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สรุปผลการดําเนินท่ีสําคัญระหวางเดือนตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 วิสัยทัศน   

 เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงสูมาตรฐานสากล 

1.2 พันธกิจ 

 1.2.1 กําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือตัด

วงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน 

 1.2.2 ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและ

ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 1.2.3 พัฒนาโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ องคความรู และบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม 

และมีมาตรฐานสูความเปนเลิศ 

 1.2.4 บริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

 1.2.5 พัฒนาการบริหารจัดการดานสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยี ท่ีทันสมัย 

ในการปฏิบัติงาน 

 1.2.6 ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมและรณรงคใหความรูดานการปองกันและปราบปราม 

การฟอกเงินแกประชาชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ 

 1.2.7 พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง 

2. งานนโยบายสําคัญท่ีเกี่ยวของกับสํานักงาน ปปง. 

นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ยุทธศาสตรขอ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม  

ยุทธศาสตรขอ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

ยุทธศาสตรขอ 9 การปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอยางยื่นยืน 

นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายขอท่ี 2.1 ประเด็นปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด  

การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด  

 นโยบายขอท่ี 11.6 ประเด็นการนํามาตรการทางการเงิน ภาษี การปองกันการฟอกเงิน มาใชใน 

การปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย 

แรงงานทาสการกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ  

นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  

ดานท่ี 1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา  

ดานท่ี 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ดานท่ี 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

ดานท่ี 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ  

 
3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม ท่ีเกี่ยวของ 
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3.1 การสงเสริมและประสานความรวมมือ 

        3.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีผูสมัครสายลับ ปปง. จํานวน 85 คน ยอดสะสมท้ังสิ้น 75,272 คน 

               3.1.2 การรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข  

แจงเบาะแสเก่ียวกับผูกระทําความผิด โดยกําหนดเลขหมายโทรศัพท 4 ตัวคือ “1710” นอกจากนี้ยังมีชองทาง

อ่ืนๆ เชน ทางจดหมาย เว็บไซต เปนตน ซ่ึงไดรับเรื่องรองเรียนฯ จํานวน 778 เรื่อง ซ่ึงสวนใหญเปนเรื่อง

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด การพนัน และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

  3.1.3 การประสานความรวมมือเก่ียวกับคดี โดยหนวยงานราชการประสานขอความรวมมือ

เก่ียวกับคดี และการรายงานคดีท่ีเก่ียวกับความผิดมูลฐานฟอกเงิน จํานวน 685 เรื่อง สวนใหญเปนเรื่อง

ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด การพนัน และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

  3.2 งานดานการปองกันการฟอกเงิน มีการดําเนินมาตรการทางดานการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินและการกอการราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

         3.2.1 การอบรมใหความรู ไดมีการเผยแพรความรูใหกับกลุมเปาหมายจํานวน 3 กลุม ดังนี้ 
1) ภาครัฐ  จํานวน 37 ครั้ง  จํานวน 3,553 คน 
2) ภาคเอกชน  จํานวน  29 ครั้ง  จํานวน 2,314 คน 
3) ภาคประชาชน จํานวน 6 ครั้ง  จํานวน  600 คน 

3.2.2 การประชาสัมพันธและแถลงขาว  
   ประชาสัมพันธเสริมสรางภาพลักษณองคกรและเสริมสรางความเชื่อม่ันของประชาชน 

ท่ีมีตอองคกรผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ พ.ศ. 2558 ผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 

จํานวน 24 ครั้ง และแถลงขาว จํานวน 30 ครั้ง 

  3.3 งานดานการปราบปรามการฟอกเงิน  
        3.3.1 การดําเนินการกับทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

1) ออกคําสั่งตรวจสอบฯ จํานวน 123 คําสั่ง  

2) ออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ี ใหตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ

กระทําความผิด จํานวน 362 คําสั่ง สวนใหญเปนความผิดมูลฐานยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการฉอโกงประชาชน ตามลําดับ 

3) ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด จํานวน 150 คําสั่ง มูลคา

ทรัพยสิน 11,014,490,959.47 บาท สวนใหญเปนความผิดมูลฐานยาเสพติด การฉอโกงประชาชน และทุจริต

ตอตําแหนงหนาท่ี ตามลําดับ 

4) ออกคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน จํานวน 20 คําสั่ง มูลคาทรัพยสิน 

1,518,966,826.53 บาท  สวนใหญเปนความผิดมูลฐานทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

และยาเสพตดิ ตามลําดับ 

5) เรื่องท่ีมีการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย จํานวน 12 เรื่อง มูลคาทรัพยสิน 9,648,633.57 บาท  

สวนใหญเปนความผิดมูลฐานการฉอโกงประชาชน การลักทรัพยฯ และทุจริตตอตําแหนงหนาท่ี ตามลําดับ 
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6) เรื่องท่ีคณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงาน

อัยการพิจารณา จํานวน 89 เรื่อง มูลคาทรัพยสิน 2,367,065,744.95 บาท สวนใหญเปนความผิดมูลฐาน 

ยาเสพติด การลักทรัพยฯ และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 

7) เรื่องท่ีพนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารอง จํานวน 112 คําสั่ง มูลคา 2,438,206,855.37 บาท 

สวนใหญเปนความผิดมูลฐานยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และการลักทรัพยฯ ตามลําดับ 

8) เรื่องท่ีศาลสั่ งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน จํานวน 81 เรื่อง มูลคาทรัพยสิน 

59,271,366.35 บาท  ในความผิดมูลฐานยาเสพติด 

9) เรื่องท่ีศาลชั้นตนมีคําสั่งยกคํารอง จํานวน 2 คําสั่ง มูลคา 5,292,937.26 บาท  

ในความผิดมูลฐานยาเสพติด 

3.3.2 งานดานการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน  
1) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผูมีหนาท่ี

