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รายงานข่าวกรองทางการเงิน 
เร่ือง การฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรู 

 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้จัดทํารายงานการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่อง การฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรู ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีกลุ่มอาชญากรรม  
ที่เป็นลักษณะองค์กรข้ามชาติ มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมหลายประเภท ทั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด 
กลุ่มผู้ค้าของเถื่อน ค้าอาวุธ ค้ามนุษย์ ขบวนการเลี่ยงภาษี ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนเป็นจํานวนมาก   
จึงต้องใช้วิธีการปิดบังซ่อนเร้นแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย  โดยการแปลงสภาพเงินในแต่ละครั้งให้แนบเนียน   
โดยจากการจับกุม ยึดทรัพย์ในคดีสําคัญหลายคดีที่มีทรัพย์สินเกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก  พบว่าหนึ่งในวิธี   
ที่เป็นที่นิยม คือการแปรสภาพเงินเป็นรถยนต์สปอร์ต ซูเปอร์คาร์ หรือ ‘รถหรู’  โดยเฉพาะรุ่นที่มีคุณภาพสูง
ระดับ high-end จะสามารถรองรับการฟอกเงินได้ครั้งละจํานวนมากได้เป็นอย่างดี  รวมถึงสามารถแปรสภาพ
กลับไปเป็นเงินสดได้เป็นจํานวนมากโดยไม่ยากเช่นกัน 

1. การฟอกเงินในธุรกิจรถหรู 
ในบริบทของการฟอกเงิน ผ่านธุรกิจรถหรูซึ่งเป็นรถนําเข้าจากต่างประเทศเหล่านี้ มีเครือข่ายผู้ร่วม

ลงทุนเป็นผู้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเจ้าของธุรกิจผิดกฎหมายหรือผู้ก่ออาชญากรรม โดยใช้เงินจากการก่อ
อาชญากรรมเป็นส่วนสําคัญในการหมุนเวียนลงทุน ให้เสมือนมีเงินผลกําไรจากธุรกิจที่มีที่มาถูกกฎหมาย  
ประเด็นสําคัญคือกระบวนการทําธุรกิจดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับเครือข่ายทุจริต หลีกเลี่ยงการเสียภาษี
นําเข้ารถยนต์ ซึ่งเป็นการร่วมมือทุจริตของทั้งเครือข่ายเอกชนคือกลุ่มผู้นําเข้าและผู้จําหน่ายรถยนต์ และ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งในระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารหรือระดับหัวหน้าส่วนราชการ ที่แสวงประโยชน์
จากช่องว่างของกฎหมายและทําให้รัฐสูญเสียรายได้จํานวนมาก 

2. รูปแบบการน าเข้ารถหรูโดยแสวงประโยชน์จากอัตราภาษีศุลกากร 

2.1 การนําเข้ารถหรูในรูปแบบรถจดประกอบ 

  ในอดีต ขบวนการนําเข้ารถยนต์สปอร์ต ซูเปอร์คาร์ หรือรถหรู ใช้วิธีนําเข้าในรูปรถจดประกอบ 
ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี่ยงภาษีโดยแยกชิ้นส่วนโครงรถและอุปกรณ์ต่างๆ เข้าประเทศ แล้วนํามาประกอบเป็น
รถยนต์ภายหลัง ดําเนินการจดทะเบียนใหม่และเสียภาษีในอัตราต่ําอย่างไม่ถูกต้อง โดยหากนําเข้ารถยนต์
สําเร็จรูปทั้งคันจะถือว่าเป็นรถนําเข้า ซึ่งมีอัตราภาษีสูงแตกต่างกันมาก รวมถึงมีการใช้รูปแบบสําแดงรายการ
ส่วนประกอบของรถยนต์ไม่ครบ  หรือรถที่มีรายการอุปกรณ์ประกอบคุณภาพสูงแต่กลับสําแดงว่าเป็น       
รุ่นธรรมดา เพื่อให้เสียภาษีในอัตราต่ํากว่าความเป็นจริง 
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2.2  การนําเข้ารถหรูโดยปลอมแปลงเอกสารประกอบการนําเข้า 

