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สรุปผลการดําเนินที่สําคัญระหวางเดือนตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558
ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. ขอมูลทั่วไป
1.1 วิสัยทัศน
เปนองคกรหลักในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุงสูมาตรฐานสากล
1.2 พันธกิจ
1.2.1 กําหนดมาตรการและสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อตัด
วงจรอาชญากรรมตามความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน
1.2.2 ประสานความรวมมือและสรางเครือขายกับองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
1.2.3 พัฒนาโครงสราง ระบบการบริหารจัดการ องคความรู และบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม
และมีมาตรฐานสูความเปนเลิศ
1.2.4 บริหารจัดการทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
1.2.5 พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การด า นสารสนเทศให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี เ ทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ในการปฏิบัติงาน
1.2.6 ประชาสั ม พั น ธ เ ผยแพร กิ จ กรรมและรณรงค ใ ห ค วามรู ด า นการป อ งกั น และปราบปราม
การฟอกเงินแกประชาชน และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
1.2.7 พัฒนากลไกการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐอยางจริงจัง
2. งานนโยบายสําคัญที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ปปง.
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ยุทธศาสตรขอ 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม
ยุทธศาสตรขอ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรขอ 9 การปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอยางยื่นยืน
นโยบายรัฐบาล
นโยบายขอที่ 2.1 ประเด็นปญหายาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทําอันเปนโจรสลัด
การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการ
บังคับใชกฎหมายที่เขมงวด
นโยบายขอที่ 11.6 ประเด็ นการนํามาตรการทางการเงิน ภาษี การปองกัน การฟอกเงิ น มาใช ใน
การปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาที่ของรัฐที่ประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย
แรงงานทาสการกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ดานที่ 1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ดานที่ 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ดานที่ 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ดานที่ 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก และ Road Map กระทรวงยุติธรรม ที่เกี่ยวของ
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3.1 การสงเสริมและประสานความรวมมือ
3.1.1 โครงการสายลับ ปปง. มีผูสมัครสายลับ ปปง. จํานวน 85 คน ยอดสะสมทั้งสิ้น 75,272 คน
3.1.2 การรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแส ไดจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน รองทุกข
แจงเบาะแสเกี่ยวกับผูกระทําความผิด โดยกําหนดเลขหมายโทรศัพท 4 ตัวคือ “1710” นอกจากนี้ยังมีชองทาง
อื่น ๆ เช น ทางจดหมาย เว็ บ ไซต เป น ตน ซึ่งไดรับ เรื่องรองเรียนฯ จํ านวน 778 เรื่อง ซึ่งสวนใหญเปนเรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
3.1.3 การประสานความรวมมือเกี่ยวกับคดี โดยหนวยงานราชการประสานขอความรวมมือ
เกี่ ย วกั บ คดี และการรายงานคดี ที่เ กี่ ย วกับ ความผิดมูล ฐานฟอกเงิน จํ านวน 685 เรื่อง สว นใหญเปน เรื่อง
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 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
ประชาสั มพั นธเ สริ มสรางภาพลักษณองคกรและเสริมสรางความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่มีตอองคกรผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ พ.ศ. 2558 ผานสื่อตาง ๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน
จํานวน 24 ครั้ง และแถลงขาว จํานวน 30 ครั้ง
3.3 งานดานการปราบปรามการฟอกเงิน
3.3.1 การดําเนินการกับทรัพยสินเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1) ออกคําสั่งตรวจสอบฯ จํานวน 123 คําสั่ง
2) ออกคําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาที่ ใหตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ
กระทํ า ความผิ ด จํ า นวน 362 คํ า สั่ ง ส ว นใหญ เ ป น ความผิ ด มู ล ฐานยาเสพติ ด ทรั พ ยากรธรรมชาติ ห รื อ
สิ่งแวดลอม และการฉอโกงประชาชน ตามลําดับ
3) ออกคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จํานวน 150 คําสั่ง มูลคา
ทรัพยสิน 11,014,490,959.47 บาท สวนใหญเปนความผิดมูลฐานยาเสพติด การฉอโกงประชาชน และทุจริต
ตอตําแหนงหนาที่ ตามลําดับ
4) ออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการยึ ด หรื ออายั ด ทรั พ ย สิ น จํ า นวน 20 คํ า สั่ง มู ล ค าทรั พ ย สิ น
1,518,966,826.53 บาท สวนใหญเปนความผิดมูลฐานทุจริตตอตําแหนงหนาที่ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม
และยาเสพติด ตามลําดับ
5) เรื่องที่มีการคุมครองสิทธิของผูเสียหาย จํานวน 12 เรื่อง มูลคาทรัพยสิน 9,648,633.57 บาท
สวนใหญเปนความผิดมูลฐานการฉอโกงประชาชน การลักทรัพยฯ และทุจริตตอตําแหนงหนาที่ ตามลําดับ
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6) เรื่องที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาที่สงเรื่องใหพนักงาน
อัยการพิจารณา จํานวน 89 เรื่อง มูลคาทรัพยสิน 2,367,065,744.95 บาท สวนใหญเปนความผิดมูลฐาน
ยาเสพติด การลักทรัพยฯ และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม ตามลําดับ
7) เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารอง จํานวน 112 คําสั่ง มูลคา 2,438,206,855.37 บาท
สวนใหญเปนความผิดมูลฐานยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม และการลักทรัพยฯ ตามลําดับ
8) เรื่ อ งที่ ศ าลสั่ ง ให ท รั พ ย สิ น ตกเป น ของแผ น ดิ น จํ านวน 81 เรื่ อ ง มู ล ค า ทรั พ ย สิ น
59,271,366.35 บาท ในความผิดมูลฐานยาเสพติด
9) เรื่ องที่ศาลชั้ นตน มีคําสั่งยกคํารอง จํานวน 2 คําสั่ง มูล คา 5,292,937.26 บาท
ในความผิดมูลฐานยาเสพติด
3.3.2 งานดานการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
1) ตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ของผูมีหนาที่
รายงานการทําธุรกรรม มีการออกคําสั่งตรวจการรายงานและการแสดงตนของผูมีหนาที่รายงานการทําธุรกรรม
(ต.กส.) จํานวน 41 คําสั่ง
2) ออกตรวจปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย จํานวน 24 แหง
3) แจ งรายชื่ อบุ คคลที่ กําหนดใหมี ความเสี่ย งสูงตามกฎหมายวาดว ยการปองกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน จํานวน 356 ราย
3.3.3 งานดานการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย ไดดําเนินการตรวจสอบ
วิเคราะห สืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแก
การกอการราย จํานวน 74 เรื่อง และไดประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List)
และบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการ
สนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย พ.ศ. 2556 ดังนี้
1) บุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) รวมจํานวน 52 ครั้ง ซึ่งมีรายชื่อ
บุคคลที่ถกู กําหนด แบงเปน 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 Al – Qaida list จํานวน 300 ราย และประเภทที่ 2
Taliban list จํานวน 140 ราย
2) บุ คคลที่ ถู กกํ าหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) ได ดํ าเนิ นการกั บคดี
ที่คณะกรรมการพิจารณากําหนดรายชื่อมีมติ ใหเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการธุรกรรม จํานวน 117 คดี ซึ่งมีการประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถูกกําหนด จํานวน 53 ราย
3.4 งานดานการบริหารจัดการทรัพยสิน
3.4.1 การเก็บรักษาทรัพย สิน เปนเงิน จํานวน 1,837,037,864.25 บาท มูลคารวมทั้งสิ้ น
4,798,339,661.48 บาท
3.4.2 การจัดสงทรัพยสินเปนรายไดแผนดิน เปนเงิน จํานวน 102,967,917.90 บาท
3.4.3 งานขายทอดตลาด เป นเงิ น จํ านวน 8 ครั้ ง 2,162 รายการ มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน
69,713,495.00 บาท ยอดสะสมจํานวน 148 ครั้ง 4,832 รายการ มูลคารวมทั้งสิ้น 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 ประชุ มคณะอนุ กรรมการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร ชาติ ด าน AML/CFT ครั้ งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ใหความเห็นชอบในหลักการในการใชแบบฟอรมการจัดเก็บสถิติ
