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สรุปผลการดําเนินงานของสํานักงาน ปปง. ตามนโยบาย 5 ดาน 

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 

 สํานักงาน ปปง. มีผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (แผน 5 ดาน)    

ในหวงเวลาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 20 มิถุนายน 2558 สรุปไดดังนี้ 

1. นโยบายดานท่ี 1 ดานการอํานวยความยุติธรรมเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้า 

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.-20 มิ.ย. 58 1 ต.ค. 57– 20 มิ.ย. 58 

1.1 หนวยงานราชการประสานความรวมมือ

เก่ียวกับคดี 

110 เรื่อง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ  

ยาเสพติด ทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม และการทุจริตตอ

ตําแหนงหนาท่ี ตามลําดับ 

685 เรื่อง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ

ยาเสพติด การทุจริตตอตําแหนง

หนาท่ี และทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม ตามลําดับ 

1.2 สํานักงาน ปปง. รับเรื่องราวรองเรียน    

รองทุกข แจงเบาะแส ผานทางสายดวน ปปง. 

1710 และทางจดหมาย 

115 เรื่อง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ

การฉอโกงประชาชน การพนัน 

และการลักทรัพยฯ ตามลําดับ 

733 เรื่อง 

สวนใหญเปนความผิดเก่ียวกับ  

การพนัน ทุจริตตอตําแหนง

หนาท่ี และการลักทรัพยฯ 

ตามลําดับ 

 1.3 การเสนอระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวาดวยการคุมครองและชวยเหลือผูใหถอยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแส

หรือขอมูลอันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ….  

สํานักงาน ปปง. ไดศึกษาขอกฎหมายและยกรางระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวาดวยการคุมครองและ

ชวยเหลือผูใหถอยคํา หรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปนประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. …. ในบทนิยาม หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และแบบฟอรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และเสนอ

เลขาธิการ ปปง. พิจารณาเพ่ือเสนอคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณา โดยเม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2558 คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีมติเลื่อนการพิจารณาระเบียบดังกลาวออกไปกอน เพ่ือทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง 

ปจจุบันสํานักงาน ปปง. ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

และแกไขอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการธุรกรรม ดังนั้น เพ่ือใหสํานักงาน ปปง. มีแนวทางท่ีชัดเจนข้ึน  

อีกท้ังสามารถบังคับใชไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ กองกฎหมาย สํานักงาน ปปง. จึงเสนอเลขาธิการ ปปง. 

ออกเปนระเบียบสํานักงาน ปปง. วาดวยการคุมครองและชวยเหลือผูใหถอยคําหรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลอันเปน

ประโยชนตอการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2558 แทน  

และเลขาธิการ ปปง. ไดเห็นชอบและลงนามในระเบียบสํานักงาน ปปง. ดังกลาวเรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  

21 พฤษภาคม 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2558 มีผลใชบังคับตั้งแตนับถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป (ตั้งแตวันท่ี 5 มิถุนายน 2558)  
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 1.4 สํานักงาน ปปง. ไดจัดการอบรมใหความรูและประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 21 พฤษภาคม –             

20 มิถุนายน 2558 ดังนี้ 

1.4.1 การอบรมใหความรู จํานวน 5 ครั้ง จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 490 คน ไดแก 

- 1วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบูรณาการ 

การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายรวมกับสํานักงานอัยการสูงสุด" ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2558 ครั้งท่ี 1 หัวขอเรื่อง "การดําเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน" ณ โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 195 คน 

- วันท่ี 4 มิถุนายน 2558  จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินผลระบบการควบคุมภายในสํานักงาน ปปง. ภายใตโครงการพัฒนางานดานนโยบายและ

ยุทธศาสตรของสํานักงาน ปปง. ใหเปนไปตามขอกําหนดของหนวยงานกลาง" ณ หองประชุม 1201 ชั้น 12 อาคาร

สํานักงาน ปปง. โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 85 คน 

- วันท่ี 11 มิถุนายน 2558 บรรยายใหความรูในหัวขอ “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ใหกับเจาหนาท่ีบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุม 9 

ชั้น 3 อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน 

- วันท่ี 121 มิถุนายน1 2558 0จัด0โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจดานการกํากับ

ตรวจสอบผู มีหนาท่ีรายงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมาย 

วาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายใหแกผูมีหนาท่ีรายงานการทําธุรกรรม 

สําหรับผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงิน ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิต

ท่ีมิใชสถาบันการเงิน และผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ณ หองประชุมชั้น 12 

อาคารสํานักงาน ปปง. โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 70 คน 

- 
2

วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 
2

บรรยายใหความรูในหัวขอ "สถานการณธุรกิจการเงินนอกระบบท่ีผิด

กฎหมายและทิศทางในการปองปราม" และหัวขอ "แนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชกําหนด 

การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน พ.ศ. 2527 อยางมีประสิทธิภาพ" ใหกับเจาหนาท่ีจากสํานักงาน

ตํารวจภูธรภาค 4 สํานักงานยุติธรรมชุมชนจังหวัดขอนแกน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคลังจังหวัด

ขอนแกน ตามโครงการการบูรณาการปฏิบัติตามพระราชกําหนดการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน  

พ.ศ. 2527 ครั้งท่ี 2/2558 ณ หองประชุมประชาสโมสร 1 โรงแรมเซ็นทารา แอนด คอนเวนชั่นเซนเตอร 

ขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน จัดโดยสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยมีผูเขารวม

อบรม จํานวน 140 คน 

1.4.2 การประชาสัมพันธ สํานักงาน ปปง. ไดใหสัมภาษณ และแถลงผลการดําเนินงานจํานวน 

10 ครั้ง ไดแก 
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- 
1

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 ใหสัมภาษณ Mr.Andrew R.C. Marshall ผูสื่อขาวของ

สํานักขาว THOMSON REUTERS Southeast Asia ในประเด็นเรื่องการคามนุษย ณ หองรับรอง โรงแรม

เจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

- วันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 เลขาธิการ ปปง. ใหสัมภาษณผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนไทยทีวีสี

ชอง 3 ประเด็นเรื่อง การตรวจสอบโครงการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) 

ณ หองสมุด ชั้น 1 สํานักงาน ปปง. 

- 
2

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558 เลขาธิการ ปปง. 
2

ใหสัมภาษณผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนโมเดิรนไนน 

สถานีโทรทัศนอัมรินทรทีวี ประเด็นเรื่อง การขายทอดตลาดทรัพยสินท่ีเหลือจาก “มหกรรมขายทอดตลาด  

ตัดวงจรการฟอกเงิน นําเงินคืนสูแผนดิน” ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 จํานวน 105 รายการ และใหสัมภาษณ

ผูสื่อขาวสถานีโทรทัศนมติชน ประเด็นเรื่อง ความคืบหนาในการดําเนินคดีบริษัทยูฟน สโตร จํากัด ณ บริเวณชั้น 1 

 สํานักงาน ปปง. 
2

- วันท่ี 28 พฤษภาคม 2558  
2

เลขาธิการ ปปง. 
2

ใหสัมภาษณผูสื่อขาวจากสถานีโทรทัศน 

ชอง 8 ในประเด็นเรื่องหลักเกณฑและข้ันตอนในการตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของพระท่ีกระทําความผิดในคดี

เก่ียวกับการฟอกเงิน ณ หองรับรอง ชั้น 3 สํานักงาน ปปง.
2

  

- วันท่ี 11 มิถุนายน 2558 เลขาธิการ ปปง. ใหสัมภาษณผูสื่อขาวไทยรัฐทีวีประเด็นเรื่อง 

การตรวจสอบโครงการฌาปนกิจสงเคราะหชวยเหลือเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) ท่ีรวมกับ

ธนาคารในการกํากับของรัฐและบริษัทประกันภัยในการกํากับของรัฐ รวมกันฉอโกง ณ หองรับรอง ชั้น 3 อาคาร

สํานักงาน ปปง.  

- วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 เลขาธิการ ปปง. ใหสัมภาษณผูสื่อขาวจากสถานีโทรทัศน 

สปริงนิวส ในประเด็นเรื่องการแจงเตือนประชาชนมิใหถูกมิจฉาชีพหลอกลวงใหเปนผูรับจางเปดบัญชีและหลอกใหโอนเงิน

ผานตูเอทีเอ็ม ณ หองรับรอง ชั้น 3 อาคารสํานักงาน ปปง.  

- วันท่ี 2 มิถุนายน 2558  เลขาธิการ ปปง. แถลงขาวรวมกับ รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 8 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 และผูบังคับการกองความรวมมือระหวางประเทศ  

ในประเด็นเรื่อง ผลการประชุมเพ่ืออธิบายการดําเนินการเก่ียวกับการแกไขปญหาผูอพยพชาวโรฮีนจาและการแกไข

ปญหาการคามนุษยในประเทศไทยใหกับทูตานุทูต 30 ประเทศรับทราบ ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

- วันท่ี 4 มิถุนายน 2558 เลขาธิการ ปปง. แถลงขาวรวมกับรองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย และเลขาธิการ ป.ป.ส. เรื่องผลการปฏิบัติการจับกุมยึดทรัพยเครือขาย 

