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สำร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

รัฐบำลให ้ควำมส�ำคัญกับกำรแก ้ไขป ัญหำกำรฟอกเงิน 
กำรกระท�ำควำมผิดและอำชญำกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรฟอกเงิน	 โดย 
ได้ก�ำหนดให้เป็นวำระเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	กำรค้ำมนษุย์	
กำรทุจริต	 กำรก่อกำรร้ำย	 กำรฉ้อโกงประชำชน	 กำรกระท�ำอันเป็น 
โจรสลัดและอำชญำกรรมข้ำมชำติ	 ซึ่งเป็นควำมผิดตำมกฎหมำย
ฟอกเงินที่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของประเทศ	 อีกทั้งยังเป็น 
กำรท�ำลำยควำมน่ำเช่ือถือในกำรประกอบธุรกิจ	 เสถียรภำพของ 
ระบบกำรเงินในระดับมหภำคและบั่นทอนกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยำว	รวมทั้งได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพ
ท�ำลำยล้ำงสูงของประเทศไทยมีกำรด�ำเนินกำรท่ีเป็นไปตำมมำตรฐำน
สำกล	ตลอดจนส่งเสรมิและผลกัดันให้มกีำรแก้ไขและปรบัปรงุกฎหมำย
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรป้องกันและปรำบปรำม
อำชญำกรรมด้ำนกำรฟอกเงินและกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยยึดหลัก
นิติธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชน	 ผมขอชื่นชม
ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิทีม่บีทบำทในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินในตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำอย่ำงเข้มแข็ง 
ส่งผลให้กำรป้องกนัและปรำบปรำมของภำครฐัมปีระสทิธภิำพ	ประสทิธผิล	
และเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงินสำกล

ในโอกำสนี้	 ผมขอส่งควำมระลึกถึงและควำมปรำรถนำดีมำยัง 
ผู้บริหำร	 ข้ำรำชกำร	 เจ้ำหน้ำท่ี	 ตลอดจนผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องของ 
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินทุกคน	 และขออำรำธนำ
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกลโลกได้โปรดดลบันดำล 
ให้ทุกท่ำน	 จงประสบแต่ควำมสุข	 ควำมเจริญ	มีก�ำลังกำยและก�ำลังใจ
ท่ีเข้มแข็ง	 เพื่อร่วมกันเป็นก�ำลังส�ำคัญในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระท�ำควำมผิดและอำชญำกรรมกำรฟอกเงินให้หมดไปจำกสังคม
ไทยตลอดไป

พลเอก 
(ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)

นำยกรัฐมนตรี
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สำร นำยวิษณุ เครืองำม
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	 จำกควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ	 สังคม	 และเทคโนโลยีของโลก 
ในปัจจุบันท่ีส่งผลให้เกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำของอำชญำกรในอำชญำกรรม 
ต่ำงๆ	 มีกำรพัฒนำกำรทุกรูปแบบเป็นคู่ขนำนกันมำโดยตลอด	 โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิง่ปัญหำกำรฟอกเงนิและกำรก่อกำรร้ำย	ดงันัน้	จงึเป็นควำมจ�ำเป็นของ
รฐับำลทีจ่ะต้องมเีครือ่งมอืทำงกฎหมำย	และองค์กรอนัได้แก่	ส�ำนกังำนป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	ปปง.)	 เข้ำด�ำเนินกำรควบคุมไม่ให้
อำชญำกรรมทำงกำรฟอกเงนิเกดิกำรขยำยตวั	ซึง่ถ้ำหำกไม่สำมำรถเข้ำควบคุม
ได้ก็จะส่งผลเสียหำยเป็นภัยร้ำยแรงต่อควำมมั่นคงของประเทศรวมถึง 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน

	 ผมในฐำนะรองนำยกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตร ี
ให้สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีในส่วนของส�ำนักงำน	 ปปง. 
ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของส�ำนักงำน	ปปง.	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งกำรปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ประสงค์จะให้กำรท�ำงำนของ
ส�ำนักงำน	 ปปง.	 เป็นไปอย่ำงอิสระสำมำรถตรวจสอบได้จึงได้ด�ำเนินกำร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมำยเกี่ยวกับโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 ให้มีแต่ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง
เท่ำนั้น	 ไม่มีรองนำยกรัฐมนตรี	 หรือรัฐมนตรีเข้ำเป็นกรรมกำรแต่ประกำรใด	
ทั้งนี้เพื่อให้กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระสำมำรถก�ำหนด 
ทิศทำงกำรท�ำงำนของตนเองได้	 อันก่อให้เกิดประสิทธิภำพ	และประสิทธิผล
สูงสุดในกำรดูแลประชำชน	 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนให้มีกำรออกกฎหมำย 
กำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำย
อำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 โดยเสนอ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก ่
กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 พ.ศ.	.... 
ต่อคณะรัฐมนตรี	 ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือสกัดกั้น 
มิให้ผู ้ที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินหรือทุน 
เพื่อใช ้ในกำรกระท�ำผิดได ้	 ซ่ึงเป ็นไปตำมมติคณะมนตรีควำมมั่นคง 
แห่งสหประชำชำติและมำตรฐำนสำกลในกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำง 
กำรเงินแก่กำรท�ำให้แพร่กระจำยซ่ึงอำวุธท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 เพื่อใช้
เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับรำยงำนประจ�ำปี	 2559	 นี้	 นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วยังเป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอก
และประชำชนมีกำรตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ว่ำ 
มีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมเพียงใดอีกทำงหนึ่ง	 อันจะเป็นประโยชน ์
ต่อกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเจตนำรมณ์ของกฎหมำยต่อไป

(นำยวิษณุ เครืองำม)
รองนำยกรัฐมนตรี

สั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนนำยกรัฐมนตรีในส่วนของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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สำร นำยสุทธิพล ทวีชัยกำร
ประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

	 ส�ำนกังำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	(ส�ำนักงำน	ปปง.)	
จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ.	 2542	 มีภำรกิจหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำร 
แพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 โดยมีคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (คณะกรรมกำร	 ปปง.)	 ท�ำหน้ำท่ีในกำร
ก�ำหนดนโยบำย	 มำตรกำร	 ก�ำกับดูแล	 ควบคุมและถ่วงดุลอ�ำนำจ 
ในกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำร	 ปปง.	 ได้ด�ำเนินกำรตำมอ�ำนำจหน้ำที่อย่ำงเต็มที ่
ได้ส่งเสริมและผลักดันให้มีกำรปรับปรุง	 แก้ไขกฎหมำย	 รวมถึง 
อนุบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก ่กำรก ่อกำรร ้ำยและ 
กำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 ให้สำมำรถบังคับใช้ได้
อย ่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	 เพื่อให  ้
นำนำประเทศมคีวำมเชือ่มัน่ในมำตรกำรของประเทศไทยในกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรฟอกเ งิน	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก ่ 
กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธท่ีมีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง 
อันจะน�ำไปสู่กำรยกระดับควำมร่วมมือระหว่ำงกันทำงเศรษฐกิจ	สังคม	
และด้ำนอื่นๆ	ในอนำคตต่อไป

ผมในฐำนะประธำนกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	
ขออวยพรให้กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	 ปปง.	 บรรลุวัตถุประสงค์
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยทกุประกำร	และขอให้ก�ำลงัใจแก่ผู้บรหิำร	
ข้ำรำชกำร	เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	
ปปง.	ทกุท่ำน	ให้ร่วมกนัปฏิบตังิำนด้วยควำมมุง่มัน่	สจุรติเพือ่ประโยชน์
ของประเทศชำติสืบไป

(นำยสุทธิพล  ทวีชัยกำร)
ประธำนกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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สำร พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

กำรฟอกเงินเป ็นป ัญหำอำชญำกรรมร ้ำยแรงของประเทศที ่
ทวคีวำมรนุแรงข้ึนอย่ำงต่อเนือ่ง	ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คง	ทัง้ทำงกำรเมอืง	
เศรษฐกิจ	 และสังคม	 ในขณะเดียวกันปัญหำกำรก่อกำรร้ำยก็ได้กลำยเป็น 
ภัยคุกคำมที่ส�ำคัญมีผลกระทบไปทั่วโลก	 กำรก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อกำรร้ำย 
มิได้กระท�ำต่อหน่วยควำมมั่นคงเท่ำนั้น	 แต่ยังรวมไปถึงพลเมืองผู้บริสุทธิ ์
อีกด้วย	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	 ปปง.) 
ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนหลักในกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม 
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มี
อำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง	 ได้ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำล 
และให้ควำมร่วมมอืกบัทกุภำคส่วน		ทัง้ภำครฐั	ภำคเอกชน	และภำคประชำชน	
เพื่อแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมด้ำนกำรฟอกเงินและกำรก่อกำรร้ำย	 โดยได้
ด�ำเนินกำรกับผู้กระท�ำควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องอย่ำงจริงจัง	จนสำมำรถ
ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินของผู้กระท�ำควำมผิดรำยคดีส�ำคัญได้อย่ำงต่อเนื่อง	
และน�ำเงินที่ได้กลับคืนสู ่แผ่นดินเป็นจ�ำนวนมำก	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำน	
ปปง.	 ยังได้ด�ำเนินกำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	 ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศไทย 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัข้อแนะน�ำจำกคณะท�ำงำนเฉพำะกจิเพือ่ด�ำเนินมำตรกำร
ทำงกำรเงิน	 (Financial	 Action	 Task	 Force	 :	 FATF)	 ซึ่งจะส่งผลให ้
กำรปฏิบัติงำนของส�ำนักงำน	ปปง.	สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	

จำกผลกำรด�ำเนนิงำนท่ีผ่ำนมำ	 เจ้ำหน้ำท่ีของส�ำนกังำน	ปปง.	 ทกุคน 
ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย ่ำงเต็มที่ 	 เต็มศักยภำพ	 ประกอบกับมีควำมมุ ่งมั่น 
ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ต่อตนเอง	 หน้ำที่และองค์กรเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นประกำรส�ำคัญ	 รวมถึงกำรได้รับควำมร่วมมือ	 กำรบูรณำกำรกำรปฏิบัติ
งำนจำกทุกภำคส่วน	ท�ำให้ส�ำนักงำน	 ปปง.	 สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ทั้ง 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	

ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมกำร	 ปปง.	 คณะกรรมกำรธุรกรรม	
อนุกรรมกำรคณะต่ำงๆ	 และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชน	
ประชำชนท่ัวไป	 รวมท้ังเจ้ำหน้ำท่ีของส�ำนกังำน	ปปง.	 ทุกคนท่ีให้ควำมร่วมมอื 
ร่วมแรง	 ร่วมใจปฏิบัติงำนและเป็นพลังขับเคลื่อนให้กำรแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมและปัญหำกำรฟอกเงินของประเทศไทยมีประสิทธิภำพ 
เป็นท่ียอมรับ	 และบังเกิดผลงำนเป็นรูปธรรมชัดเจน	 ซึ่งส�ำนักงำน	 ปปง. 
จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลไกส�ำคัญท่ีช่วยให้ประเทศไทยก้ำวไปสู่สังคม 
ที่สงบสุขและมีกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่อไป

        (ชัยยะ  ศิริอ�ำพันธ์กุล)
       เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
   ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

พลต�ำรวจเอก
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	 ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ส�ำนักงำน	ปปง.)	เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	
กระทรวง	 หรือทบวง	 ปฏิบัติหน้ำท่ีโดยอิสระและเป็นกลำง	 ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี	 มีอ�ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ	 40 
แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 ด�ำเนินกำรตำมมติของ 
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ	 คณะกรรมกำรธุรกรรม	 และปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น	 รับรำยงำนและ 
แจ้งตอบกำรรับรำยงำนกำรท�ำธุรกรรม	 รวมทั้งกำรรับรำยงำนและข้อมูลเก่ียวกับกำรท�ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น 
รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่น	 หรือตำมข้อตกลงที่ได้จัดท�ำขึ้น 
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในหรือต่ำงประเทศ	กำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ	ก�ำกับ	ตรวจสอบ	และประเมินผลของผู้มีหน้ำที่
รำยงำน	 กำรประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติท่ีเกี่ยวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
เพื่อจัดท�ำนโยบำยและก�ำหนดยุทธศำสตร์	รวมทั้งแจ้งผลกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำวไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแล 
ผู้มีหน้ำที่รำยงำน	หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ	กำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 กำรแจ้งรำยชื่อผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน	 ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลผู้มีหน้ำที ่
รำยงำน	 เพื่อพิจำรณำด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่อไป	นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำน	ปปง.	 ยังมีหน้ำที่ในกำรส่งเสริม
ควำมร่วมมือของประชำชนจัดให้มีโครงกำรเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้	 กำรให้กำรศึกษำ	 และฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ 
เกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย			