ภายหลังจากมีกฎหมายห้ามนําเข้าโครงตัวถังรถและไม่รับจดทะเบียนรถที่ประกอบ       

จากชิ้นส่วนที่น าเข้าจากต่างประเทศอย่างเด็ดขาด เพื่อปราบปรามการเลี่ยงภาษีในรูปแบบข้างต้น ธุรกิจ

การนําเข้ารถหรูยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะได้หันไปใช้รูปแบบการปลอมแปลงเอกสาร   ที่

ย ังคงเป ็นการแสวงประโยชน์จากช่องโหว่ของอัตราภาษีศุลกากร คือ เป็นการนําเข้ารถหรูของกลุ่ม         

ผู้จําหน่ายอิสระ ที่มักนําเข้ารถในรุ่นที่ตัวแทนจําหน่ายหลักไม่ได้นําเข้ามา หรือเป็นรุ่นพิเศษ และใช้การ

สําแดงราคา  ที่ต่ํากว่าความเป็นจริง ต่ํากว่าราคารถหรูรุ่นทั่วไปที่ตัวแทนจําหน่ายหลักตั้งไว้  เพื่อให้เสียภาษี

นําเข้าในอัตราที่ถูกลงมาก  เป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Gray Market ซึ่งไม่ใช่รูปแบบ

ใหม่ แต่มีมายาวนานและกลับมาแพร่ระบาดในปัจจุบัน  

กลุ่ม Grey Market จะใช้วิธีการปลอมแปลงเอกสารสําแดงราคา หรือใบอินวอยซ์ (invoice) 
ที่ผู้นําเข้ารถยนต์ต้องยื่นแสดงรายการสินค้าท่ีนําเข้าเพ่ือให้ศุลกากรตรวจสอบประกอบการ เสียภาษีนําเข้าและ
ภาษีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  โดยรถหรูจากภูมิภาคยุโรป ปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนสกุลเงินตราต่างประเทศ (จากสกุลยูโร 
€ เป็น ดอลลาร์สหรัฐ $ ) ด้วยมีมูลค่าอัตราแลกเปลี่ยนต่ํากว่า และปรับเปลี่ยนทั้งในส่วนตัวเลขมูลค่า บางราย
ปรับลดลงถึงครึ่งหนึ่ง อาทิ รถที่มีราคา 2 แสนยูโร อาจถูกปลอมแปลงเอกสารสําแดงราคาเหลือเพียง 1 แสน
ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือหลบเลี่ยงภาษีในการนําเข้ารถยนต์ทั้งคัน  เป็นกรณีที่เชื่อว่าผู้ขายในต่างประเทศมีส่วน   
รู้เห็นด้วย สําหรับกรณีบริษัทรถยนต์ในต่างประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการออกเอกสารเท็จ ผู้นําเข้าจะใช้วิธี
แบ่งจ่ายเงินค่ารถเป็น 2 งวด เพ่ือให้ได้ใบ Invoice 2 ใบ   ที่ระบุราคาใบละประมาณครึ่งหนึ่งของราคาจริง 
แล้วจึงเลือกเพียง 1 ใบในการนํามาแจ้งเพ่ือเสียภาษี  รูปแบบการปลอมแปลงเอกสารข้างต้นนี้ จะทําให้มีการ
ชําระภาษีนําเข้ารถแต่ละคันต่ํากว่าความเป็นจริง โดยเฉลี่ยหลักสิบล้านบาท และเมื่อนํามาจําหน่ายในราคา   
ที่เสมือนเสียภาษีในอัตราที่ถูกต้อง หรือจําหน่ายถูกกว่าความเป็นจริงเล็กน้อย ก็จะมีส่วนต่างเป็นกําไรมูลค่า  
ถึงหลักสิบล้านบาทเช่นกัน  
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2.3  การนําเข้ารถหรูโดยการสวมสิทธิ์คนไทยในต่างประเทศ  

วิธีการลักลอบนํารถหรูเข้าประเทศกลับมาแพร่ระบาด ยังรวมถึงการสวมสิทธิ์นักศึกษาไทยหรือ

คนไทยที่ทํางานอยู่ในต่างประเทศ ที่สามารถนําเข้ารถยนต์ที่มีอายุครอบครองครบระยะเวลาที่กําหนด ได้ในอัตรา

ภาษีต่ํา โดยขบวนการสวมสิทธิ์ดังกล่าวมิได้นําเข้ารถมือสองที่มีอายุการครอบครองครบกําหนดจริง แต่จะ