3.5.2 งานประสารนความรวมมือ ไดดําเนินการประสานขอมูล โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลรายงานขาวกรอง
ทางการเงินกับหนวยงานตางประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 239 ครั้ง เจรจาทาบทามเพื่อจัดทํารางบันทึกความเขาใจ (MOU)
กับประเทศแอฟริกาใต ลาว ศรีลังกา สิงคโปร และปรับปรุงเนื้อหาบันทึกความเขาใจฉบับเดิมที่ไดลงนามไปแลวกับ
ประเทศรัสเซียและสหพันธรัฐออสเตรเลีย
3.5.3 การดํ าเนิ นการตามข อแนะนําของ FATF ไดดํ าเนิ นการเพื่ อสรางความเข าใจเกี่ ยวกั บขั้นตอน
การเตรียมความพรอม ในการเขารับการประเมินความเสี่ยงดาน AML/CFT ในป 2559
3.6 งานดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) โครงการปรั บ ปรุ ง โครงสร า งพื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศของสํ า นั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิน
2) โครงการจัดตั้งหนวยตรวจพิสูจนหลักฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (Computer Forensics /
Digital Forensics)
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฐานขอมูลที่ไดรับการรายงานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
4) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสถิติและระบบการติดตามประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการ
3.7 งานดานการพัฒนากฎหมาย ไดมีการเสนอแกไขเพิ่มเติมกฎหมายจํานวน 4 ฉบับ ดังนี้
เรื่อง
สถานะ
1.ระเบี ยบสํ านั กงาน ปปง. ว าด วยการคุ มครองและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
ชวยเหลือผูใหถอยคําหรือผูที่แจงเบาะแสหรือขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2558
2. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
ผ า นความเห็ น ชอบร า งพระราชบั ญ ญั ติ ฯ เมื่ อ วั น ที่
การสนับสนุ นทางการเงินแกการก อการราย (ฉบั บที่ ..) 11 มิถุนายน 2558 ขณะนี้อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจา
พ.ศ. ....
นุเบกษา
3. รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยูระหวางการพิจารณา วาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
4. ร างพระราชบั ญญั ติ ปรั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม อยูระหวางการพิจารณา วาระที่ 2 ขั้นกรรมาธิการ
พ.ศ. ....
4. งานที่จะดําเนินการในอนาคตตาม Road Map กระทรวงยุติธรรม
3.1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
กิจกรรมการรับเรื่องราวรองเรียน รองทุกข แจงเบาะแสของประชาชน
3.2 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
โครงการสื บสวน ปราบปราม เพื่ อดํ าเนิ นการกั บทรั พย สิ นหรื อผู กระทํ าความผิ ดมู ลฐานยาเสพติ ด
ตามกฎหมายฟอกเงิน
3.3 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
โครงการสื บ สวน ปราบปราม เพื่ อดํ าเนิ นการกั บทรั พย สิ นหรื อผู กระทํ าความผิ ดมู ลฐานทุ จริ ต
ตามกฎหมายฟอกเงิน
3.4 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
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โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทําความผิดมูลฐาน 3(2) ความผิด
เกี่ยวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน
3.5 ดานตางประเทศ
การแกไขปญหาเรงดวนที่เกี่ยวของกับตางประเทศ (ตาม Road Map คสช.) เพื่อรับการประเมิน
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของคณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อดําเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงิน
(Financial Action Task Force on Money Laundering: FAFT)
1) โครงการสัมมนาหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล
2) การติดตามผลความคืบหนาในการดําเนินการดาน AML/CFT
3) การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
4) โครงการประเมินความเสี่ยงดานการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
ของประเทศไทย
5) การประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพรอมประเทศไทยเขารับการประเมิน
6) โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อจัดทํารายงานเพื่อเขารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ดาน AML/CFT
7) การประชุมชี้แจงรายงานการประเมินฉบับสมบูรณตอที่ประชุม APG