	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
และกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 ได้ด�ำเนินกำร 
ตำมบทบำทหน้ำที่ซึ่งกฎหมำยก�ำหนดไว้	 โดยได้สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยรัฐบำลและให้ควำมร่วมมือกับ 
ทุกภำคส่วน	 ทั้งภำครัฐ	 ภำคเอกชน	 และประชำชนเพื่อแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมตลอดจนมุ่งเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ด ี
ให้เกดิขึน้ในเวทปีระชำคมระหว่ำงประเทศในด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุ
ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย	 นอกจำกนี้	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ยังได้เตรียมควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินจำก 
คณะท�ำงำนเฉพำะกิจเพื่อด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน	 (Financial	 Action	 Task	 Force	 :	 FATF)	 	 ในช่วงปลำยป ี
พ.ศ.	 2559	 ที่จะมำถึง	 ซึ่งกำรจัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 2559	 (1	 ตุลำคม	 2558	 – 
30	กันยำยน	2559)	ฉบับนี้	เป็นไปตำมมำตรำ	47	แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	
ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงำน	 ปปง.	 จัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 เพื่อให้คณะรัฐมนตรี 
เสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนพร้อมข้อสังเกตต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ

	 ส�ำนักงำน	 ปปง.	 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบัติงำนที่มุ่งมั่น 
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	 และจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณชนในกำรตรวจสอบผลกำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	ปปง.	
อีกทำงหนึ่ง	

บทน�ำ





ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน



1ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน

ส่วนที่ 
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1	 มำตรำ	40	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2551
2	 มำตรำ	41	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558
3	 มำตรำ	40	(3)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
4	 มำตรำ	40	(3/1)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556
5 มำตรำ	40	(3/2)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558
6	 มำตรำ	40	(3/3)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558

ส่วนที่ 1: ข้อมูลภำพรวมของหน่วยงำน
 
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	 (ส�ำนักงำน	 ปปง.)	 เป็นหน่วยงำนท่ีจัดตั้งข้ึนตำมมำตรำ	 401 

แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	 2542	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	 19	 สิงหำคม	 2542 
ปัจจุบัน	ส�ำนักงำน	ปปง.	เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง	ปฏิบัติหน้ำที่โดยอิสระ
และเป็นกลำง	และตำมมำตรำ	412		แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	พ.ศ.	2542	ให้มีเลขำธิกำร
คนหนึ่งมีหน้ำที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งรำชกำรของส�ำนักงำน	และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร	พนักงำน	และลูกจ้ำง	
ซ่ึงปฏบัิติงำนในส�ำนกังำนขึน้ตรงต่อนำยกรัฐมนตรี	โดยจะให้มรีองเลขำธกิำรเป็นผูช่้วยสัง่และปฏบัิตงิำนตำมทีเ่ลขำธกิำร
มอบหมำยก็ได้

1.  อ�ำนำจหน้ำทีต่ำมมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญติัป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 
  พ.ศ. 2542 มีดังต่อไปนี้

(1)	 ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรธุรกรรมและปฏิบัติงำนธุรกำรอื่น
(2)	 รับรำยงำนกำรท�ำธุรกรรมที่ส่งให้ตำมหมวด	 2	 และแจ้งตอบกำรรับรำยงำน	 รวมทั้งกำรรับรำยงำนและ 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมที่ได้มำโดยทำงอื่น
(3)	 รับหรือส่งรำยงำนหรือข้อมูลเพื่อปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอื่นหรือตำมข้อตกลง 

ที่ได้จัดท�ำขึ้นระหว่ำงหน่วยงำนในประเทศหรือต่ำงประเทศ3 
	 (3/1)	 ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ	 ก�ำกับ	 ตรวจสอบ	 และประเมินผลกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
	 	 ของผู ้มีหน้ำที่รำยงำนกำรท�ำธุรกรรมต่อส�ำนักงำนตำมหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และแนวปฏิบัติตำม 
	 	 ระเบียบที่คณะกรรมกำรก�ำหนด4

	 (3/2)	 ประเมินควำมเสี่ยงระดับชำติท่ีเก่ียวกับกำรฟอกเงินหรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย 
	 	 เพื่อ จัดท�ำนโยบำยและก�ำหนดยุทธศำสตร ์ด ้ ำนกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
	 	 และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยเสนอต่อคณะกรรมกำรและคณะรัฐมนตรี 
	 	 รวมทั้งแจ ้งผลกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล ่ำวไปยังหน่วยงำนก�ำกับดูแลผู ้มีหน ้ำที่รำยงำน 
	 	 ตำมมำตรำ	 13	 และมำตรำ	 16	 และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินกำรใดๆ	 ในกำรป้องกัน 
	 	 และปรำบปรำมกำรฟอกเงินหรือกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย5

	 (3/3)	 จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรร ่วมกับส ่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐที่ เกี่ยวข ้องที่จะด�ำเนินกำร 
	 	 ให้เป็นไปตำมนโยบำยและยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำน 
	 	 กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย6
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7	 มำตรำ	40	(3/4)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558
8	 มำตรำ	40	(3/5)	เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2558
9	 มำตรำ	40	(4)	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2556

		 (3/4)	 แจ้งรำยชื่อผู ้มีหน้ำที่รำยงำนตำมมำตรำ	 13	 และมำตรำ	 16	 ซึ่งไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
	 	 หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยไปยัง 
	 	 หน่วยงำนก�ำกบัดูแลผูม้หีน้ำทีร่ำยงำนตำมมำตรำ	13	และมำตรำ	16	เพือ่พจิำรณำด�ำเนนิกำรตำมกฎหมำย 
	 	 ที่เกี่ยวข้องต่อไป7

	 (3/5)	 ส่งเสริมควำมร่วมมือของประชำชนเกี่ยวกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำม 
	 	 กำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย8

(4)	 เก็บ	 รวบรวมข้อมูล	 สถิติ	 ตรวจสอบ	 และติดตำมประเมินผลกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้	 และ
วิเครำะห์รำยงำนหรือข้อมูลต่ำงๆ	 เก่ียวกับกำรท�ำธุรกรรม	 และประเมินควำมเสี่ยงท่ีเก่ียวกับกำรฟอกเงิน 
หรือกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย9

(5)	 เก็บรวบรวมพยำนหลักฐำนเพื่อด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้
(6)	 จัดให้มีโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรเผยแพร่ควำมรู้	 กำรให้กำรศึกษำ	 และฝึกอบรมในด้ำนต่ำงๆ	 ที่เกี่ยวกับ 

กำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้	 หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภำครัฐและภำคเอกชนให้มี 
กำรจัดโครงกำรดังกล่ำว

(7)	 ปฏิบัติกำรอื่นตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือตำมกฎหมำยอื่น
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2. ผู้บริหำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรของส�ำนักงำน ปปง.

1. พลต�ำรวจเอก ชัยยะ ศิริอ�ำพันธ์กุล 
 เลขำธิกำร ปปง.

2. พันต�ำรวจเอก สีหนำท ประยูรรัตน์
 ท่ีปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน ปปง.

3. ร้อยต�ำรวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล
 รองเลขำธิกำร ปปง. (ฝ่ำยปฏิบัติกำร)

4. พันต�ำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง
 รองเลขำธิกำร ปปง. (ฝ่ำยบริหำร)

1

2

3

4

นักบริหำร
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ผู้เชี่ยวชำญ

1. พันต�ำรวจโท สุนัย หำเรือนพืชน์ 
 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย

2. นำยสนธยำ เหลืองเจริญลำภ
 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและมำตรกำร

3. พันต�ำรวจโท ธีรพงษ์ ดุลยวิจำรณ์
 ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสืบสวนสอบสวนทำงกำรเงิน

1

2

3
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1. ร้อยต�ำรวจเอก ไพรัตน์ เทศพำนิช 
 เลขำนุกำรกรม

2. นำยวิทยำ นีติธรรม
 ผู้อ�ำนวยกำรกองกฎหมำย

3. นำยเทพสุ บวรโชติดำรำ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองข่ำวกรองทำงกำรเงิน

1

2

3

เลขำนุกำรกรม/ผู้อ�ำนวยกำรกอง
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1. นำยสรรเพชญ แสงเนตรสว่ำง
 ผู้อ�ำนวยกำรกองก�ำกับและตรวจสอบ

2. นำยนพดล อุเทน
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 1

3. พันต�ำรวจโท ณรงค์ฤทธิ์ ศิริสุรักษ์ 
 นักสืบสวนสอบสวนช�ำนำญกำรพิเศษ
 รักษำรำชกำรแทนผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 2 

ผู้อ�ำนวยกำรกอง

1

2

3
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1. นำงชลธิชำ ดำวเรือง 
 ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 3

2. นำยสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์
 นักสืบสวนสอบสวนช�ำนำญกำรพิเศษ 
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกองคดี 4

3. นำงนวลจันทร์ โพธ์ิช่วย
 ผู้อ�ำนวยกำรกองนโยบำยและยุทธศำสตร์

ผู้อ�ำนวยกำรกอง

2

3

1
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1. นำงสำวรงรอง คล้ำยสุวรรณ
 ผู้อ�ำนวยกำรกองบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

2. นำงสำวปรำณี เก้ำเอี้ยน
 ผู้อ�ำนวยกำรกองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

3. นำยศิวัช ชำวบำงงำม
 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ผู้อ�ำนวยกำรกอง/ศูนย์

1

2

3
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1. นำงปำล วัน
 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำรพิเศษ
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรกองส่ือสำรองค์กร

2. นำงสำวศุภกำญณ์ หำญบำง
 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

3. นำงวรรณภำ โพธ์ิทอง
 ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มตรวจสอบภำยใน

ผู้อ�ำนวยกำรกอง/กลุ่ม

1

2

3
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ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำย
และมำตรกำร

โครงสร้ำงส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

กองกฎหมำย

กองข่ำวกรองทำงกำรเงิน

กองคดี	1

กองคดี	2

กองคดี	3

กองคดี	4

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ

กองควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

กองก�ำกับและตรวจสอบ

ส�ำนักงำนเลขำนุกำรกรม

กองบริหำรจัดกำรทรัพย์สิน

กองนโยบำยและยุทธศำสตร์

กองสื่อสำรองค์กร

กลุ่มตรวจสอบภำยใน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน ปปง.

ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสืบสวนสอบสวน
ทำงกำรเงิน

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฝ่ำยปฏิบัติกำร)

รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฝ่ำยบริหำร)

ส�ำนักงำน ปปง.

เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรหลักในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่มีประสิทธิภำพ 

เพื่อมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ 1
ก�ำหนดมำตรกำรและ
สร ้ำงมำตรฐำนกำร
ปฏิบั ติ ง ำนป ้ อ ง กัน
และปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน	 เพื่อตัดวงจร
อ ำ ชญำก ร รมต ำม
ควำมผิดมูลฐำนและ
ควำมผิดฐำนฟอกเงิน

พันธกิจ 5
พัฒนำกำ รบ ริห ำ ร
จัดกำรด้ำนสำรสนเทศ
ให้มีประสิทธิภำพและ
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในกำรปฏิบัติงำน

พันธกิจ 4
บรหิำรจดักำรทรัพย์สิน
ให้มีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ 2
ประสำนควำมร่วมมือ
และสร ้ำงเครือข ่ำย
กับองค์กรหรือหน่วย
งำนภำครฐัและเอกชน 
ทั้งในและต่ำงประเทศ
ในกำรป ้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ

พันธกิจ 6
ประชำสัมพันธ ์ เพื่อ
เ ผ ย แพ ร ่ กิ จ ก ร ร ม 
และรณรงค์ให้ควำมรู้
ด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
แก ่ประชำชน	 และ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่ำงประเทศ

พันธกิจ 3
พฒันำโครงสร้ำงระบบ 
กำรบริหำรจั ดกำร	
อ งค ์ ค ว ำมรู ้ 	 แ ละ
บุคลำกรให้มีคุณธรรม	
จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ มี
ม ำ ต ร ฐ ำนสู ่ ค ว ำ ม 
เป็นเลิศ

พันธกิจ 7
พั ฒ น ำ ก ล ไ ก ก ำ ร 
ป ฏิ บั ติ ง ำ น เ พื่ อ
สนับสนุนงำนด ้ ำน
ก ำ ร ป ้ อ ง กั น แ ล ะ 
ปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐอย่ำงจริงจัง
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ยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ท่ี 1
พัฒนำและผลักดันกำรบังคับใช้กฎหมำย
มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล

1.	 กฎหมำยได ้รับกำรพัฒนำให ้สอดคล ้องและ 
เป็นมำตรฐำนสำกล

2.	 กำรบังคับใช้กฎหมำยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประสิทธิผล

3.	 กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินมีประสิทธิภำพ
4.	 มีควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินตำมมำตรฐำน

สำกล

ยุทธศำสตร์ท่ี 2
บูรณำกำรด้ำนกำรข่ำวเพื่อน�ำไปสู่กำรสืบสวน	
สอบสวน	รวบรวมพยำนหลักฐำน	
และสนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำย

1.	 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือให้สำมำรถสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้อย่ำง 
เหมำะสม

2.	 กำรวิ เครำะห ์ข ้อมูลข ่ ำวกรองทำงกำรเ งิน 
เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนบังคับใช้กฎหมำยน�ำไปสู่
กำรด�ำเนินคดี

3.	 กำรตรวจพิสูจน์หลักฐำนทำงคอมพิวเตอร์เพ่ือ 
น�ำไปสู่กำรด�ำเนินคดี

ยุทธศำสตร์ท่ี 3
เผยแพร่ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
เพื่อให้กำรปฏิบัติด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

หน่วยงำนภำครัฐ	 ภำคเอกชนและประชำชนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ	 เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติ 
ด ้ำนกำรป ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ที่สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ท่ี 4
เสริมสร้ำงสมรรถนะบุคลำกร	ระบบบริหำรจัดกำร	
ระบบฐำนข้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้มีประสิทธิภำพ

1.	บุคลำกรมีสมรรถนะที่สอดคล ้องกับภำรกิจ 
ที่ได้รับมอบหมำย

2.		ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและทันสมัย
3.	 ระบบฐำนข ้อมูลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน	 ส่งเสริมกำรเป็นองค์กร
แห่งกำรเรียนรู้	มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล

ยุทธศำสตร์ท่ี 5
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล	ควำมโปร่งใส	และป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กรอย่ำงจริงจัง

ส�ำนักงำน	 ปปง.	 มีภำพลักษณ์ ท่ีดี 	 ประชำชน 
เกิดควำมเชื่อมั่น
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4. ค่ำนิยมหลัก (Core Values) ของส�ำนักงำน ปปง.

