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สรุปผลการด าเนินงานของส านักงาน ปปง. ตามนโยบาย 5 ด้าน 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 20 สิงหาคม 2558 

 ส ำนักงำน ปปง. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม (แผน 5 ด้ำน)    
ในห้วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 - 20 สิงหำคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 
1. นโยบายด้านที่ 1 ด้านการอ านวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล  า 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค.-20 ส.ค. 58 1 ต.ค. 57– 20 ส.ค. 58 
1.1 หน่วยงำนรำชกำรประสำนควำมร่วมมือ
เกี่ยวกับคด ี

80 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับ  
ยำเสพติด กำรฉ้อโกงประชำชน 
และกำรทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 

ตำมล ำดับ 

855 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับ

ยำเสพติด กำรทุจริตต่อต ำแหน่ง
หน้ำที ่และกำรฉ้อโกงประชำชน 

ตำมล ำดับ 
1.2 ส ำนักงำน ปปง. รับเรื่องรำวร้องเรียน    
ร้องทุกข์ แจ้งเบำะแส ผ่ำนทำงสำยด่วน ปปง. 
1710 และช่องทำงอ่ืน ๆ 

76 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรทุจริตต่อต ำแหน่งหน้ำที่ 
กำรพนัน และกำรฉ้อโกง

ประชำชน ตำมล ำดับ 

925 เรื่อง 
ส่วนใหญ่เป็นควำมผิดเกี่ยวกับ  
กำรฉ้อโกงประชำชน ทุจริตต่อ
ต ำแหน่งหน้ำที่ และกำรพนัน 

ตำมล ำดับ 
 1.3 กำรเสนอระเบียบคณะกรรมกำรธุรกรรมว่ำด้วยกำรคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค ำ หรือผู้ที่แจ้งเบำะแส
หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ….  

ส ำนักงำน ปปง. ได้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และแก้ไข
อ ำนำจหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรธุ รกรรม ดั งนั้ น เ พ่ื อให้ ส ำนั กงำน ปปง.  มี แนวทำงที่ ชั ด เจนขึ้ น  
อีกทั้งสำมำรถบังคับใช้ได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ กองกฎหมำย ส ำนักงำน ปปง. จึงเสนอเลขำธิกำร ปปง. 
ออกเป็นระเบียบส ำนักงำน ปปง. ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและช่วยเหลือผู้ให้ถ้อยค ำหรือผู้ที่แจ้งเบำะแสหรือข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2558 แทน  
และเลขำธิกำร ปปง. ได้เห็นชอบและลงนำมในระเบียบส ำนักงำน ปปง. ดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
21 พฤษภำคม 2558 และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่นับถัด
จำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนำยน 2558)  
 1.4 ส ำนักงำน ปปง. ไดจ้ัดกำรอบรมให้ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ ดังนี้ 

1.4.1 กำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน 32 ครั้ง ผู้เข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ จ ำนวนทั้งสิ้น 2,371 คน  
โดยระหว่ำงวันที่ 21 กรกฎำคม – 20 สิงหำคม 2558 มีกำรอบรมให้ควำมรู้ จ ำนวน 9 ครั้ง ผู้เข้ำรับกำรอบรม/
สัมมนำ จ ำนวนทั้งสิ้น 775 คน รำยละเอียดดังนี้ 

เอกสำรแนบ 2 



2 

 

- วันที่ 23 ก.ค. 2558 บรรยำยพิเศษ เรื่อง กระบวนกำรด ำเนินคดีและกระบวนกำร
สืบสวนสอบสวน ให้กับคณะข้ำรำชกำรต ำรวจในกองบัญชำกำรต่ำงๆ ที่เข้ำร่วมอบรมในโครงกำรเผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยปกครองส ำหรับข้ำรำชกำรต ำรวจ จำกสถำบันส่งเสริมงำนสอบสวน ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ส ำนักงำน ปปง. กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟัง จ ำนวน 66 คน 

- วันที่ 21 ก.ค. 2558 อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจหัวข้อ พ.ร.บ.ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  
พ.ศ. 2553 เวลำ 09.00 - 12.00 น. ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟัง จ ำนวน 120 คน 

- วันที่ 28 ก.ค. 2558 จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม  
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประจ ำปีบประมำณ พ.ศ. 2558  
ณ โรงแรมวีวิช อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยข้ำรำชกำรต ำรวจในพ้ืนที่
ต ำรวจภูธรภำค 4 และข้ำรำชกำร ปปง. ที่รับผิดชอบพื้นท่ีภำคอีสำน มีผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำจ ำนวน 75 คน  

- อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการก ากับตรวจสอบของผู้มีหน้าที่รายงานตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานการท าธุรกรรม ดังนี้ 

1) วันที่ 27 ก.ค. 2558 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด ส ำนักงำนที่ดินสำขำและส ำนักงำนที่ดิน
อ ำเภอ (พ้ืนที่ภำคใต้) เวลำ 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ 
จ ำนวน 37 คน 

 2) วันที่ 28 ก.ค. 2558 ส านักงานที่ดินจังหวัด ส านักงานที่ดินสาขาและส านักงานที่ดิน
อ าเภอ (พ้ืนที่ภาคกลาง) เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ 
จ ำนวน 67 คน 

- วันที่ 10 ส.ค. 2558 อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ตำม
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ในกิจกรรมตำมองค์ควำมรู้ที่ 1 เรื่อง กำรร่ำงหนังสือ
ขั้นเทพ เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง.โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน  
53 คน 

- วันที่ 11 ส.ค. 2558 อบรมเสริมสร้ำงควำมรู้ภำยใต้โครงกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ตำม
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2558 ในกิจกรรมตำมองค์ควำมรู้ที่ 1 เรื่อง ตำมให้ทัน IT 
เวลำ 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. โดยมีผู้เข้ำร่วมอบรมฯ จ ำนวน 47 คน 

- วันที่ 11 ส.ค. 2558 บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  
พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่ำว และประกำศของส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม  
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กำรฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของผู้มีหน้ำที่กำรท ำธุรกรรม เวลำ 15.00 -17.00 น.  
ณ อำคำรเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลำซ่ำ ชั้น 8 โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟัง จ ำนวน 50 คน 

-  วันที่ 14 ส.ค. 2558 บรรยำยให้ควำมรู้ในหัวข้อ "แนวทำงกำรปฏิบัติและก ำหนด
นโยบำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย" ในวันที่ ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยำ คอนเวนชั่น รีสอร์ท  
จงัหวัดพระนครศรีอยุธยำ โดยมีผู้เข้ำร่วมรับฟัง จ ำนวน 100 คน 

- วันที่ 19 - 21 ส.ค. 2558 จัดโครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง "บูรณำกำรกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย พ.ศ. 2556 ฉบับที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 
ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ พ.ศ. 2558 ระหว่ำง ณ โรงแรมหรรษำ เจบี อ ำเภอ
หำดใหญ่ จงัหวัดสงขลำ โดยผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จ ำนวน 160 คน 

1.4.2 กำรประชำสัมพันธ์ กำรให้สัมภำษณ์ แถลงผลกำรด ำเนินงำนและต้อนรับคณะผู้มำเยี่ยมชม 
ศึกษำดูงำน จ ำนวน 35 ครั้ง โดยระหว่ำงวันที่ 21 กรกฎำคม – 20 สิงหำคม 2558 มีกำรให้สัมภำษณ์ และต้อนรับ
คณะผู้มำเยี่ยมชม ศึกษำดูงำน จ ำนวน 2 ครั้ง รำยละเอียดดังนี้  

- วันที่ 29 ก.ค. 2558 เวลำ 11.00 น. เลขำธิกำร ปปง. ให้กำรต้อนรับประธำนองค์กำร
ตรวจสอบแห่งรัฐและกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (State Inspection 
and Anti-Corruption Authority Of Lao PDR (SIAA) และคณะที่เดินทำงมำเยือนเพ่ือศึกษำดูงำนเกี่ยวกับ
ควำมร่วมมือในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 ส ำนักงำน ปปง. กรุงเทพฯ 

- วันที่ 28 ก.ค. 2558 เวลำ 14.30 น. เลขำธิกำร ปปง. ให้สัมภำษณ์ผู้สื่อข่ำวสถำนี 
โทรทัศน์ TNN24 ประเด็นกำรโอนหุ้นของนำยชูวงษ์ แซ่ตั๊ง ณ ห้องรับรอง ธนำคำรไทยพำณิชย์ ถนนรัชดำภิเษก 
กรุงเทพฯ 

2. นโยบายด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาพฤตินัย แก้ไข ฟื้นฟูผู้กระท าผิดและการป้องการการกระท าความผิด   
 ส ำนักงำน ปปง. ไม่มีกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำพฤตินัย แก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท ำผิด
และกำรป้องกำรกำรกระท ำควำมผิด 

3. นโยบายด้านที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
3.1 ผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ รวบรวมพยำนหลักฐำน เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำควำมผิด 

มูลฐำนยำเสพติด โดยกำรออกค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมเบื้องต้น ดังนี้ 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
3.1.1 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของ 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม (ค ำสั่ง ต.)  
 