รายงานการทําธุรกรรม มีการออกคําสั่งตรวจการรายงานและการแสดงตนของผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม 
(ต.กส.) จํานวน 41 คําสั่ง  

2) ออกตรวจปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จํานวน 24 แหง  

3) แจงรายชื่อบุคคลท่ีกําหนดใหมีความเสี่ยงสูงตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 356 ราย  

3.3.3 งานดานการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไดดําเนินการตรวจสอบ 

วิเคราะห สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก

การกอการราย จํานวน 74 เรื่อง และไดประกาศรายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) 

และบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการ

สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 ดังนี ้

1) บุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) รวมจํานวน 52 ครั้ง ซ่ึงมีรายชื่อ
บุคคลท่ีถูกกําหนด แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 Al – Qaida list จํานวน 300 ราย และประเภทท่ี 2 
Taliban list จํานวน 140 ราย 

2) บุคคลท่ีถูกกําหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) ไดดําเนินการกับคดี 
ท่ีคณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อมีมต ิใหเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธุรกรรม จํานวน 117 คดี ซ่ึงมีการประกาศ
รายชื่อบุคคลท่ีถูกกําหนด จํานวน 53 ราย 

3.4 งานดานการบริหารจัดการทรัพยสิน  

3.4.1 การเก็บรักษาทรัพยสิน เปนเงิน จํานวน 1,837,037,864.25 บาท มูลคารวมท้ังสิ้น
4,798,339,661.48 บาท    

3.4.2 การจัดสงทรัพยสินเปนรายไดแผนดิน เปนเงิน จํานวน  102,967,917.90 บาท  
3.4.3 งานขายทอดตลาด เปนเงิน จํานวน 8 ครั้ง 2,162 รายการ มูลคารวมท้ังสิ้น จํานวน 

69,713,495.00 บาท ยอดสะสมจํานวน 148 ครั้ง 4,832 รายการ มูลคารวมท้ังสิ้น จํานวน 456,877,725.00 บาท 
3.4.4 การจัดสงเงินเขากองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 44,721,542.54 บาท 
3.4.5 การบริหารจัดการทรัพยสิน จํานวน 3,874,385.91 บาท  

3.5 งานดานตางประเทศ  
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 3.5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดาน AML/CFT ครั้งท่ี 1/2558  

เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2558 ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ใหความเห็นชอบในหลักการในการใชแบบฟอรมการจัดเก็บสถิติ 

3.5.2 งานประสารนความรวมมือ ไดดําเนินการประสานขอมูล โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานขาวกรอง
ทางการเงินกับหนวยงานตางประเทศ จํานวนท้ังสิ้น 239 ครั้ง เจรจาทาบทามเพ่ือจัดทํารางบันทึกความเขาใจ (MOU)  
กับประเทศแอฟริกาใต ลาว ศรีลังกา สิงคโปร และปรับปรุงเนื้อหาบันทึกความเขาใจฉบับเดิมท่ีไดลงนามไปแลวกับ
ประเทศรัสเซียและสหพันธรัฐออสเตรเลีย 

3.5.3 การดําเนินการตามขอแนะนําของ FATF ไดดําเนินการเพ่ือสรางความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน 
การเตรียมความพรอม ในการเขารับการประเมินความเสี่ยงดาน AML/CFT ในป 2559 

3.6 งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  
2) โครงการจัดตั้งหนวยตรวจพิสูจนหลักฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร (Computer Forensics / 

Digital Forensics)  
3) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานขอมูลท่ีไดรับการรายงานตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
4) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการ  

3.7 งานดานการพัฒนากฎหมาย ไดมีการเสนอแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 
เรื่อง สถานะ 

1.ระเบียบสํานักงาน ปปง. วาดวยการคุมครองและ
ชวยเหลือผูใหถอยคําหรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2558 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี  4 มิถุนายน 2558 

2. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

ผ านความเห็ นชอบร างพระราชบัญญัติ ฯ เ ม่ื อวั น ท่ี  
11 มิถุนายน 2558 ขณะนี้อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

3. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

อยูระหวางการพิจารณา วาระท่ี 2 ข้ันกรรมาธิการ 

4. รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. .... 

อยูระหวางการพิจารณา วาระท่ี 2 ข้ันกรรมาธิการ 

4. งานท่ีจะดําเนินการในอนาคตตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม  
 3.1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
       กิจกรรมการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชน 
 3.2 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
        โครงการสืบสวน ปราบปราม เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด 
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
 3.3 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
       โครงการสืบสวน ปราบปราม เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐานทุจริต 
ตามกฎหมายฟอกเงิน 
  3.4 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
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        โครงการสืบสวน ปราบปราม เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐาน 3(2) ความผิด
เก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน 
 3.5 ดานตางประเทศ 

การแกไขปญหาเรงดวนท่ีเก่ียวของกับตางประเทศ (ตาม Road Map คสช.) เพ่ือรับการประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทํางานเฉพาะกิจ เพ่ือดําเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกับการฟอกเงิน 
(Financial Action Task Force on Money Laundering: FAFT) 

1) โครงการสัมมนาหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล 

2) การติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการดาน AML/CFT 
3) การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
4) โครงการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย

ของประเทศไทย 
5) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมประเทศไทยเขารบัการประเมิน 
6) โครงการจางท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทํารายงานเพ่ือเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ดาน AML/CFT 
7) การประชุมชี้แจงรายงานการประเมินฉบับสมบรูณตอท่ีประชุม APG 

  