กล้ำหำญ มุ่งมั่น สุจริต มีประสิทธิภำพ และยุติธรรม
•	 กล้ำหำญ	 หมำยถึง	 กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
•	 มุ่งมั่น	 หมำยถึง	 กำรมีจุดประสงค์	 เป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกันที่จะต้องตัดวงจรเครือข่ำย 

	 	 อำชญำกรรมให้ผลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินบรรลุตำมเจตนำรมณ์ 
	 	 ของกฎหมำย

•	 สจุริต	 หมำยถงึ	 เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนต้องยดึถือในควำมซ่ือสัตย์	สจุรติ	ต่อตนเอง	ต่อหน้ำท่ี	และต่อผูอ้ืน่
•	 มีประสิทธิภำพ	 หมำยถึง	 กำรปฏิบัติหน้ำที่จะต้องดีที่สุด	เร็วที่สุด	และประหยัดที่สุด
•	 ยุติธรรม	 หมำยถึง	 ประชำชนทุกคนจะได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม

5. เป้ำหมำยองค์กำรของส�ำนักงำน ปปง. 
 
5.1	 กฎหมำยได้รับกำรแก้ไขให้รองรับมำตรฐำนสำกล
5.2	 ผลกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
5.3	 หน่วยงำนข่ำวกรองทำงกำรเงิน	(Financial	Intelligence	Unit)	ได้รับกำรพัฒนำให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล
5.4	 หน่วยงำนภำครัฐ	เอกชน	และประชำชน	มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	และพร้อมให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกัน

และปรำบปรำมกำรฟอกเงินเป็นอย่ำงดี

6. อัตรำก�ำลัง 

ส�ำนักงำน	 ปปง.	 ได้รับกำรจัดสรรอัตรำก�ำลังข้ำรำชกำร	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 369	 อัตรำ	 บรรจุแล้ว	 จ�ำนวน	 320	
อัตรำ	มีอัตรำว่ำง	จ�ำนวน	49	อัตรำ	และมีอัตรำก�ำลังพนักงำนรำชกำร	จ�ำนวน	30	อัตรำ	บรรจุแล้ว	จ�ำนวน	28	อัตรำ	 
มีอัตรำว่ำง	จ�ำนวน	2	อัตรำ	มีรำยละเอียด	ดังนี้

6.1 ข้ำรำชกำร

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ชำย  หญิง  รวม

1.	นักบริหำร 1 2 3

2.	ที่ปรึกษำประจ�ำส�ำนักงำน	ปปง. 1 - 1

3.	ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนโยบำยและมำตรกำร 1 - 1

4.	ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสืบสวนสอบสวนทำงกำรเงิน 1 - 1

5.	ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนกฎหมำย 1 - 1

6.	ผู้อ�ำนวยกำรกอง	(อ�ำนวยกำรสูง) 6 4 10

7.	ผู้อ�ำนวยกำรกอง	(อ�ำนวยกำรต้น) 1 - 1

8.	นักสืบสวนสอบสวน 85 81 166

9.	นิติกร 23 34 57



27ส�ำนักงำน ปปง.

จ�ำแนกตำมต�ำแหน่ง ชำย  หญิง  รวม

10.	นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 8 26 34

11.	นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 8 4 12

12.	นักจัดกำรงำนทั่วไป 2 7 9

13.	นักทรัพยำกรบุคคล 3 4 7

14.	นักวิชำกำรเงินและบัญชี 1 4 5

15.	นักวิชำกำรพัสดุ 3 3 6

16.	นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน - 2 2

17.	เจ้ำพนักงำนธุรกำร 1 3 4

รวม 146 174 320

 
6.2 พนักงำนรำชกำร

ต�ำแหน่ง ชำย หญิง รวม

1.	เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 1 14 15

2.	เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป - 2 2

3.	เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 1 5 6

4.	เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล - 5 5

รวม 2 26 28

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยำยน	2559	





คณะกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542

2
ส่วนที่ 



30 รายงานประจ�าปี 2559

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการคณะต่างๆ 
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยทั้ง 4 คณะ มีองค์ประกอบ และอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้มีคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เพือ่เป็นกลไกในการก�าหนดนโยบาย ควบคมุและถ่วงดลุอ�านาจ
ในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวมีบทบัญญัติ 
บางประการที่จ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงตามมาตรา 241 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ปปง. มีจ�านวนท้ังสิ้น 15 คน มีอ�านาจหน้าที ่
ตามมาตรา 252  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้ 

(1)  เสนอมาตรการ ความเหน็ และข้อเสนอแนะท่ีเกีย่วกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อคณะรัฐมนตรี 

(2)  ก�ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของส�านักงานตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

(3)  ก�ากับ ดูแล และควบคุมให้คณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 
และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งระงับหรือยับยั้งการกระท�าใดของคณะกรรมการธุรกรรม ส�านักงาน และเลขาธิการ 
ที่เห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน 

(4)  ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้ายที่อาจเกิดจากการท�าธุรกรรมของหน่วยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทที่ไม่ต้องรายงาน 
การท�าธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว 

(5)  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจของคณะกรรมการ
ธุรกรรม รวมตลอดทั้งออกระเบียบหรือประกาศอื่นใดท่ีพระราชบัญญัตินี้ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของคณะกรรมการ 
ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ใดที่ก�าหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัติ ต้องประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

(6)  คัดเลือกบุคคลที่สมควรด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด�าเนินการต่อไป 
(7)  วางระเบยีบในการด�าเนนิการกับข้อมลูหรอืเอกสารเพือ่ใช้เป็นพยานหลกัฐานในการปฏบิตัติามพระราชบญัญัตนิี้ 

หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(8)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1  มาตรา 24 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
2  มาตรา 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 2: คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
 การฟอกเงิน พ.ศ. 2542



31ส�านักงาน ปปง.

2.  คณะกรรมการธุรกรรม
ตามมาตรา 323 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. 

จะแต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง เพื่อกลั่นกรองและรับประกันความยุติธรรมให้กับบุคคลที่ถูกด�าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกว่า คณะกรรมการธุรกรรม ประกอบด้วย 
บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 32/1 จ�านวน 4 คน เป็นกรรมการ เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ตามมาตรา 32/14 ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการอัยการ แต่ละคณะเสนอรายช่ือบุคคลท่ีซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรู้ความสามารถ 
อันจะยังประโยชน์แก่การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้คณะละหนึ่งคนส่งให้ส�านักงาน ปปง. เพื่อเสนอรายชื่อต่อ 
คณะกรรมการ ปปง. เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมในกรณีท่ีคณะกรรมการผู้มีสิทธิเสนอช่ือคณะใดไม่เสนอชื่อ 
บุคคลในส่วนของตนเพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการธุรกรรมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส�านักงาน ปปง. 
ให้เสนอชือ่ให้คณะกรรมการ ปปง. แต่งตัง้บุคคลอืน่ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการธุรกรรมแทนการเสนอช่ือจากคณะกรรมการ
คณะนั้น

การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องเสนอพร้อมกับท�าหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อด้วย 

องค์ประกอบคณะกรรมการ ปปง.

กรรมการโดยต�าแหน่ง

1. ปลัดกระทรวงการคลัง
2.  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
3.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4.  เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
5.  อัยการสูงสุด
6.  ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ
7.  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
8. เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.  เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
 การฟอกเงิน (กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1.  นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
2.  รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์
3.  ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
4.  ศาสตราจารย์ พลต�ารวจตร ีจกัรพงษ์ ววิฒัน์วานชิ

ประธานกรรมการ
(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

(คัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

รองประธานกรรมการ
(นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม)

(คัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

3  มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
4  มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
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ตามมาตรา 32/25 กรรมการธุรกรรมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 24/2 (1) (2) (4) (5) 
(6) (7) (8) (9) (10) (11) และ (12) และต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการในต�าแหน่งไม่ต�่ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่า 
หรือต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาขึ้นไป หรือต�าแหน่งอธิบดีอัยการขึ้นไปหรือเป็นหรือเคยเป็นหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือด�ารงต�าแหน่งหรือเคยด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่รองศาสตราจารย์ขึ้นไปในด้านหนึ่งด้านใด 
ตามมาตรา 24/2 (4)

ตามมาตรา 32/36 กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสามป ี
กรรมการธุรกรรมที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน และให้น�ามาตรา 27 และ 
มาตรา 28 มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เว้นแต่การพ้นจากต�าแหน่งตามมาตรา 27 (3) ให้กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการ 
ปปง. แต่งตั้งพ้นจากต�าแหน่งเมื่อคณะกรรมการ ปปง. ให้ออก เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
ตามมาตรา 32/2

ในกรณีที่กรรมการธุรกรรมพ้นจากต�าแหน่งและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการธุรกรรมแทนต�าแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการ 
ที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่กรรมการธุรกรรมที่เหลืออยู่นั้นต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน  โดยคณะกรรมการ
ธุรกรรมมีอ�านาจหน้าที่ตามมาตรา 347  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังนี้ 

(1)  ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด
(2)  สั่งยับยั้งการท�าธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36
(3)  ด�าเนินการตามมาตรา 48
(4)  เสนอรายงานการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ต่อคณะกรรมการ ปปง.8  
(5)  ก�ากบั ดแูล และควบคุมให้ส�านกังาน ปปง. และเลขาธกิาร ปปง. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระและตรวจสอบได้9 
(5/1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือก�าหนดหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อให้ส�านักงาน ปปง. 

ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอ�านาจของคณะกรรมการธุรกรรม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค�าสั่ง หรือหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปปง. ก�าหนดและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา10 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปปง. มอบหมาย 

  5  มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
  6  มาตรา 32/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
  7  มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
  8  มาตรา 34 (4) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
  9  มาตรา 34 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
10  มาตรา 34 (5/1) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
11  ค�าสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 1/2559 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559

องค์ประกอบคณะกรรมการธุรกรรม11   

ประธานกรรมการธุรกรรม  (นายอธิคม อินทุภูติ)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

      กรรมการธุรกรรมซึ่งคณะกรรมการ ปปง. แต่งตั้งจากบุคคล 
ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก
1. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช)
2. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก นิวัติ ศรีเพ็ญ)
3. คณะกรรมการอัยการ (เรือโท สมนึก เสียงก้อง)

เลขาธิการ ปปง.
(พลต�ารวจเอก ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล) 
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต�าแหน่ง
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12   ค�าสั่งคณะกรรมการ ปปง. ที่ 5/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559

3.  คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง.   
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. 

สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการก็ได้ ซึ่งได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จ�านวน 7 คณะ12

ทั้งนี้เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
3.1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. 

ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
 1)  เสนอแนะมาตรการที่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
 2)  พิจารณาและเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุงร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 

และค�าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของส�านักงาน ปปง.
 3)  พจิารณาในกรณทีีม่คีวามเหน็แย้งตามมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ ปปง.
 4)  เป็นที่ปรึกษาหรือพิจารณาให้ความเห็นในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ 

ส�านักงาน ปปง.
 5)  เชญิผูแ้ทนหน่วยงานหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจรงิ หรอืให้ความเห็นเพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิงาน 

ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
 6)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

3.2  คณะอนกุรรมการส่งเสรมิความร่วมมอื ประสานงาน และตดิตามในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มอี�านาจหน้าท่ีพจิารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. และด�าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 1)   พจิารณาก�าหนดแนวทางหรอืมาตรการในการประสานงานในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงิน หรือเสนอแนะแนวทางเก่ียวกับการปรับปรุง พัฒนา กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง 
การปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
รวมถึงแนวทางประสานความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป

 2) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีตามความผิดมูลฐาน ความผิด 
ฐานฟอกเงินและการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับ 
หน่วยงานสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร การข่าว และความมั่นคง เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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 3)  ด�าเนนิการใดๆ เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัและอ�านวยความสะดวก ให้เกดิขึน้ระหว่างหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง 
ในการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสาร การข่าวและอื่นๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเพี่อให้การด�าเนินคดี  
และการด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและได้ผลอย่างจริงจัง

 4)  ท�าความตกลงร่วมกันเพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เป็นไปอย่างได้ผลสงูสดุดังเจตนารมณ์ของกฎหมายและการด�าเนนิการอืน่ใดทีเ่กีย่วข้องกบัการประสานงานในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นหรือกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ 
หรือค�าสั่งใดที่เกี่ยวข้อง 

 5) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 6)  เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู ้

เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 7)  เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบทรัพย์สินและคดีและ 

งานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชน 
 8)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 
3.3  คณะอนกุรรมการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ มอี�านาจหน้าทีพ่จิารณาและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ ปปง. 

ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
 1)  ศกึษาและวเิคราะห์ในการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2)  วางระเบียบ หรือก�าหนดแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพย์สิน 

การน�าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ การให้ผู้มีส่วนได้เสียน�าทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่า 
และการแต่งต้ังผู้จัดการเข้าดูแลทรัพย์สนิ การขายทอดตลาด การประเมนิค่าเสยีหายหรอืค่าเสือ่มสภาพ การประเมนิมลูค่า
ทรัพย์สินและการส่งทรัพย์สินคืน การส่งทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดิน

 3)  พฒันาและปรับปรงุงานบรหิารจดัการทรพัย์สนิตามพระราชบัญญตัป้ิองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 4)  เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของส�านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวกับงานบริหารจัดการทรัพย์สิน
 5)  เชญิผูแ้ทนหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องมาชีแ้จงข้อเทจ็จรงิหรอืให้ความรู ้ข้อเสนอแนะหรอืความคดิเหน็

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 6)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

3.4  คณะอนุกรรมการด้านการก�ากับ ตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมของสถาบันการเงิน 
องค์กร และบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาและ 
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1)  เสนอแนะแนวทางเกีย่วกับการปรบัปรงุ พฒันา กฎหมาย ระเบยีบ และแนวทางการปฏิบัตท่ีิเก่ียวข้อง 
กบัการก�ากับตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 2)  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ติดตามการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 3)  ขอข้อมูลหรือเอกสารท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีของ 

คณะอนุกรรมการ
 4)  เป็นท่ีปรึกษาในการปฏิบัตริาชการของส�านักงาน ปปง. ท่ีเกีย่วกบังานก�ากบั ตรวจสอบ และประเมนิผล 

การปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม
 5)  เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ 

ให้ความรู้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย
 6)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.
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3.6  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเร่ืองที่จะเสนอคณะกรรมการ ปปง. มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาและเสนอ 
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  

 1) พิจารณากลั่นกรองเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องนโยบาย ประเด็นกฎหมายหรือ 
เรื่องที่ส�าคัญที่ประธาน ปปง. เห็นสมควรมอบหมาย

 2)  เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุม 
คณะกรรมการ ปปง.

 3)  เชิญเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปง. ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

 4)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง. 

3.5 คณะอนกุรรมการเตรยีมความพร้อมประเทศไทยเพือ่เข้ารบัการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล 
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีอ�านาจหน้าที่
พิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1)  ท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักของหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมิน 
การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย

 2)  ก�าหนดแผนงาน กรอบการท�างาน และก�าหนดเวลาในการด�าเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ 
การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 3)  เสนอแนะ ให้ความเห็น และร่วมจัดท�ารายงานการประเมินตนเองด้านการป้องกันปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทยเพื่อส่งให้ผู้ประเมิน โดยการ 
ให้ข้อมูล รวบรวมข้อมูล สถิติ ผลการด�าเนินงาน และกลั่นกรองค�าตอบแบบสอบถามของผู ้ประเมินเพ่ือแสดง 
ให้เห็นประสิทธิผลของระบบการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายของประเทศไทย รวมท้ังด�าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
ดังกล่าว

 4)  เชญิผูแ้ทนหน่วยงานหรอืผูท่ี้เก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจรงิ หรือให้ความเหน็เพือ่ประโยชน์ในการด�าเนนิการ 
ตามอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ

 5)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.  
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  13  มาตรา 64/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

3.7  คณะอนกุรรมการพฒันาวชิาการด้านการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ปปง. ในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้   

 1)  เสนอแนะมาตรการและแนวทางเพือ่พฒันาวชิาการด้านงานวจิยัและพฒันาด้านการป้องกนัปราบปราม
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 2)  เสนอแนะแนวทางด้านวิชาการ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติ 
ในการด�าเนินการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 3)  ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน เพื่อพัฒนาวิชาการด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน 
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 4)  เชิญผู้แทนหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือ 
ให้ความรู้ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการบังคับใช้ หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย

 5)  ปฏิบัติงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปปง.

4.  คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
ตามมาตรา 64/113  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ ปปง. 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอีกคณะหนึ่ง ได้แก่ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งมีเลขาธิการ ปปง. เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก จ�านวน 3 คน 
เป็นกรรมการ โดยมีข้าราชการในส�านักงาน ปปง. ที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย จ�านวน 3 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 1 คน ผู้ช่วยเลขานุการ จ�านวน 2 คน มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิดผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม ที่กระท�าความผิดเกี่ยวกับการรายงานหรือแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิด 
ความจริงที่ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ การไม่มาให้ถ้อยค�า ไม่ส่งค�าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร 
หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542







ผลการปฏิบัติงาน3
ส่วนที่ 



40 รายงานประจ�าปี 2559

 การปฏิบัติงานของส�านักงาน ปปง. เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายเพือ่เป็นการป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงนิ และการก่อการร้ายของประเทศไทย และนอกจากนีย้งัได้ด�าเนนิการในด้านอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
และสนับสนุนให้ประเทศไทยปลอดภัยจากการฟอกเงิน โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1.  ผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการฟอกเงิน
 1.1 การรับรายงานการท�าธุรกรรม
  ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 บัญญัติให้สถาบันการเงิน 
มีหน้าที่ต้องรายงานการท�าธุรกรรม 3 ประเภท ต่อส�านักงาน ปปง. ได้แก่
  (1)  ธุรกรรมตามมาตรา 13 (1) ที่มีจ�านวนเงินสดตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
หรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
  (2)  ธุรกรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป หรือธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน
หรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่เจ็ดแสนบาทขึ้นไป
  (3)  ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ก็ตาม
  มาตรา 15 บัญญัติให้ส�านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร ส�านักงานท่ีดินจังหวัด ส�านักงานท่ีดินสาขา และ
ส�านักงานที่ดินอ�าเภอ มีหน้าที่ต้องรายงานต่อส�านักงาน เมื่อปรากฏว่ามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันการเงินมิได้เป็นคู่กรณีและมีลักษณะ ดังนี้
  (1) มีการช�าระด้วยเงินสดเป็นจ�านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
  (2) อสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าตามราคาประเมินเพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไป
  (3) เป็นธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย
  มาตรา 15/11 บัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีศุลกากรแจ้งรายการเกี่ยวกับการน�าเงินตราเข้าหรือออก 
นอกประเทศตามมูลค่าที่ศุลกากรก�าหนดให้ส�าแดง
   และมาตรา 162 บัญญติัให้ผูป้ระกอบอาชพี 10 กลุม่อาชพี คอื (1) ผูป้ระกอบอาชีพเกีย่วกบัการให้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการลงทนุฯ (2) ผูค้้าอญัมณีฯ (3) ผูค้้าหรอืให้เช่าซือ้รถยนต์ (4) ผูท้ีเ่ป็นนายหน้าหรอืตวัแทนซือ้ขายอสงัหารมิทรพัย์ 
(5) ผู้ค้าของเก่า (6) ผู้ประกอบอาชีพสินเชื่อส่วนบุคคลฯ (7) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ฯ 
(8) ผู ้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินฯ (9) ผู ้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�าระเงินทาง 
อเิลก็ทรอนิกส์ฯ และ (10)3 ผูป้ระกอบอาชีพท่ีด�าเนนิธรุกจิทางการเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุการแลกเปลีย่นเงนิ 
ที่มิใช่สถาบันการเงิน มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรมต่อส�านักงาน ปปง. ได้แก่
  (1)  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรม
ที่ใช้เงินสดมีจ�านวนตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป
  (2)  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (6) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมท่ีใช้เงินสดมีจ�านวน 
ตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไป 
  (3)  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง (7) และ (9) ให้รายงานในกรณีเป็นธุรกรรมท่ีใช้เงินสด 
มีจ�านวนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป
  (4)  ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 วรรคหน่ึง (10) (อยู่ระหว่างการยกร่างกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง) 

 1  มาตรา 15/1  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
 2  มาตรา 16 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
 3  มาตรา 16 (10)  เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ส่วนที่ 3: ผลการปฏิบัติงาน
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. ได้รับรายงาน 
การท�าธุรกรรม จ�านวนทัง้สิน้ 17,245,332 ธรุกรรม โดยแบ่งเป็นรายงานธรุกรรมทีใ่ช้เงนิสด จ�านวน 1,062,349 ธรุกรรม 
รายงานการท�าธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน จ�านวน 352,982 ธุรกรรม รายงานการท�าธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน 
หรือช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 15,810,700 ธุรกรรม รายงานการท�าธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
จ�านวน 18,191 ธุรกรรม และธุรกรรมเงินสดผ่านแดน จ�านวน 1,110 ธุรกรรม สามารถสรุปเป็นตาราง ได้ดังนี้

จ�านวนธุรกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

1. ธุรกรรมที่ใช้เงินสด 1,120,059   1,259,728 1,062,349

2.  ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 229,659    375,861 352,982

3.  ธุรกรรมที่เป็นการโอนเงิน 14,466,400 16,102,196 15,810,700

 หรือช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนิกส์

4. ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 13,963    12,920 18,191

5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน 4,457    8,953                 1,110

                  รวม 15,834,538           17,759,658 17,245,332

ประเภทของรายงาน

แผนภูมิแสดงจำ นวนรายงานการทำ ธุรกรรมที่สำ นักงาน ปปง. ได้รับรายงาน 
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559)
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ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

1.120 1.260 1.062
0.230 0.376 0.353

14.466

16.102 15.811

0.014 0.013 0.018

0.004
0.009 0.001

ล้านธุรกรรม

1. ธุรกรรมเงินสด

2. ธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สิน

3. ธุรกรรมท่ีเป็นการโอนเงินหรือชำระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย

5. ธุรกรรมเงินสดผ่านแดน
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 4  ข้อมูลสถิติที่จัดเก็บและรวบรวมเป็นปีปฏิทินตามที่ต้องใช้รายงาน FATF

 1.2 การด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม4 
  หลังจากที่ได้รับรายงานธุรกรรมประเภทต่างๆ ทั้งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน 
ธรุกรรมทีเ่ป็นการโอนเงินหรือช�าระเงินทางอเิลก็ทรอนกิส์ และธุรกรรมท่ีมีเหตอุนัควรสงสยั ส�านกังาน ปปง. จะด�าเนนิการ 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงหรือ
เกีย่วข้องกบัการกระท�าความผดิมลูฐานหรอืความผดิตามกฎหมายอืน่ส่งให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภายในและภายนอก 
ส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. มีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม 
เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการ จ�านวน 152 คดี  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คดีที่ส่งหน่วยงานภายในส�านักงาน ปปง. คดีที่ส่งหน่วยงานภายนอก
ปี พ.ศ.