ยาเสพติดในจังหวัดเชียงรายภายใตแผนรหัสลับ "อินทนนท 1" โดยมุงใชกฎหมายฟอกเงินเปนหลัก ณ หองประชุม 

ดุรงควิบูลย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 

- วันท่ี 5 มิถุนายน 2558 เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  

ครั้งท่ี 8/2558 ผลการอายัดทรัพยสินอดีตผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
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ครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กับพวกและผูเก่ียวของในบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุป จํากัด  

ซ่ึงมีพฤติการณท่ีอาจเก่ียวของกับการฉอโกง การปลอมแปลงเอกสารการฟอกเงิน จํานวน 146 รายการ รวมมูลคา 

183 ลานบาท ณ หองแถลงขาว ชั้น 1 อาคารสํานักงาน ปปง. 

2- วันท่ี 11 มิถุนายน 2558 เลขาธิการ ปปง. แถลงผลการยึดทรัพยเครือขายคามนุษย จํานวน  

101 รายการ รวมมูลคากวา 109 ลานบาท และจะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิน ครั้งท่ี 9/2558 ณ หองแถลงขาว  

ชั้น 1 อาคารสํานักงาน ปปง.  

2. นโยบายดานท่ี 2 ดานการพัฒนาพฤตินัย แกไข ฟนฟูผูกระทําผิดและการปองการการกระทําความผิด   

 สํานักงาน ปปง. ไมมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนาพฤตินัย แกไข ฟนฟูผูกระทําผิด

และการปองการการกระทําความผิด 

3. นโยบายดานท่ี 3 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

3.1 ผลการตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา

ความผิดมูลฐานยาเสพติด โดยการออกคําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม

เบื้องตน (คําสั่ง ต.) ระหวางวันท่ี 21 พฤษภาคม - 20 มิถุนายน 2558  ไมมีการออกคําสั่ง ต. ยอดรวมสะสม

ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558  จํานวน 5 คําสั่ง 

3.2 ผลการดําเนินการกับทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพติด ประกอบดวย  

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.-20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

3.2.1 คําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ธุรกรรมหรือทรัพยสิน (คําสัง่ ม.) 

16 คําสั่ง 188 คําสั่ง 

3.2.2 คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน (คําสั่ง ย.) 8 คําสั่ง  

29,723,667.58 บาท 

66 คําสั่ง  

161,882,877.69 บาท 

3.2.3 คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน     

(คําสั่ง พ.) 

- 2 คําสั่ง  

16,706.59 บาท 

3.2.4 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงานเจาหนาท่ี

สงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารองตอศาล 

9 เรื่อง  

6,321,657.76 บาท 

60 เรื่อง 

194,392,493.07 บาท 

3.2.5 พนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองตอศาล 12 คดี 

6,153,673.35 บาท 

78 คดี 

276,334,709.18 บาท 

3.2.6 ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 22 คําสั่ง 

14,697,545.19 บาท 

76 คําสั่ง 

49,212,426.59 บาท 

3.2.7 ศาลชั้นตนมีคําสั่งยกคํารอง 1 คําสั่ง 

417,728.39 บาท 

1 คําสั่ง 

5,710,665.65 บาท 
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3.3 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินงานดานการปองกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของโดยใชมาตรการตรวจสอบและยึดทรัพยสินท่ีสําคัญ ประกอบดวย การประชุม

คณะอนุกรรมการประจําคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 4 ครั้ง เม่ือวันท่ี 10 

ตุลาคม 2557 วันท่ี 22 ตุลาคม 2557 วันท่ี 29 ตุลาคม 2557 และวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 

4. นโยบายดานท่ี 4 ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4.1 ผลการตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา

ความผิดเก่ียวกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน โดยการออก

คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมเบื้องตน (คําสั่ง ต.) ระหวางวันท่ี        

21 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2558 จํานวน 1 คําสั่ง ต. และระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 - 20 มิถุนายน 2558       

มีจํานวน 3 คําสั่ง 

4.2 ผลการดําเนินการกับทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน ประกอบดวย  

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.-20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

4.2.1 คําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ธุรกรรมหรือทรัพยสิน (คําสัง่ ม.) 

4 คําสั่ง 15 คําสั่ง 

4.2.2 คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน (คําสั่ง ย.) 2 คําสั่ง  

169,819,436.35 บาท 

22 คําสั่ง  

398,108,031.51 บาท 

 

4.2.3 คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน    

(คําสั่ง พ.) 