นําเข้ารถยนต์ใหม่ที่มีการทําเอกสารปลอมสําแดงต่อกรมศุลกากร รวมถึงการใช้เทคนิคลงนามเอกสารย้อนหลัง     

ให้เสมือนครอบครองรถยนต์มานานหรือมีการขายต่อกันมาแล้วหลายทอด โดยเมื่อตรวจสอบนักศึกษาหรือ

บุคคลที่ทํางานในต่างประเทศที่ถูกอ้างชื่อเป็นเจ้าของรถ  พบหลายรายมีสถานะทางการเงินหรือรายได้       

ไม่สอดคล้องกับการซื้อรถราคาสูงระดับ high-end   

2.4  การนําเข้ารถหรูโดยการโจรกรรมและลักลอบลําเลียงเข้าประเทศ 

ในระยะหลัง ยังพบกรณีนํารถมาจากต่างประเทศด้วยลักษณะกา รโจรกรรม ซึ่งมิใช่   

การโจรกรรมตามท้องถนน แต่จะใช้วิธีซื้อรถในต่างประเทศนั้นตามปกติด้วยการผ่อนชําระ หลังชําระได้ 1-2 งวด 

จึงมีการลักลอบขนส่งทางเรือเข้ามาให้เครือข่ายผู้ซื้อต่อโดยตรงในไทย หรือขายต่อผ่านโชว์รูม โดยทําการแจ้ง

ความกับประเทศต้นทางว่ารถหาย เป็นรูปแบบการก่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ไทยเป็นปลายทาง ที่หลายฝ่าย

กําลังเร่งหยุดยั้งการขยายตัว  เครือข่ายการลักลอบนําเข้ารถหรูด้วยวิธีที่ไม่สุจริตเพ่ือจําหน่ายต่อเหล่านี้ เชื่อว่า

มีจํานวนถึงร้อยราย ทั้งรายใหญ่และรายย่อย บางรายเป็นการรับรถต่อมาจากผู้นําเข้ารายใหญ่อีกทอดหนึ่ง 

(มิใช่เป็นการนําเข้าเองโดยตรง)  หรือที่เรียกว่าเป็นธุรกิจระดับซาปั๊ว  มีทั้งที่ดําเนินธุรกิจโดยมีโชว์รูมใหญ่โต 

เปิดเผย จนถึงโชว์รูมที่เป็นห้องแถวขนาดเล็กในซอกซอย  และเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็นที่รับรู้กันในหมู่แวดวง   

ผู้ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรู มีการติดต่อกันได้โดยไม่ต้องมีสถานที่อย่างเป็นทางการ หลายรายจึงใช้

ข้อมูลทีอ่ยู่บังหน้าที่มิได้มีโชว์รูมอยู่จริง  เป็นเพียงห้องแถวที่ทําธุรกิจค้าขายสินค้าปลีกย่อยอ่ืน ที่ไม่เก่ียวข้อง

กับยานยนต์แต่อย่างใด บางแห่งเป็นแฟลตหรือเป็นบ้านพักอาศัยธรรมดา ทั้งที่มีตัวเลขการทําธุรกิจนําเข้า

รถยนต์มูลค่าเป็นหลักสิบถึงหลักร้อยล้านบาท    
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3.  รูปแบบกรณีตัวอย่าง (Typology) การฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรู : กรณีการฟอกเงินของกลุ่ม

ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว 
กรณีฟอกเงินของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ชาวลาว ที่ถูกจับกุมในไทยเมื่อต้นปี 2560 มีเครือข่าย

เป็นอาชญากรรมข้ามชาติและเป็นรายสําคัญอันดับต้นในระดับอาเซียน  มีพฤติการณ์นําเงินที่ได้จากการค้า  
ยาเสพติดมาลงทุนทําธุรกิจรถหรูในไทยเพ่ือฟอกให้เป็นเงินสะอาดก่อนส่งส่วนหนึ่งกลับไปยัง สปป.ลาว โดยมี
รูปแบบที่แสดงให้เห็นการใช้เทคนิควิธีการอย่างเป็นระบบ มีการสร้างเกราะป้องกันตัวอย่างรัดกุม  

3.1 รูปแบบการฟอกเงินของกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 
ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรายนี้มีการแบ่งแยกหน้าที่  ให้มีกลุ่มผู้รับผิดชอบด้านการฟอกเงิน

โดยเฉพาะ (ที่แยกจากกลุ่มที่ทําหน้าที่ลักลอบขนส่งยาเสพติด ) มีรูปแบบการแปรสภาพเงินสกปรกจํานวน
มหาศาล ให้เสมือนมีท่ีมาถูกกฎหมายโดยเปิดธุรกิจจําหน่ายรถหรูบังหน้า มีวิธีการหาเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ 
ที่เป็นผู้สามารถไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งแฝงตัวอยู่ในหลายวงการ โดยเฉพาะวงการสังคมชั้นสูงและวงการรถหรู        
เพ่ือนําชื่อบุคคลเหล่านี้มาใช้บังหน้าเป็นหุ้นส่วนบริษัทธุรกิจ ที่ไม่ต้องมีการร่วมจ่ายเงินลงทุนจริง  แต่อย่างใด   
แต่จะมีการจัดทําเอกสารเพ่ือกล่าวอ้างเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการมีหุ้นส่วน มีข้อตกลงเงินปันผลที่หุ้นส่วน     
จะได้รับและตกแต่งตัวเลขเท็จต่างๆ  ขณะที่ในความเป็นจริง เจ้าของธุรกิจผู้ฟอกเงินจะเป็นผู้ออกเงินทุนเอง
ทั้งหมด ซึ่งเป็นเงินจากการค้ายาเสพติด  ใช้ลงทุนนําเข้ารถหรูจากต่างประเทศมาจําหน่าย โดยมีกระบวนการ
หลบเลี่ยงการเสียภาษีนําเข้า และเพ่ือให้มีความสมจริงในการทําธุรกิจ จะมีการจัดแบ่งผลกําไรส่วนหนึ่ง    
ให้หุ้นส่วนจริงตามข้อตกลง ให้มีลักษณะการหมุนเวียนเงินเพ่ือสามารถใช้อ้างอิงที่มาของรายได้ ที่ถูกกฎหมาย
ได้  นอกจากนี้ ยังสามารถนํารถหรูที่อยู่ในครอบครองมาใช้ในการลักลอบขนส่งยาเสพติด โดยมีการดัดแปลง
ทําช่องลับในการซุกซ่อนยาเสพติด ช่วยอําพรางให้มีความภูมิฐาน และรอดพ้นการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ที่ตั้ง
ด่านตรวจด้วย 

3.2 เทคนิคการสร้างเกราะป้องกันเครือข่ายของกลุ่ม 
กลุ่มอาชญากรมักใช้วิธีคบหากับบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือมีฐานะทางสังคม รวมทั้งบุคคลในวงการ

บันเทิง มีการจัดงานสังสรรค์ให้เป็นโอกาสได้พบปะและทําความรู้จักบุคคลในแวดวงดังกล่าว เพ่ือสร้าง
เครือข่ายที่มีความน่าเชื่อถือ มีบทบาทในการช่วยแปรสภาพทรัพย์สิน และเป็นช่องทางปกป้องจากการถูก
ตรวจสอบต่างๆ  ซึ่งลักษณะเช่นนี้มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะเกี่ยวข้องกับการใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ   
โดย การทุจริตคอรัปชั่น เป็นอีกอาชญากรรมสําคัญที่มักพบความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรู   
โดยนอกจากจะแปรสภาพเงินจากการทุจริต ด้วยการซื้อรถหรูเก็บไว้ในครอบครองแล้ว ยังมีรูปแบบการเข้าไป 
มีผลประโยชน์กับบริษัทธุรกิจรถหรูโดยตรง อาทิการเกี่ยวข้องเป็น ที่ปรึกษา หรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
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นับเป็นเครือข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ที่มักมีกลไกต่างตอบแทน ใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบในการอํานวย
ความสะดวก ช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการถูกตรวจสอบดําเนินคดีต่างๆ ขณะที่ในบางกรณีอาจเป็นการถูกนํา
ชื่อไปแอบอ้างเพ่ือให้ได้สิทธิ์พิเศษต่างๆ ด้วย  