คดีเชิงรุก คดีเชิงรุกรวม รวมคดีขอข้อมูล คดีขอข้อมูล

 2557 19 115 134 3 83 86

 2558 33 155 188 33 153 186

 2559 31 122 153 20 132 152

 รวม 83 392 475 56 368 424

ธุรกรรมทางการเงินน�ามาวิเคราะห์ (จ�านวนธุรกรรม)

ปี พ.ศ. รวม
(ธุรกรรม)

ธุรกรรมที่ใช้
เงินสด

ธุรกรรมเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน

ธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัย

ธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ

การโอนเงินหรือ
ช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

 2557 18,564 2,433 4,718 35,432 20 61,167

 2558 15,778 4,415 16,592 102,919 4,523 144,227

 2559 17,054 2,063 4,108 152,186 4,743 180,154

 รวม 51,396 8,911 25,418 290,537 9,286 385,548

  ทั้งนี้ ในการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม เพื่อหาความผิดปกติของธุรกรรมทางการเงินท่ีอาจเชื่อมโยง 
หรือเกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอื่นนั้น ในปี พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ได้น�า
ธุรกรรมที่ได้รับรายงานมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมจ�านวนทั้งสิ้น 180,154 ธุรกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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 1.3  การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ   
  การด�าเนนิการแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) มีการด�าเนินการ จ�านวนทั้งสิ้น 5,343 ครั้ง แบ่งเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ (ธนาคาร/หน่วยงานราชการ) จ�านวน 4,890 คร้ัง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 
หน่วยงานต่างประเทศ จ�านวน 453 ครั้ง สามารถสรุปได้ดังนี้

จ�านวนครั้งที่ได้ด�าเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

1.  การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 2,845 2,861 4,890
 หน่วยงานภายในประเทศ     

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 282 397 453
 หน่วยงานต่างประเทศ     

                รวม 3,127 3,258 5,343

ประเภทการแลกเปลี่ยน

แผนภูมิแสดงจำ นวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559)

 -

 1,000.000

 2,000.000

 3,000.000

 4,000.000

 5,000.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

2,845 2,861 

4,890 

282 397 453 

จ านวนครั้ง 

1. หน่วยงานภายในประเทศ  

2. หน่วยงานต่างประเทศ 

 -

 1,000.000

 2,000.000

 3,000.000

 4,000.000

 5,000.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

2,845 2,861 

4,890 

282 397 453 

จ านวนครั้ง 

1. หน่วยงานภายในประเทศ  

2. หน่วยงานต่างประเทศ 

 -

 1,000.000

 2,000.000

 3,000.000

 4,000.000

 5,000.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

2,845 2,861 

4,890 

282 397 453 

จ านวนครั้ง 

1. หน่วยงานภายในประเทศ  

2. หน่วยงานต่างประเทศ 

 -

 1,000.000

 2,000.000

 3,000.000

 4,000.000

 5,000.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

2,845 2,861 

4,890 

282 397 453 

จ านวนครั้ง 

1. หน่วยงานภายในประเทศ  

2. หน่วยงานต่างประเทศ 
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  1.3.1 การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ
                         การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) มีจ�านวน 4,890 ครั้ง สามารถจ�าแนกประเภทของการด�าเนินการ ได้ดังนี้

จ�านวนครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอก 693     700 2,144
 ขอมาที่ส�านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส�านักงาน ปปง. 78   169 311 
 แจ้งผลไปยังหน่วยงานภายนอก 

3. ข้อมูลที่ส�านักงาน ปปง. 944   1,238 1,322 
 ขอหน่วยงานภายนอก 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับ 1,130 754 1,113
 จากหน่วยงานภายนอก 

                  รวม 2,845 2,861 4,890

ประเภทการด�าเนินการ

แผนภูมิแสดงจำ นวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภายในประเทศ 
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559)

 -

 500.000

 1,000.000

 1,500.000

 2,000.000

 2,500.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

693 700 

2,144 

78 169 
311 

944 

1,238 1,322 1,130 

754 

1,113 

จ านวนคร้ัง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก 

 -

 500.000

 1,000.000

 1,500.000

 2,000.000

 2,500.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

693 700 

2,144 

78 169 
311 

944 

1,238 1,322 1,130 

754 

1,113 

จ านวนคร้ัง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก 

 -

 500.000

 1,000.000

 1,500.000

 2,000.000

 2,500.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

693 700 

2,144 

78 169 
311 

944 

1,238 1,322 1,130 

754 

1,113 

จ านวนคร้ัง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานภายนอกขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ภายนอก 
3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานภายนอก 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานภายนอก 
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 -
 20.000
 40.000
 60.000
 80.000

 100.000
 120.000
 140.000
 160.000
 180.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

104 

172 165 

104 

172 165 

40 37 

83 

34 

16 

40 

จ านวนครั้ง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ 

จ�านวนครั้ง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศ 104     172 165
 ขอมาที่ส�านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส�านักงาน ปปง. 104   172 165 
 แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
 ต่างประเทศ 

3. ข้อมูลที่ส�านักงาน ปปง. 40   37 83 
 ขอหน่วยงานต่างประเทศ 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับ 34 16 40
 จากหน่วยงานต่างประเทศ 

                  รวม 282 397 453

ประเภทการด�าเนินการ

  1.3.2  การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ
                         การด�าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) จ�านวน 453 ครั้ง สามารถจ�าแนกประเภทของการด�าเนินการ ได้ดังนี้

แผนภูมิแสดงจำ นวนครั้งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ 
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559)

 -
 20.000
 40.000
 60.000
 80.000

 100.000
 120.000
 140.000
 160.000
 180.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

104 

172 165 

104 

172 165 

40 37 

83 

34 

16 

40 

จ านวนครั้ง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ 

 -
 20.000
 40.000
 60.000
 80.000

 100.000
 120.000
 140.000
 160.000
 180.000

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

104 

172 165 

104 

172 165 

40 37 

83 

34 

16 

40 

จ านวนครั้ง 

1. ข้อมูลที่หน่วยงานต่างประเทศขอมาที่ส านักงาน ปปง.  

2. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. แจ้งผลไปยังหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

3. ข้อมูลที่ส านักงาน ปปง. ขอหน่วยงานต่างประเทศ 

4. ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานต่างประเทศ 
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 1.4  ผลการด�าเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
  ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อด�าเนินการกับ
ทรัพย์สินผู้กระท�าความผิดทั้งความผิดมูลฐานท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายอื่น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) คณะกรรมการธุรกรรมได้ม ี
ค�าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิด จ�านวน 515 ค�าสั่ง 
ค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จ�านวน 245 ค�าสั่ง (201 รายคดี) มูลค่าทรัพย์สิน 21,593,569,645.24 บาท ค�าสั่งเพิกถอน
การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน จ�านวน 24 ค�าสั่ง มูลค่าทรัพย์สิน 115,039,191.93 บาท เรื่องท่ีมีการคุ้มครองสิทธิของ 
ผู้เสียหาย จ�านวน 14 เรือ่ง มลูค่าทรพัย์สนิ 521,662,273.04 บาท เรือ่งทีค่ณะกรรมการธรุกรรมมมีตเิหน็ชอบให้พนกังาน
อัยการพิจารณายื่นค�าร้องต่อศาล จ�านวน 207 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 6,563,643,413.12 บาท 
  เมื่อได้รับเรื่องจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วพนักงานอัยการจะพิจารณายื่นค�าร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลส่ังให้
ทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดิน ซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มจี�านวน 188 เรือ่ง มูลค่าทรพัย์สนิ 6,095,653,204.85 บาท 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น จ�านวน 110 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 97,411,085.15 บาท ศาลชั้นต้นได้มีค�าสั่งให้
ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จ�านวน 158 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สิน 192,525,379.35 บาท  ศาลมีค�าสั่งยกค�าร้อง
และมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จ�านวน 7 เร่ือง มูลค่าทรัพย์สิน 2,361,049.43 บาท ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่ง 
ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จ�านวน 6 เรื่อง มูลค่าทรัพย์สิน 15,676,642.10 บาท ศาลฎีกามีค�าสั่งยกค�าร้อง จ�านวน 
1 เร่ือง มูลค่าทรัพย์สิน 245,000 บาท และศาลฎีกามีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จ�านวน 12 เรื่อง  
มูลค่าทรัพย์สิน 158,679,411.45 บาท โดยมีรายละเอียดผลการด�าเนินการกับทรัพย์สินจ�าแนกตามความผิดมูลฐาน  
ดังตารางต่อไปนี้ 

การด�าเนินการ จ�านวน (ค�าสั่ง)มูลฐานความผิด

1. คณะกรรมการธุรกรรม

 1.1   ค�าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือ 515 
      ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด

       ยาเสพติด ม. 3 (1) 152 

       การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)  35 

       ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 67 

       ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) 1 

       ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 40 

       กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอ�านาจอั้งยี่ 1 
       ซ่องโจร ม. 3 (6)

       ศุลกากร ม. 3 (7) 5 

       การก่อการร้าย ม. 3 (8) 1 

       การพนัน ม. 3 (9) 63 

       การเป็นสมาชิกอั้งยี่หรือการมีส่วนร่วมในองค์กร  2 
       อาชญากรรม ม. 3 (10)

       การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ม. 3 (13) 33 

       การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 5 
       หนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14)
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    ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 37 

    ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 36  
    ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)

    การกระท�าไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 2 
    ม. 3 (20)

    ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ  ม. 3 (21) 1 

    ยาเสพติด ม. 3 (1) และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 4 

    ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติ 1 
    หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

    ยาเสพติด ม. 3 (1) และลักทรัพย์ กรรโชก 2  
    รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 
    ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ)  ม. 3 (18)

    ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 1 
    และทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 

    ยาเสพติด ม. 3 (1) และการรับของโจร ม. 3 (11) 1 

    ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก 9  
      รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก  
    (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)

    ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) 2 
    และทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5)

    ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 1 
    การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์  
    หรือหนังสือเดินทางฯ  ม. 3 (14) 

    ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 3 
    ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

    ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และลักทรัพย์ 1 
     กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง 
    หรือยักยอก  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

    ศุลกากร ม. 3 (7) และการเป็นสมาชิกอั้งยี่ 1 
     หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)  

    ศุลกากร ม. 3 (7) และทรัพยากรธรรมชาติ 1 
    หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

     การรับของโจร ม. 3 (11) และลักทรัพย์ กรรโชก  1 
      รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
     (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 
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    การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 2 
    หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และลักทรัพย์ 
    กรรโชก  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์
    ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

    ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 2 
      ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) และ 
     ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์
    ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

     การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 1 
    หนังสือเดินทางฯ  ม. 3 (14) การประทุษร้ายต่อชีวิต 
    หรือร่างกาย  ม. 3 (16) และลักทรัพย์ กรรโชก 
      รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก
    (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

     ยาเสพติด ม. 3 (1) และการรับของโจร ม. 3 (11) 1  
    และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 
    และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5

การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

 1.2 ค�าสัง่ยบัยัง้การท�าธรุกรรม  -  - -

 1.3 ค�าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  245 201 21,593,569,645.24

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 112 101 90,620,817.68

  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) 10 5 80,630,782.17

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 6 3 35,469,902.33

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 8 1 509,015,888.24

  การพนัน ม. 3 (9) 67 61 89,515,904.55

  การเป็นสมาชิกอั้งยี่/การมีส่วนร่วมในองค์กร 5 2 4,336,624,233.03
  อาชญากรรม  ม. 3 (10) 

  การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สิน 2 2 113,226,049.96
  ทางปัญญา  ม. 3 (13) 

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 6 6 25,615,114.68
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การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 9 6 110,098,654.83
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก  
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติ 1 1 400,000.00
  หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)  

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และ 3 3 171,672,032.50
  อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) และ 1 1 58,769,438.25
  อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก 5 2 170,860,707.39 
  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 1 1 496,285,745.00
  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 2 2 9,702,146,545.57

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  การปลอมเอกสารสิทธิ 1 1 6,000,000.00 
  บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางฯ 
  ม. 3 (14) และการประทุษร้ายต่อชีวิต
  หรือร่างกาย ม. 3 (16) 

  การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 1 1,581,000.00 
  ม. 3 (14) และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ 
  ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน 2 - 14,164,480.00 
  ม. 3 (9) และ อาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 1 1 4,761,872,349.06
  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
  ม. 3 (15) และลักทรัพย์ กรรโชก  
  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)  

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3)  1 1 800,000,000.00
  และการรับของโจร ม. 3 (11) และ 
  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 
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ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

  การปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 19,000,000.00 
  หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และ
  การประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกาย ม. 3 (16) 
  และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)

    1.4 ค�าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 24 - 115,039,191.93

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 10 - 730,500.49

  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) 1 - 600,000.00

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 3 - 73,676,518.35

  การพนัน ม. 3 (9) 2 - 400,000.00

  การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 1 - 30,528,937.74 
  ม. 3 (13) 

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 1 - 8,000,000.00

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 3 - 1,094,035.35

  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก  
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก 2 - -
  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) การพนัน 1 - 9,200.00
  ม. 3 (9) และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

    1.5 เรื่องที่มีการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 14 - 521,662,273.04

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 2 - 18,100,750.00

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 3 - 55,000,260.04

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 4 - 6,183,344.87
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และลักทรัพย์ กรรโชก 3 - 21,434,028.49 
  รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ ลักทรัพย์ 1 - 418,593,889.64
  กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ 
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)
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การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

  การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 2,350,000.00 
  หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) และ ลักทรัพย์
  กรรโชก รีดเอาทรัพย์  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

    1.6 เรือ่งทีค่ณะกรรมการธรุกรรมมมีตเิห็นชอบให้พนกังานเจ้าหน้าท่ี 207 - 6,563,643,413.12
     ส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการพจิารณาย่ืนค�าร้องต่อศาล 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 110 - 185,457,573.57

  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) 8 - 89,657,741.30

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 2 - 10,394,580.88

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 4 - 337,972,418.45

  การพนัน ม. 3 (9) 57 - 134,556,853.12

  การเป็นสมาชิกอั้งยี่/การมีส่วนร่วมในองค์กร 1 - 241,054,486.63
  อาชญากรรม  ม. 3 (10) 

  การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 2 - 78,149,138.79 
  ม. 3 (13) 

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15)  10 - 18,898,525.78

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 4 - 23,606,843.17 
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติ 1 - 417,300.00
  หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 1 - 157,269,980.80 
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) 3 - 386,882,336.57
   และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์  
  ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 1 - 122,237,805.00
  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) และ 1 - 4,761,872,349.06
  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม  ม. 3 (15) 
  และลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)  
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การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 2 - 15,215,480.00 
  และการพนัน ม. 3 (9)  
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

2. พนักงานอัยการ   

 2.1  เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วยื่นค�าร้องต่อศาล 188 - 6,095,653,204.85

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 115 - 303,765,340.01

  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2)   8 - 122,308,421.01

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 4 - 4,772,749,542.48

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 4 - 163,657,850.91

  การพนัน ม. 3 (9) 31 - 123,238,000.08

  การเป็นสมาชิกอั้งยี่/การมีส่วนร่วมในองค์กร 1 - 241,054,486.63
  อาชญากรรม ม. 3 (10) 

  การปลอมหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 2 - 69,104,138.79
    ม. 3 (13)

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 10 - 18,641,761.87

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 4 - 82,621,582.88
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก  
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และศุลกากร ม. 3 (7) 1 - 363,605.00

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติหรือ 1 - 417,300.00
  สิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

  ฉ้อโกงประชาชน 3 (3) และลักทรัพย์   2 - 106,047,500.00 
  กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์  ปล้นทรัพย์ 
  ฉ้อโกงหรือยักยอก (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 2 - 970,491.31 
  และการพนัน ม. 3 (9) 

  การพนัน ม. 3 (9) และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 1 - 75,497,703.88

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 2 - 15,215,480.00 
  การพนัน ม. 3 (9)  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

    2.2  เรื่องที่พนักงานอัยการพิจารณาแล้วไม่ยื่นค�าร้อง - - -
      และเป็นที่สุด 

3.  ศาล    

    3.1   ศาลชัน้ต้น    
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การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

3.1.1 คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น 110 - 97,411,085.15

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 98 - 80,037,180.62

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 1 - 3,395,192.50

  ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) 1 - 259,951.88

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 5 - 4,327,307.83

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และการพนัน ม. 3 (9) 2 - 2,133,787.95

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และทรัพยากรธรรมชาติ 1 - 210,003.23
  หรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 1 - 170,153.00 
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 1 - 6,877,508.14 
  และการพนัน ม. 3 (9)  
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

3.1.2 ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 158 - 192,525,379.35
        (คดีถึงที่สุด)

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 142 - 146,828,117.69

  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 1 - 3,395,192.50

  ยักยอก ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) 1 - 259,951.88 

  ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 5 - 4,327,307.83

  ลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ 3 - 27,474.537.24  
  ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงหรือยักยอก 
   (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และศุลกากร ม. 3 (7) 1 - 848,819.89

  ยาเสพติด ม. 3 (1) และการพนัน ม. 3 (9) 2 - 2,133,787.95

  ยาเสพติด ม. 3 (1)  1 - 210,003.23
  และทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 
   ม. 3 (15) 

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 1 - 170,153.00 
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 1 - 6,877,508.14 
  และการพนัน ม. 3 (9) 
  และอาญาฟอกเงิน มาตรา 5 
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การด�าเนินการ
จ�านวน

มูลค่า (บาท)มูลฐานความผิด
ค�าสั่ง/เรื่อง รายคดี

3.1.3  ศาลชั้นต้นมีค�าสั่งยกค�าร้องและตกเป็นของแผ่นดิน 7 - 2,361,049.43

-  ยกค�าร้อง ยาเสพติด ม. 3 (1)   1,016,581.68

- ตกเป็น ยาเสพติด ม. 3 (1) 
7
 

-
 1,344,467.75

 ของแผ่นดิน

3.2 ศาลอุทธรณ์มีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 6 - 15,676,642.10
 (คดีถึงที่สุด)

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 5 - 15,085,552.10

  การก่อการร้าย ม. 3 (8) 1 - 591,090.00

3.3 ศาลฎีกา    

  3.3.1 ศาลฎีกามีค�าสั่งยกค�าร้อง (คดีถึงที่สุด) 1 - 245,000.00

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 1 - 245,000.00

  3.3.2 ศาลฎีกามีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 12 - 158,679,411.45
   (คดีถึงที่สุด)

  ยาเสพติด ม. 3 (1) 7 - 76,251,220.73

  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) 2 - 51,737,214.03

  ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่  ม. 3 (5) 1 - 1,257,057.77

  กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอ�านาจอั้งยี่ 2 - 29,433,918.92
  ซ่องโจร ม. 3 (6)

  1.5 การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
  ตามมาตรา 575 แห่งพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้ส�านกังาน ปปง. 
เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล แล้วแต่กรณีได้มีค�าสั่งยึดหรืออายัดไว ้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ ปปง. ก�าหนด ดังนั้น เมื่อส�านักงาน ปปง. ได้รับมอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ 
การกระท�าความผิดที่ได้จากการยึดหรืออายัดแล้ว จะพิจารณาว่าทรัพย์สินเหล่าน้ันเป็นประเภทใด เหมาะแก ่
การบริหารจัดการรูปแบบใด โดยส�านักงาน ปปง. จะด�าเนินการเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินตามระเบียบ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินท่ีถูกยึดหรืออายัด 
พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อาทิเช่น กรณีทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดเป็นเงินสดจะน�าฝากเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย 
กรณีทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์/สังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาบริหารจัดการตามความเหมาะสม อาทิเช่น 
การให้ผู ้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การแต่งตั้งผู ้จัดการเพื่อบริหารทรัพย์สินให้เกิดรายได ้
การออกให้เช่า เป็นต้น แต่ถ้าหากเก็บรักษาไว้อาจท�าให้ทรัพย์สินนั้นเสื่อมสภาพ เสื่อมราคา หรือเก็บไว้แล้วจะเป็นภาระ 
ส�านักงาน ปปง. ก็จะด�าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเหล่านั้น แล้วเก็บเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ไว้ในบัญชีธนาคารออมสิน เมื่อศาลมีค�าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินก็จะน�าเงินท่ีเก็บไว้ส่งให้กระทรวงการคลัง 
หรือหากศาลมีค�าสั่งให้คืนทรัพย์สินแก่เจ้าของก็จะน�าเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของต่อไป 
โดยผลการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

5  มาตรา 57 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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  1.5.1  การน�าทรัพย์สินออกบริหาร
   เมือ่คณะกรรมการธรุกรรมมคี�าสัง่ยดึหรืออายดัทรพัย์สนิและพนักงานเจ้าหน้าทีไ่ด้ส่งมอบทรพัย์สนิ
ดงักล่าวแล้ว ส�านักงาน ปปง. จะด�าเนินการน�าทรพัย์สนิออกบรหิารจดัการตามความเหมาะสมของทรพัย์สนิแต่ละประเภท
ตามท่ีระเบียบก�าหนด ได้แก่ ส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การให้เช่าโดยผ่านผู้จัดการ 
การให้เช่าโดยตรงกบัส�านกังาน ปปง. การให้ส่วนราชการน�าทรพัย์สนิไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และการเกบ็รายได้
จากสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเมื่อคดีถึงที่สุด ส�านักงาน ปปง. จะน�ารายได้ท่ีเกิดจากการบริหารส่งเป็นรายได้แผ่นดิน กรณีที่ 
ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือน�ารายได้ดังกล่าวส่งคืนเจ้าของ กรณีท่ีศาลมีค�าส่ังให้คืนทรัพย์สิน 
ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ (เดือนธันวาคม 2543 – 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. บริหารทรัพย์สินที่ได้จาก 
การยึดหรืออายัดมีรายได้มูลค่ารวมทั้งสิ้น 77,001,391.63 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. มีรายได้ท่ีเกิดจากการน�าทรัพย์สินออกบริหาร จ�านวน 8,289,810.84 บาท 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)ประเภทการบริหาร

 จ�านวนรายการ หลักประกัน (บาท) รายได้ (บาท)

1. ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแลฯ6   37 1,053,791.92 -

2. การให้เช่า   

 2.1  โดยผ่านผู้จัดการ 93 - 2,412,232.00

 2.2  เช่ากับส�านักงาน ปปง. 48 - 2,845,926.06

3. ให้ส่วนราชการใช้ประโยชน์ 467 - -

4.  สิทธิเรียกร้อง 8 - 2,895,281.76

5. อื่นๆ   - - 136,371.02

                     รวม 653 1,053,791.92 8,289,810.84

หมายเหตุ : อื่นๆ คือรายได้จากดอกเบี้ยที่เกิดจากการวางหลักประกัน กรณีที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแล และดอกเบี้ยจากทรัพย์สิน 
 ที่ได้น�าออกบริหาร ซึ่งได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นไปแล้ว แต่รอผลคดีถึงที่สุด  

 6  การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับไปดูแล และใช้ประโยชน์ได้รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ 
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  1.5.2  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด 
   หลงัจากทีส่�านกังาน ปปง. ได้รบัมอบทรพัย์สนิท่ีได้จากการยดึและหรอือายดั จะด�าเนนิการเกบ็รกัษา
ทรัพย์สินไว้ตามที่ระเบียบก�าหนด โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ส�านักงาน ปปง. ได้เก็บรักษาทรัพย์สินมูลค่า 
รวมทั้งสิ้น 6,176,029,774.12 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มูลค่าทรัพย์สิน (บาท)
ประเภททรัพย์สิน

 ณ วนัที ่30 ก.ย. 2557 ณ วนัที ่30 ก.ย. 2558 ณ วนัที ่30 ก.ย. 2559

1. เงินสดในบัญชีธนาคารกรุงไทย 521,051,681.83 583,104,715.09 615,084,918.22

2.  เงินฝากธนาคารที่อายัด 531,414,543.69 699,096,452.84 1,279,229,642.92

3.  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  83,849,976.65 210,682,065.04 341,980,164.69
 (บัญชีธนาคารออมสิน)

4.  ยานพาหนะ (มูลค่าตามราคาประเมิน) 80,979,200.00 145,565,477.00 144,436,500.00

5.  อัญมณี เครื่องประดับ 153,358,353.70 178,467,914.70 189,106,330.70 
 (มูลค่าตามราคาประเมิน) 

6. อสังหาริมทรัพย์ 1,517,597,822.53 2,172,035,362.17 2,493,749,797.17 
 (มูลค่าตามราคาประเมิน) 

7. อื่นๆ (มูลค่าตามราคาประเมิน)* 81,017,541.52 1,029,320,425.76 1,112,442,420.42

        รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 2,969,269,119.92 5,018,272,412.60 6,176,029,774.12

* อื่นๆ ได้แก่ อาวุธปืน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ สิทธิเรียกร้อง หุ้น กรมธรรม์ สลากออมสิน และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

แผนภูมิแสดงรายละเอียดการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด 
(เปรียบเทียบมูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 – 2559)
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  1.5.3  การน�าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง 
   เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมท�าการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�าความผิด 
และปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด  เลขาธิการ ปปง. จะส่งเรื่อง
ให้พนกังานอยัการพจิารณา เพือ่ยืน่ค�าร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่ให้ทรัพย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. น�าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง 
รวมมูลค่าทรัพย์สิน 212,221,951.11 บาท และตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการ (12 กันยายน 2544 – 30 กันยายน 2559) 
จ�านวน 1,495,687,401.67 บาท  จ�าแนกตามประเภทของทรัพย์สิน ได้ดังนี้

มูลค่าทรัพย์สินที่น�าส่ง (บาท)

ประเภททรัพย์สิน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

(1 ต.ค. 56 -
30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

(1 ต.ค. 57 -
30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

(1 ต.ค. 58 -
30 ก.ย. 59)

ตั้งแต่
เริ่มด�าเนินการ
(12 ก.ย. 44 -
30 ก.ย. 59)

