.ชูชัย  ขุนคลังมีวน 

ผู@บังคับการประจําตํารวจภูธรภาค ๕ 
กล'าวปnดโครงการ 

 

ฝaกปฏิบัติการทํางานเปeนทีม 

วิทยากร 

สัมมนากลุ'มย'อย 



๗๕ 

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป�องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

ร'วมกับสํานักงานตํารวจแห'งชาติ (ตํารวจภูธรภาค ๖)”ประจําปjงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
(ภายใต@โครงการจัดตั้งหน'วยปฏิบัติการเก่ียวกับการป�องกันและปราบปรามการค@ามนุษย:)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ผู@เข@าร'วมสัมมนาลงทะเบียน 

นายกิติศักด์ิ  สสีด 
นักวิเคราะห:นโยบายและแผนชํานาญการ 
กล'าวช้ีแจงกําหนดการและวัตถุประสงค: 

 

ร.ต.อ.หญิงสุวนยี:  แสวงผล 
ผู@อํานวยการสาํนกัตรวจสอบและวิเคราะห: 

กล'าวต@อนรับผู@เข@าร'วมสัมมนา 

 

บรรยาย เรื่อง “สถานการณ:การฟอกเงินในป>จจุบัน   
นโยบายและแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน” 

โดย  พ.ต.อ. ดร. สีหนาท ประยูรรัตน:  เลขาธกิาร ปปง. 
 

พล.ต.ต.เกษียร วรศิร ิ
รองผู@บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๖ 

 กล'าวปnดโครงการ 

 

แบ'งกลุ'มฝaกปฏิบัติการทํางานเปeนทีม  
 

วิทยากรจาก สํานักงาน ปปง., สาํนักงานอัยการสูงสุด  
และสํานกังานตํารวจแห'งชาติ 

 

สัมมนากลุ'มย'อย 
 

ผู@เข@าร'วมโครงการ 
 



๗๖ 

 

สารบัญ 
                     

             หน.า 
สรุปผลโครงการสัมมนา  
๑.  หน�วยงานที่รับผิดชอบ   ๑ 
๒.  หลักการและเหตุผล   ๑ 
๓.  วัตถุประสงค�   ๑ 
๔.  สถานที่จัดโครงการ   ๒ 
๕.  วิธีการดําเนินโครงการและวิทยากร   ๒ 
๖.  สรุปผลการสัมมนา   ๖ 
 -  ตํารวจภูธรภาค ๑  ๗ 
 -  ตํารวจภูธรภาค ๒ ๒๒ 
 -  ตํารวจภูธรภาค ๓ ๒๘ 
 -  ตํารวจภูธรภาค ๕ / อัยการภาค ๕ ๓๕ 
 -  ตํารวจภูธรภาค ๖ ๓๙ 
๗. ป3ญหาอุปสรรค และข.อเสนอแนะ  ๔๔   
๘. ผลการดําเนินงาน  ๔๕ 
 ภาคผนวก 

- สรุปผลการประเมินโครงการ ๔๖ 

- แบบทดสอบการฝTกอบรม ๕๕ 

- ผลคะแนนก�อน – หลังการฝTกอบรม ๖๑ 

- กําหนดการโครงการ ๖๔ 

- ภาพกิจกรรม ๗๐ 
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