นอกจากนี้ รูปแบบการฟอกเงินโดยลงทุนในธุรกิจสินค้าราคาสูงอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกับธุรกิจ
รถหรู คือซื้อสินค้าราคาสูงมาจ าหน่าย โดยใช้นามหุ้นส่วนที่มิได้ร่วมลงทุนจริงนี้ พร้อมกับการแฝงตัวอยู่ใน   
แวดวงของผู้มีฐานะในสังคม นับเป็นรูปแบบการฟอกเงินที่เชื่อว่าก าลังแพร่หลาย  โดยในเครือข่ายใหญ่ระดับ
อาชญากรรมข้ามชาติ จะมีการน าเงินที่ผ่านธุรกิจบังหน้าดังกล่าวที่เสมือนเป็นผลก าไรที่มีที่มาถูกกฎหมายแล้ว 
เคลื่อนย้ายไปซุกซ่อนในประเทศเพ่ือนบ้าน หรือต่างประเทศอ่ืนๆ ด้วย เป็นการสร้างชั้นความซับซ้อนในขั้นตอน 
Layering ของกระบวนการฟอกเงิน ที่จะยิ่งท าให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างยากล าบากมากขึ้น 

4.  ธุรกรรมที่บ่งช้ีว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรู 
ในขณะที่การแปรสภาพเงินเป็นรถหรู เป็นรูปแบบที่เป็นที่นิยมในหมู่นักฟอกเงิน และยังคงมีแนวโน้ม

แพร่ขยายนั้น ในส่วนของรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลตั้งต้น
สําคัญในการสืบสวนสอบสวน กลับมีการรายงานมายังสํานักงาน ปปง. เป็นจํานวนน้อยมากในเชิงเปรียบเทียบ 
โดยรายงานส่วนใหญ่ที่ได้รับมิใช่รายงานเชิงรุกในการบ่งชี้ เบาะแส แต่เป็นรายงานผลการ ตรวจสอบ           
การครอบครองยานยนต์ของบุคคลที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือพิสูจน์ทราบการกระทําความผิดแล้ว  ผู้มีหน้าที่ต้อง
รายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งในกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงิน 
และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งมีบทบาทหลักในการบ่งชี้เบาะแส จึงควร ให้ความสําคัญ   
กับธุรกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินในรูปแบบนี้มากข้ึน  

5. ตัวอย่างพฤติการณ์ที่ควรติดตามเพื่อรายงานเหตุอันควรสงสัย   
สํานักงาน ปปง. ได้รวบรวมตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรติดตามและเฝ้าระวังการทําธุรกรรมอันอาจ    

เขา้ข่ายการฟอกเงินผ่านธุรกิจรถหรูไว้ ดังนี้ 
- การใช้เงินสดในการซื้อรถหรู หรือสินค้ามีราคาอ่ืน ทั้งการจ่ายชําระทั้งหมดในครั้งเดียว และแบ่ง

จ่ายเพ่ือสร้างความเคลื่อนไหวทางการเงินให้ดูเป็นปกติ เสมือนมีที่มาที่ถูกกฎหมาย 
- การซื้อรถหรู ที่พยายามหลีกเลี่ยงการทําธุรกรรมผ่านสถาบันการเงิน หรือหลีกเลี่ยงวิธีชําระเงิน     

ที่จะเป็นการทิ้งหลักฐานที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ภายหลัง 
- กรณีจ่ายชําระเงินผ่านสถาบันการเงิน มีการกระจายใช้วิธีชําระเงินที่หลากหลายอย่าง               

ไม่สมเหตุสมผล ที่แสดงเจตนาไม่ต้องการให้มีการรายงานธุรกรรมใด โดยรวมถึงพฤติการณ์       
แยกยอดเงินให้ต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีต้องรายงาน  
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- การเร่งรีบในการซื้อรถหรู  เร่งรีบในกระบวนการถือกรรมสิทธิ์อย่างผิดปกติ  รวมถึงการแสดงพิรุธ

เกี่ยวกับการไม่มีความรู้ความสนใจในรถหรูที่จะซื้อนั้น  
- การไม่ใส่ใจในแง่มุมด้านราคาในการซื้อขาย รูปลักษณ์ หรือรายละเอียดอุปกรณ์ประกอบของรถ 

โดยยินดีชําระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ มากกว่าอย่างไม่สมเหตุสมผล 
- การไม่สนใจในแง่มุมด้านกฎหมาย ไม่ใช้ทนายความในการทําความตกลงในกรณีที่มีความไม่ชัดเจน

ต่างๆ ในการซื้อขาย 
- การไม่ยินดีเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การมีเจตนาปกปิดหรือไม่สามารถอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ

แหล่งที่มาของทรัพย์สินในการซื้อรถหรู 
- การใช้เอกสารหลักฐานประกอบการซื้อขายรถหรู ที่มีความคลุมเครือ ไม่สามารถพิสูจน์ทราบ

ข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ทราบได้ว่ามีการให้ข้อมูลเท็จ 
- การต่อรองเพ่ือสร้างหลักฐานเท็จในการซื้อขายรถหรู หรือแสดงความประสงค์ปรับเปลี่ยนตัวเลข  

ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมด 
- การแจ้งความประสงค์จะชําระเงินซื้อรถหรูในรูปแบบหนึ่ง แต่กลับมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ   

อย่างกะทันหันในช่วงสุดท้าย 
- การซื้อขายรถหรู ที่มีราคาสูง หรือต่ํากว่าราคาตลาดอย่างผิดปกติ 
- การซื้อรถหรูและขายต่อในทันที ด้วยราคาที่เพ่ิมข้ึน หรือลงลดมากจากเดิมอย่างผิดปกติ 
- การซื้อรถหรูและขายต่อ หรือการโอนกรรมสิทธิ์ต่อไปยังบุคคลที่สามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโอน

ไปสู่บุคคลที่ไม่มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์  
- การมีลักษณะใช้นามผู้แทน คือใช้ชื่อบุคคลที่สามในการซื้อหรือครอบครองรถหรู โดยพบความ        

ไม่สอดคล้อง กับรายได้หรือสถานภาพทางการเงิน   
- การใช้บริษัทบังหน้าในการซื้อขายรถหรู โดยมีลักษณะผิดปกติ อาทิ การใช้ที่อยู่ ธุรกิจที่มิใช่เป็น    

โชว์รูม รถยนต์  การเพ่ิงเปิดทําธุรกิจไม่นาน แต่มีปริมาณการซื้อขายสูงมากอย่างผิดสังเกต เป็นต้น 
- การทําธุรกรรมเกี่ยวกับรถหรู ที่พบความเชื่อมโยงถึงบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยในการก่ออาชญากรรม 

หรือมีเบาะแสว่าอาจนํามาใช้ในการก่ออาชญากรรม หรือเป็นผู้มีประวัติการทําธุรกรรมที่มีเหตุ    
อันควรสงสัย 

- การทําธุรกรรมเกี่ยวกับรถหรูที่มีการแอบอ้างชื่อ หรือตําแหน่งหน้าที่ของบุคคล ในการขอรับการ
อํานวยความสะดวก หรือสิทธิพิเศษที่จะไม่ต้องเปิดเผยข้อมูล หรือถูกตรวจสอบต่างๆ  
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ส านักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือผู้มีหน้าที่รายงานสังเกตพฤติกรรมดังกล่าว และเม่ือพบเหตุ

อันควรสงสัย ให้มีการการรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยเพื่อส านักงาน ปปง. เพ่ือใช้เป็นเบาะแส     
ในการสืบสวนสอบสวนเส้นทางการเงิน ซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยยับยั้งการดําเนินธุรกิจรถหรูในส่วนที่
เป็นธุรกิจสีเทา และการถูกใช้เป็นเครื่องมือบังหน้าการฟอกเงินที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน  โดยประมาณการ
ว่าขณะนี้มีการนําเข้ารถหรูโดยเลี่ยงภาษีปีละเป็นหลักพันคัน และเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเป็น
การเติบโตควบคู่กับวงสังคมที่เป็นคนรุ่นใหม่ จึงเป็นอาชญากรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นภัยคุกคามสําคัญ     
ที่ต้องเร่งร่วมมือปราบปรามทั้งในส่วนการลงมือกระทําความผิด และในส่วนการมีค่านิยมใช้สินค้าฟุ่มเฟือย    
ที่อยู่บนวัฒนธรรมคดโกง ไม่มีจิตสํานึกในการเคารพกฎหมายของชาติ   

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