1. เงินฝากในบัญชีและเงนิสด  81,223,169.53 60,554,693.14 62,375,187.49 712,130,813.42

2. เงินที่ได้จากการขาย 10,894,761.62 11,327,882.95 26,597,698.62 121,591,427.53
 ทอดตลาดและ
 การบริหารทรัพย์สิน  

3. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 22,808,653.00 293,216,177.00 120,149,065.00 653,458,114.00

4. ทรัพย์สินอื่นๆ  - - 3,100,000.00 8,507,046.72

               รวม 114,926,584.15 365,098,753.09 212,221,951.11 1,495,687,401.67

 หมายเหตุ: ทรัพย์สินอื่นๆ คือ สลากออมสิน หุ้น สิทธิเรียกร้อง พันธบัตร เป็นต้น

แผนภูมิแสดงมูลค่าทรัพย์สินที่ศาลสั่งตกเป็นของแผ่นดินส่งกระทรวงการคลัง 
(เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559)
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  1.5.4 การน�าทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ 
   ทรัพย์สินที่ส�านักงาน ปปง. ยึดหรืออายัดมาได้นั้นอาจส่งคืนเจ้าของทรัพย์สินในกรณีท่ีเจ้าของ 
ทรัพย์สินสามารถแสดงให้คณะกรรมการธุรกรรมเห็นว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เกี่ยวกับการกระท�าความผิดเพื่อให้มีค�าสั่ง 
เพิกถอน ตามมาตรา 48 วรรค 4 หรือแสดงให้ศาลเห็นว่าตนเป็นเจ้าของที่แท้จริงและทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิดซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุาคม 2558 - 30 กนัยายน 2559) ส�านกังาน 
ปปง. น�าทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่น�าส่งจ�านวน 51,154,589.64 บาท 

  1.5.5  การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะจะเป็นภาระแก่ทางราชการ
   กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดเป็นทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ เพราะ 
จะเป็นภาระแก่ทางราชการ ส�านักงาน ปปง. จะด�าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการน�าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. ด�าเนินการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน จ�านวน 12 ครั้ง ขายทรัพย์สินได้จ�านวน 910 รายการ เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 57,893,949 บาท ซึ่งราคาขาย
ได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 12,162,309 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.59 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.
รายการ

 2557 2558 2559

จ�านวนครั้ง 14 12 12

จ�านวนรายการที่ขายได้ 282 4,171      910

มูลค่าที่ขายได้ (บาท) 47,434,360 145,702,245 57,893,949

มูลค่าสูงกว่าราคาเริ่มต้น (บาท) 11,344,260 71,480,540   12,162,309

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
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  1.5.6  การบริหารจัดการกองทุน 
   ตามมาตรา 59/17  แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้
ส�านักงาน ปปง. จัดตั้งกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (กองทุน ปปง.) ขึ้นในส�านักงาน ปปง. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีทรัพย์สินส่งเข้ากองทุน ปปง. มูลค่า 50,152,499.48 บาท โดย กองทุน ปปง. 
ได้เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากคลังชื่อบัญชี “กองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อฝากและถอน 
เงินนอกงบประมาณตามระบบ GFMIS จากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 รวมทรัพย์สินที่กองทุน 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินน�าฝากกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2559 
มูลค่ารวมทั้งสิ้น 258,096,125.76 บาท

 1.6  การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556
  ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
ฉบับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยสาระส�าคัญของการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การด�าเนินการประกาศ
รายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) และบุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction 
List) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 โดยม ี
ผลการด�าเนินการ ดังนี้

7  มาตรา 59/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

(ภาพตัวอย่างบรรยากาศการขายทอดตลาดทรัพย์สิน)
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  1.6.1  บุคคลผู้ถูกก�าหนดตามมาตรา 4 (UN Sanction List) 
           ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาต ิ
ก�าหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้าย และส�านักงาน 
เห็นว่ามติหรือประกาศดังกล่าวไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทย ให้มีค�าส่ังประกาศรายช่ือเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. มีการประกาศรายชื่อบุคคล 
ผู้ถูกก�าหนด จ�านวน 27 ครั้ง ซึ่งสามารถจ�าแนกกลุ่มบุคคลผู้ถูกก�าหนดตามบัญชีออกเป็นกลุ่ม Al-Qaida จ�านวน 
333 ราย และเป็นกลุ่ม Taliban จ�านวน 141 ราย  

  1.6.2  บุคคลที่ถูกก�าหนดตามมาตรา 5 (Thailand Sanction List) 
            ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป ้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ 
การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 ก�าหนดให้ส�านักงาน ปปง. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาส่งรายชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้าย หรือด�าเนินการแทนหรือตามค�าสั่งหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้พนักงานอัยการพิจารณา 
ยื่นค�าร้องฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 
          ส�านกังาน ปปง. ได้ด�าเนินการสบืสวน รวบรวมพยานหลกัฐานกบักลุม่บคุคลทีม่พีฤตกิารณ์เกีย่วข้อง
กับการก่อการร้ายหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เพื่อเสนอคณะกรรมการธุรกรรมให้มีมติเห็นชอบ 
ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องฝ่ายเดียวต่อศาลเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้มีการด�าเนินการกับบุคคลที่ถูกก�าหนดแล้วเสร็จ จ�านวน 79 คดี (79 ราย) 
มกีารประกาศรายชือ่บุคคลทีถ่กูก�าหนด จ�านวน 79 คด ี(79 ราย) และได้มกีารประกาศเพกิถอนรายช่ือบุคคลทีถู่กก�าหนด 
จ�านวน 2 คดี (2 ราย) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ล�าดับที่ ขั้นตอนการด�าเนินการ จ�านวน (คดี/ราย)

 1 คดีที่ศาลมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด  79

 2 คดีที่ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากการเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด  2

 3 คดีที่สืบพยานเสร็จสิ้นและรอฟังค�าสั่งศาล  -

 4 คดีที่ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการและอยู่ระหว่างการจัดท�าค�าร้องของ -
  พนักงานอัยการ เพื่อยื่นต่อศาล 

 5 คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ไม่ด�าเนินการและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล 21
  (มีคดีที่เปลี่ยนแปลงมติเดิมเป็นไม่ด�าเนินการ ทั้งสิ้น 1 คดี) 

 6 คดีที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้อง 9
  ต่อศาลแพ่งและอยู่ระหว่างการจัดท�าเอกสาร ส่งส�านวนให้พนักงานอัยการ
  (มีคดีที่ยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอเพิกถอนออกจากรายชื่อบุคคล
  ที่ถูกก�าหนด จ�านวน 8 คดี) 

  -  พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 8

  -  พนักงานอัยการยื่นค�าร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเพิกถอนรายชื่อออกจากการ 1
   เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 
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2.  ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน
 ในการด�าเนินงานด้านการป้องกนัการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559) 
ส�านกังาน ปปง. ได้ด�าเนินการโครงการต่าง ๆ เกีย่วกับการป้องกนัการฟอกเงนิ โดยส่งเสริมให้มกีารประสานความร่วมมือ 
ทั้งกับภาคประชาชนและกับต่างประเทศ มีการจัดโครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้าย รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้ังภายในและภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยมีผลการด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

 2.1  การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
  ส�านักงาน ปปง. ได้ให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการเงิน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอความช่วยเหลือ
และความร่วมมือในการด�าเนินงานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สรุปได้ ดังนี้
  2.1.1  โครงการสายลับ ปปง.
   โครงการสายลบั ปปง. จดัต้ังข้ึนเพือ่ให้มกีารส่งเสรมิความร่วมมอืของประชาชน เกีย่วกบัการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) 
มีผู้สมัครสายลับ ปปง. จ�านวน 37 ราย โดยตั้งแต่เริ่มด�าเนินโครงการ (ปี พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน 2559) มีผู้สมัคร
สายลับ ปปง. จ�านวนทั้งสิ้น 75,319 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  2.1.2  การประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน
   การด�าเนนิงานด้านการประสานความร่วมมอืกบัภาคประชาชน มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น 
ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวนโยบายร่วมปฏิบัติหรือร่วมท�างานกับส�านักงาน ปปง. รวมถึงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
ให้แก่ ประชาชน จ�านวน 10 ครั้ง โดยแบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 ครั้ง และเขตจังหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี จังหวัดละ 
1 ครั้ง ซึ่งจากการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ประชาชน เยาวชน เครือข่ายภาคประชาชนประเภทต่างๆ มีความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 95

จ�านวนผู้สมัครสายลับ ปปง. (ราย)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
(1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)

 47 107 37
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 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงเรียนคันนายาว  กรุงเทพมหานคร

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 
ณ โรงเรียนกลาโหมอุทิศ จังหวัดนนทบุรี
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 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 
ณ เทศบาลต�าบลดอนหัวฬ่อ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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 โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 
ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลหินดาด อ�าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2559 
ณ ห้องประชุมอ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลบ้านเพ จังหวัดระยอง



โครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 
ณ ส�านักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ
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 2.2  การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศ
  ส�านักงาน ปปง. ได้จัดท�าบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง กับหน่วยงานภายในประเทศ 
เพ่ือประโยชน์ในการประสานงานและการด�าเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึก 
ข้อตกลง จ�านวน 2 ฉบับ ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการปี พ.ศ. 2544 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU)/บันทึกข้อตกลง รวมจ�านวน 36 ฉบับ ดังนี้

(1) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลบุคคล
จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางในราชการ  

(2)  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการคัดค้นข้อมูลแบบ
แสดงรายการภาษีทางระบบอินเทอร์เน็ต  

(3)  บนัทกึข้อตกลงว่าด้วย เรือ่ง ความร่วมมอืในการสนบัสนนุ
การปฏิบติังานตามพระราชบญัญัติขายตรง และตลาดแบบตรง 
พ.ศ. 2545  

(4) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด�าเนินงานโครงการ
น�าร่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ต้นแบบระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

(5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาและบริการ
ระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนสถาบันการเงินและ 
ผู ้ประกอบอาชีพในการปฏิบัติตามกฎหมายว ่ าด ้ วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(6) บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการก�ากับดูแลผู ้ประกอบธุรกิจตัวกลางในตลาดทุน 
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

(7) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน ์
ข้อมูลการเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร  

(8)  บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการก�ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อประโยชน์ใน
การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

กรมสรรพากร

ส�านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

กรมการปกครอง 
กรมคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
กรมราชทัณฑ์
ส�านักงานกิจการยุติธรรม
ส�านักงาน ป.ป.ส.
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม 
ส�านักงานอัยการสูงสุด

ส�านักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

22 พ.ย. 44

25 มิ.ย. 50

6 ธ.ค. 50

27 มี.ค. 52

28 ต.ค. 52

23 ก.ย. 53

30 ก.ย. 53

26 เม.ย. 54

 ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน  ลงวันที่
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 ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน  ลงวันที่

(9)  บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการก�ากับดูแลสถาบันภายใต้การก�ากับของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย  

(10) – (29)  บันทึกความเข้าใจร่วมกัน เรื่อง แนวทาง
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน   

(30) บันทึกข้อตกลง เกี่ยวกับการชี้ต�าแหน่งที่ดินเพื่อการยึด 
หรอือายดัทรพัย์สนิตามพระราชบญัญตัป้ิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546

ธนาคารแห่งประเทศไทย

-  สมาคมธนาคารไทย  
-  สมาคมนานาชาติ  
-  สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
-  สมาคมประกันชีวิตไทย
-  สมาคมประกันวินาศภัย
-  สมาคมค้าทองค�า
-  สมาคมนายหน้า
สังหาริมทรัพย์
-  สมาคมส่งเสรมิผูค้้าเครือ่งยนต์
และอะไหล่ใช้แล้ว
-  สมาคมนายหน้าซื้อขาย
ล่วงหน้า
-  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
-  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
-  สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
-  สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทย
และเครื่องประดับ
-  ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต
-  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
-  ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น�าเข้าแห่งประเทศไทย
-  ธนาคารออมสิน
-  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
-  ธนาคารอิสลาม
แห่งประเทศไทย
-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
 สหกรณ์การเกษตร

กรมที่ดิน

25 พ.ค. 54

19 ส.ค. 54

4 มิ.ย. 56
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 ชื่อบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน  ลงวันที่

(31)  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการส่งส�านวนการตรวจสอบทรัพย์สิน 

(32)  บันทึกข ้อตกลงการปฏิบัติหน ้าที่ ในคดีระหว ่าง 
หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การมส่ีวนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิพ.ศ. 2556

(33) บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานการปฏิบัติงาน 
เกี่ยวกับการส่งส�านวนคดีรายชื่อเพ่ือขอให้ศาลมีค�าส่ัง 
เป ็นบุคคลที่ถูกก�าหนดและการทบทวนรายช่ือบุคคล 
ที่ถูกก�าหนดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 

(34)  บันทึกความตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการก�ากับดูแลสถาบันภายใต้การก�ากับของธนาคาร 
แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการ
ฟอกเงินและการต่อต ้านการสนับสนุนทางการเงินแก ่
การก่อการร้ายระหว่างส�านักงานป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

(35) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิผ่านกจิการสหกรณ์
ระหว่างส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(36)  บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ 
ในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน ระหว่างกรมที่ดิน กับส�านักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน

ส�านักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีพิเศษ 3 
ส�านักงานอัยการสูงสุด

ส�านักงานอัยการสูงสุด
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมการปกครอง
ส�านักงาน ป.ป.ส.
ส�านักงาน ป.ป.ช.