- 6 คําสั่ง  

176,887,660.56 บาท 

4.2.4 เรื่องท่ีมีการคุมครองสิทธิผูเสียหาย 2 เรื่อง 

18,547,299.28 บาท 

4 เรื่อง 

274,159,715.56 บาท 

4.2.5 พนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองตอศาล 5 คดี 

357,077,086.89 บาท 

8 คดี 

776,975,648.64 บาท 

 

4.3 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินงานดานการปองกัน โดยมีการประชุมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประกอบดวย 

4.3.1. ประชุมรวมกับสํานักงาน ป.ป.ท. เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 เพ่ือเตรียมการจัดตั้ง     

ศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4.3.2 ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบ

ตัดและคาไมพะยูง รวมกับกรมปาไมและสวนราชการท่ีเก่ียวของ (กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ท. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร และ       

กรมศุลกากร) ณ หองประชุม 2 ชั้น 4 อาคารสหกรณออมทรัพยกรมปาไม เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2558 

5. นโยบายดานท่ี 5 ดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 

5.1 ผลการตรวจสอบ วิเคราะห รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินหรือผูกระทํา

ความผิดมูลฐาน 3 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน 

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค. – 20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

5.1.1 คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมของผูมี

หนาท่ีรายงานธุรกรรม (คําสั่ง ต.(กส.))  

1 คําสั่ง 

มูลฐานการคามนษุย 

2 คําสั่ง 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

5.1.2 คําสั่งตรวจสอบรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูล

เก่ียวกับการทําธุรกรรมเบื้องตน (คําสั่ง ต.)  

3 คําสั่ง 

มูลฐานทรัพยากร-

ธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนษุย 

9 คําสั่ง 

สวนใหญเปนมลูฐานการกอการราย 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่แวดลอม 

และการคามนษุย  

 

5.2 ผลการดําเนินการกับทรัพยสิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดมูลฐาน 3 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศฯ และความผิดมูลฐาน ประกอบดวย  

เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.- 20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

5.2.1 คําสั่งมอบหมายพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ธุรกรรมหรือทรัพยสิน (คําสัง่ ม.) 

11 คําสั่ง 
มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอมและ  

การคามนุษย  

การกอการราย ตามลําดับ 

68 คําสั่ง 
สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม การคามนุษย 

การคาหญิงและเด็ก ตามลําดับ 

5.2.2 คําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน (คําสั่ง ย.) 3 คําสั่ง  
41,492,185.62 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตหิรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลําดับ 

17 คําสั่ง  
175,203,565.20 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลาํดับ  

5.2.3 คําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสิน    

(คําสั่ง พ.) 

2 คําสั่ง  

4,414,024.09 บาท 

มูลฐานการคามนุษย 

6 คําสั่ง  

852,195,504.15 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือ

สิ่งแวดลอม และการคามนุษย 

ตามลาํดับ 
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เรื่อง 
ผลการดําเนินงาน 

21 พ.ค.- 20 มิ.ย. 58 1 ต.ค.57 – 20 มิ.ย. 58 

5.2.4 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติเห็นชอบใหพนักงาน

เจาหนาท่ีสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณายื่นคํารอง

ตอศาล 

3 เรื่อง 
56,911,845.33 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม และการคา

มนุษย ตามลําดับ 

9 เรื่อง  
73,649,151.47 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนุษย ตามลาํดับ 

5.2.5 พนักงานอัยการพิจารณาแลวยื่นคํารองตอศาล 3 คดี 
35,704,152.80 บาท 

มูลฐานทรัพยากรธรรมชาติ

หรือสิ่งแวดลอม 

11 คดี 
57,088,800.80 บาท 

สวนใหญเปนมูลฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตหิรือสิ่งแวดลอม 

และการคามนุษย ตามลําดับ 

5.2.6 ศาลชั้นตนมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน - 1 คําสั่ง 
34,237 บาท 

มูลฐานการคาหญิงและเด็ก 

และการคามนุษย 

 

5.3 สํานักงาน ปปง. ไดดําเนินงานดานการปองกัน โดยมีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการใชมาตรการตรวจสอบและยึดทรัพยสินท่ีสําคัญ และใหความรูกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 20 มิถุนายน 2558 ดังนี ้ 

5.3.1 บรรยายในหัวขอ ปญหาดานการปฏิบัติและการแกไขปญหาเก่ียวกับการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและ

ท่ีดินของรัฐ เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ณ หองประชุมศูนยบริการนักทองเท่ียว อุทยานแหงชาติเขาใหญ 

อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  

5.3.2 บรรยายในหัวขอ การบังคับใชกฎหมายฟอกเงินในการกระทําความผิดมูลฐานการคามนุษย      

เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมโฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแกน 

5.3.3 ประสานการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีกับหนวยงานตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม ตํารวจภูธร 

จังหวัดชลบุรี สํานักงานท่ีดินจังหวัดภูเก็ต และประสานการดําเนินคดีคามนุษยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 