- 
 

5 ค ำสั่ง 
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เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
3.1.2 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมเบื้องต้น (ค ำสั่ง ต.คท.)  

- 2 ค ำสั่ง 
 

3.2 ผลกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด ดังนี้  

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
3.2.1 ค ำสั่งมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค ำสัง่ ม.) 

40 ค ำสั่ง 258 ค ำสั่ง 

3.2.2 ค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน (ค ำสั่ง ย.) 15 ค ำสั่ง  
19,006,663.94 บำท 

88 ค ำสั่ง  
224,293,685.84 บำท 

3.2.3 ค ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน     
(ค ำสั่ง พ.) 

2 ค ำสั่ง 
395,136.27 บำท 

5 ค ำสั่ง  
1,485,943.21 บำท 

3.2.4 คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำยื่นค ำร้องต่อศำล 

11 เรื่อง  
27,381,344.46 บำท 

82 เรื่อง 
228,095,495.29 บำท 

3.2.5 เรื่องพนักงำนอัยกำรพิจำรณำแล้วยื่นค ำร้องต่อ
ศำล 

10 เรื่อง 
5,074,983.12 บำท 

97 เรื่อง 
292,687,137.22 บำท 

3.2.6 ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 4 ค ำสั่ง 
16,835,547.16 บำท 

90 ค ำสั่ง 
84,820,560.68 บำท 

3.2.7 ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งยกค ำร้อง - 
 

2 ค ำสั่ง 
6,292,665.65 บำท 

3.3 ส ำนักงำน ปปง. ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน โดยมีกำรประชุม/ประสำน กำรปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยใช้มำตรกำรตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่ส ำคัญ ประกอบด้วย กำรประชุม
คณะอนุกรรมกำรประจ ำคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ส. จ ำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 
ตุลำคม 2557 วันที่ 22 ตุลำคม 2557 วันที่ 29 ตุลำคม 2557 และวันที่ 19 พฤศจิกำยน 2557 

4. นโยบายด้านที่ 4 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4.1 ผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ รวบรวมพยำนหลักฐำน เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำ

ควำมผิดเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงิน ดังนี้ 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
4.1.1 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมของ 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม (ค ำสั่ง ต.(กส.))  

1 ค ำสั่ง 
 

3 ค ำสั่ง 
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เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
4.1.2 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรมหรือข้อมูล
เกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมเบื้องต้น (ค ำสั่ง ต.)  

- 4 ค ำสั่ง 
 

4.2 ผลกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่ตำมกฎหมำยฟอกเงิน ดังนี้ 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
4.2.1 ค ำสั่งมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (ค ำสัง่ ม.) 

3 ค ำสั่ง 21ค ำสั่ง 

4.2.2 ค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน (ค ำสั่ง ย.) 3 ค ำสั่ง  
151,790,512.21 บำท 

29 ค ำสั่ง  
956,893,191.13 บำท 

4.2.3 ค ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน    
(ค ำสั่ง พ.) 

- 8 ค ำสั่ง  
177,927,339.30 บำท 

4.2.4 เรื่องท่ีมีกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำย - 1 เรื่อง 
220,806.48 บำท 

4.2.5 คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติเห็นชอบให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำยื่นค ำร้องต่อศำล 

- 4 เรื่อง 
274,159,715.56 บำท 

4.2.6 เรื่องที่พนักงำนอัยกำรพิจำรณำแล้วยื่นค ำร้องต่อ
ศำล 

- 8 เรื่อง 
776,975,648.64 บำท 

4.2.7 ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน - 1 ค ำสั่ง 
105,000 บำท 

4.3 ส ำนักงำน ปปง. ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน โดยมีกำรประชุมร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
4.3.1. ประชุมร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ท. เมื่ อวันที่ 14 ตุลำคม 2557 เพ่ือเตรียมกำรจัดตั้ง     

ศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
4.3.2 ประชุมหำรือแนวทำงปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตในกระบวนกำรลักลอบ

ตัดและค้ำไม้พะยูง ร่วมกับกรมป่ำไม้และส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงยุติธรรม ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส ำนักงำน ป.ป.ท. กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร และ       
กรมศุลกำกร) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อำคำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ เมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2558 
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5. นโยบายด้านที่ 5 ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ 
5.1 ผลกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ รวบรวมพยำนหลักฐำน เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินหรือผู้กระท ำ

ควำมผิดมูลฐำน 3 (2) ควำมผิดเกี่ยวกับเพศฯ และมูลฐำนควำมผิดกำรค้ำมนุษย์ ผู้มีอิทธิพล อำชญำกรรม 
ข้ำมชำติ และทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม   

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
5.1.1 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
ของผู้มีหน้ำที่รำยงำนธุรกรรม (ค ำสั่ง ต.(กส.))  

1 ค ำสั่ง 
มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์ 

3 ค ำสั่ง 
มูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม และกำรค้ำมนุษย์ 

5.1.2 ค ำสั่งตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
หรือข้อมูลเกี่ยวกับกำรท ำธุรกรรมเบื้องต้น 
(ค ำสั่ง ต.)  

- 9 ค ำสั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำนกำรก่อกำรร้ำย 
ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม  

และกำรค้ำมนุษย์ ตำมล ำดับ 
5.2 ผลกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน 3 (2) ควำมผิดเกี่ยวกับเพศฯ และมูลฐำนควำมผิดกำรค้ำมนุษย์  
ผู้มีอิทธิพล อำชญำกรรมข้ำมชำติ และทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
5.2.1 ค ำสั่งมอบหมำยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สนิ (ค ำสั่ง ม.) 

3 ค ำสั่ง 
มูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม และกำรค้ำมนุษย์  

ตำมล ำดับ 

75 ค ำสั่ง 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำน

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม 
กำรค้ำมนุษย์  

และก่อกำรร้ำย ตำมล ำดับ 
5.2.2 ค ำสั่งยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน  
(ค ำสั่ง ย.) 

4 ค ำสั่ง  
70,720,791.51 บำท 
มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์  

 
 
 

22 ค ำสั่ง  
280,538,214.08 บำท 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำน

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม 
และกำรค้ำมนุษย์ ตำมล ำดับ  

5.2.3 ค ำสั่งเพิกถอนกำรยึดหรืออำยัด
ทรัพย์สิน (ค ำสั่ง พ.) 

2 ค ำสั่ง 
198,873.01 บำท 

มูลฐำนกำรค้ำมนุษย์ 

8 ค ำสั่ง  
852,394,077.16 บำท 
ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำน

ทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิ่งแวดล้อม 
และกำรค้ำมนุษย์ ตำมล ำดับ 
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เรื่อง 
ผลการด าเนินงาน 

21 ก.ค. – 20 ส.ค. 58 1 ต.ค.57 – 20 ส.ค. 58 
5.2.4 คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติ
เห็นชอบให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเรื่องให้
พนักงำนอัยกำรพิจำรณำยื่นค ำร้องต่อ
ศำล 

1 เรื่อง 
4,481,000.00 บำท 

มูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม  

 

12 เรื่อง  
108,213,656.89 บำท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
หรือสิ่งแวดล้อม และกำรค้ำมนุษย์ 

ตำมล ำดับ 

5.2.5 เรื่องที่พนักงำนอัยกำรพิจำรณำแล้ว
ยื่นค ำร้องต่อศำล 

2 เรื่อง 
32,191,368.58 บำท 

มูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือ
สิ่งแวดล้อม และกำรค้ำมนุษย์ 

14 เรื่อง 
102,612,169.38 บำท 

ส่วนใหญ่เป็นมูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ
หรือสิ่งแวดล้อม และกำรค้ำมนุษย์ 

ตำมล ำดับ 
 

5.2.6 ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตก
เป็นของแผ่นดิน 

- 2 ค ำสั่ง 
3,299,449.56 บำท 

มูลฐำนทรัพยำกรธรรมชำติหรือสิง่แวดล้อม  
และกำรค้ำมนุษย์  

5.3 ส ำนักงำน ปปง. ได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน โดยมีกำรประชุม/ประสำน กำรปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรใช้มำตรกำรตรวจสอบและยึดทรัพย์สินที่ส ำคัญ และให้ควำมรู้กับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2557 – 20 สิงหำคม 2558 ดังนี้  

5.3.1 บรรยำยในหัวข้อ ปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติและกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรบุกรุกพ้ืนที่ป่ำและ
ที่ดินของรัฐ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยว อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 
อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ  

5.3.2 บรรยำยในหัวข้อ กำรบังคับใช้กฎหมำยฟอกเงินในกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนกำรค้ำมนุษย์      
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 ณ โรงแรมโฆษะโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น 

5.3.3 ประสำนกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่กับหน่วยงำนต ำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ต ำรวจภูธร 
จังหวัดชลบุรี ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดภูเก็ต และประสำนกำรด ำเนินคดีค้ำมนุษย์ในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำและ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 

 