ส�านักงานอัยการพิเศษ
ฝ่ายคดีพิเศษ 3 
ส�านักงานอัยการสูงสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมที่ดิน

19 ส.ค. 56

24 ก.ย. 56

16 ธ.ค. 56

10 เม.ย. 58

3 พ.ย. 58

9 พ.ย. 58
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 2.3  การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ  
  ส�านักงาน ปปง. ได้รับการยอมรับจากกลุ่มองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เช่น กลุ ่ม 
The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) และกลุ ่ม Egmont Group of Financial 
Intelligence Units ในเรื่องความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
(1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ดังนี้

      2.3.1  การจัดท�าบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน 
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
             ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการส่งเสริมและประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ (Memorandum 
of Understanding: MOU) เร่ืองความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน และลดปัญหาอุปสรรคในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ส�านักงาน ปปง. ได้จัดท�าบันทึก 
ความเข้าใจตามต้นแบบของกลุ่ม Egmont ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้มีอ�านาจ 
ในการลงนาม กับ FIU ของประเทศต่างๆ เก่ียวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน 
เพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้จัดท�า MOU แล้ว 
รวมจ�านวน 52 ฉบับ (จ�านวน 49 ประเทศ) มีรายละเอียด ดังนี้

 

 (1)   ราชอาณาจักรเบลเยียม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2545

 (2)   สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2546

 (3)   สาธารณรัฐเลบานอน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2546

 (4)   สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546

 (5)   โรมาเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2546

 (6)   สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2546

 (7)   สาธารณรัฐฟินแลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2547

 (8)   สาธารณรัฐเกาหลี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2547

 (9)   เครือรัฐออสเตรเลีย (AUSTRAC) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2547

(10)  สาธารณรัฐโปรตุเกส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2547

(11)  ราชรัฐอันดอร์รา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2547

(12)  สาธารณรัฐอิตาลี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2547

(13)  สาธารณรัฐเอสโตเนีย  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547

(14)  สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547

(15)  สาธารณรัฐโปแลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2547

(16)  สาธารณรัฐมอริเชียส มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2547

(17)  ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548

(18)  สาธารณรัฐจอร์เจีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2548

(19)  ราชรัฐโมนาโก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2548

(20)  มาเลเซีย  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2548

(21)  สาธารณรัฐบัลแกเรีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2548
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(22)  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2548

(23)  ยูเครน  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2548

(24)  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2548

(25)  สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2549

(26)  ญี่ปุ่น  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2549

(27)  สาธารณรัฐไอร์แลนด์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2549

(28)  สหพันธรัฐเซนต์คิตส์และเนวิส  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

(29)  หมู่เกาะเคย์แมน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

(30)  ราชอาณาจักรสวีเดน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550

(31)  เบอร์มิวดา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2550

(32)  สาธารณรัฐปาเลา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2550

(33)  สาธารณรัฐชิลี  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551

(34)  สหพันธรัฐรัสเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2551

(35)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2551

(36)  แคนาดา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551

(37)  สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2553

(38)  ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติออสเตรเลีย   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2553

(39)  สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2553

(40)  สาธารณรัฐอาร์เมเนีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553

(41)  เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

(42)  สาธารณรัฐฟิจิ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554

(43)  ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

(44)  สาธารณรัฐมาดากัสการ์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2555

(45)  สาธารณรัฐอินเดีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2556

(46)  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2556

(47)  ราชอาณาจักรกัมพูชา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2557

(48)  สาธารณรัฐปานามา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559

(49)  สหพันธรัฐรัสเซีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

(50)  ส�านักงานต�ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

(51)  ส�านกังานต�ารวจสหพนัธ์ออสเตรเลยี และส�านกังาน ป.ป.ส. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2559

และกรมสอบสวนคดีพิเศษ และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

(52)  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2559
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  2.3.2  งานความร่วมมือในฐานะสมาชิกกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ/ความร่วมมือในภูมิภาค 
   ประเทศไทยโดยส�านักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของ 
การเข้าร่วมกลุ่มคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการฟอกเงินและการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรและบุคลากรในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดังนี้
   (1)  The Egmont Group of Financial Intelligence Units เป็นกลุ่มความร่วมมือระหว่าง 
“หน่วยข่าวกรองทางการเงิน” (Financial Intelligence Unit: FIU) ทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมทั้ง 
สร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ กลุ่มเอ็กมอนท์ 
จะมีการประชุมระดับคณะกรรมการบริหารและคณะท�างานเป็นประจ�าทุกปี เพื่อเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือ 
ให้มีความก้าวหน้า โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม 1 ครั้ง คือ 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ราชรัฐโมนาโก 
   (2)  The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เป็นองค์กรความร่วมมือในภูมิภาค
เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของประเทศสมาชิกให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งเสริมสร้างขีดสมรรถนะในด้านดังกล่าวของ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่มกีารประชมุประจ�าปีเพือ่หารอืแผนการด�าเนนิงานงบประมาณสนบัสนนุ การพจิารณาสมาชกิภาพ 
ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติการด้านการต่อต้านการฟอกเงินของประเทศสมาชิก ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ส�านักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ�าปี 1 ครั้ง คือ 19th Asia Pacific Group on Money 
Laundering Annual Meeting and Technical Assistance Forum ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2559 
ณ เมือง San Diego ประเทศสหรัฐอเมริกา
   (3)  Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ท�าหน้าที่ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัต ิ
ด ้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร ้าย 
ในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกของ FATF แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีหน้าที่รายงานความคืบหน้า 
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย รวมทั้ง การปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ส่งผู้แทน 
เข้าร่วมการประชุม จ�านวน 3 ครั้ง คือ FATF Plenary and Working Group Meeting เมื่อเดือนตุลาคม 2558 
และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส และเดือนมิถุนายน 2559 ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 
   (4) BIMSTEC (คณะท�างานย่อยด้านการสกัดกั้นการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย)
ส�านักงาน ปปง. มีพันธกรณีในฐานะประธานกลุ่ม BIMSTEC ซึ่งประกอบด้วยประเทศบังกลาเทศ อินเดีย พม่า ศรีลังกา 
เนปาล ภฏูาน และไทย เพ่ือหารือเกีย่วกบัมาตรการการต่อต้านการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
ในอนุภูมิภาค ในระหว่างการประชุมจะมีการหารือจัดท�าข้อตกลงของประเทศสมาชิกเพื่อสืบสวนการกระท�าความผิด 
ในคดีระหว่างประเทศ หารือเรื่องจัดการฝึกอบรมร่วมกันท�าให้เจ้าหน้าท่ีมีศักยภาพทัดเทียมกันทุกประเทศ และ 
มกีารแลกเปลีย่นข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการสบืสวนและด�าเนนิคดรีะหว่างประเทศ เช่น การพฒันารายชือ่ผูก่้อการร้าย
ในกลุ่ม BIMSTEC ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม BIMSTEC 1 คร้ัง 
ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2559 ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

      2.3.3  การประชุม/ฝึกอบรม/ดูงาน 
                    ส�านักงาน ปปง. สนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรในรูปของการประชุม/ 
ฝึกอบรม/ดูงานผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  มีกิจกรรมต่างๆ เช่น
   (1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 16 และการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง (16th Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) and its related Meetings)
   (2) การประชมุคณะกรรมการยกร่างคูม่อืแนวนโยบายการใช้มาตรการตดิตามเส้นทางการฟอกเงนิ 
และการซื้อสินทรัพย์เป็นเครื่องมือในการทลายเครือข่ายอาชญากรค้ามนุษย์ภายใต้กระบวนการบาหลี (Bali Process)
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   (3) การประชมุร่วมอนิโดนเีซยี/ออสเตรเลยีระดบัภูมภิาคเรือ่งการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้าย 2016 (2nd JOINT INDONESIA / AUSTRALIA REGIONAL COUNTER-TERRORISM FINANCING 
SUMMIT 2016)
   (4) การประชุมเครือข่ายการติดตามสินทรัพย์คืนระหว่างประเทศในกลุ่มยุโรป (Camden Assets 
Recovery Interagency Network : CARIN)
     (5)   การอบรมหลักสูตร Financial Investigation Course 2015
     (6)   การประชมุเชงิปฏบิตักิารเรือ่งรปูแบบใหม่ของวธิกีารฟอกเงนิ (APG Typologies Workshop)
   (7)  การอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนคดีละเมิดค้าอาวุธท�าลายล้างสูงและสินค้าที่ใช้ได้สองทาง 
(HIS/EXBS Counter Proliferation Investigative Method Workshop)  
   (8) การอบรมระดับภูมิภาคในหัวข้อ Working Together to Combat Corruption and Money 
Laundering in High Risk Sectors 
   (9) การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Trade-based Money Laundering
   (10)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Terrorist Financing Investigation Workshop
   (11)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Regional Risk Assessment Workshop
   (12)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Outlaw Motorcycle Gangs Awareness Workshop

  2.3.4  การด�าเนินงานศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (Computer-Based Training 
Center : CBT Center) 
   ส�านักงาน ปปง. ได้รับความร่วมมือจาก United Nations Office on Drugs and Crimes 
(UNODC) และโครงการ Asia – Europe Meeting (ASEM) ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการต่อต้านการฟอกเงิน 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 ณ อาคารส�านักงาน ปปง. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหลักสูตรด้วยตนเองผ่านสื่อคอมพิวเตอร ์
และเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานก�ากับดูแล หน่วยงานที่มีหน้าที่รายงานธุรกรรม 
รวมท้ังหน่วยงานที่มีภารกิจสอดคล้องกับการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 จึงได้มีการจัดท�าหนังสือเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมด้านการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีผู ้เข้ารับการอบรม จ�านวน 247 คน ซึ่งตั้งแต ่
เริ่มด�าเนินการในปี พ.ศ. 2548 – 30 กันยายน 2559 มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวนทั้งสิ้น  4,003  คน 

 2.4  การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ 
  ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป รวมท้ังการประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทาง 
การปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของส�านักงาน ปปง. เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการก่อการร้าย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 
30 กันยายน 2559) ได้ด�าเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  2.4.1  งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
      ส�านกังาน ปปง. ได้จดัท�าเอกสารประชาสมัพนัธ์ทีเ่ป็นสือ่สิง่พิมพ์เพือ่เผยแพร่ความรูก้ฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้แก่ (1) หนังสือ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย ฉบับประมวล (2) หนงัสอืคูม่อืประชาชน/
แอปพลิเคช่ัน คู่มือประชาชน (ฉบับการ์ตูน) ที่มีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และข้อควรรู้ส�าหรับประชาชน (3) แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับ ปปง. ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์
ดังกล่าวมีเนื้อหาเป็นการสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นเก่ียวกับส�านักงาน ปปง. และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและข้อควรรู้ส�าหรับประชาชน
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  2.4.2  งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และทางแบนเนอร์บนเว็บไซต์ 
   ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ผ่านช่องทางสื่อวิทยุ และแบนเนอร์บนเว็บไซต์
   (1)  การผลิตสื่อโฆษณาสั้นแจ้งเตือนประชาชนทางวิทยุ กรณีถูกมิจฉาชีพหลอกลวง เป็นซีด ี
และจัดส่งซีดีโฆษณาสั้นทางไปรษณีย์ไปยังสถานีวิทยุตามที่ส�านักงาน ปปง. ก�าหนดทั่วประเทศ
   (2)  เผยแพร่โฆษณาสั้นแจ้งเตือนประชาชนทางวิทยุ ผ่านรายการค้นหามาเล่า ออกอากาศ 
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 11.00 – 12.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) เครือข่าย 
กรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
   (3)  การสัมภาษณ์ของผู้บริหารเก่ียวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ผ่านสื่อวิทยุ และออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ รายการคุยข่าวเล่าเรื่อง FM 93.5 MHz
   (4)  การประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และแจ้งเตือนประชาชน
กรณีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อเป็นเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปง. ผ่านทางแบนเนอร์เว็บไซต์ www.sanook.com

  2.4.3  การส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้
         นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายผ่านการจัดท�าหนังสือ 
หรือเอกสารเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และแบนเนอร์บนเว็บไซต์แล้ว ส�านักงาน ปปง. ยังได้จัดส่งบุคลากร
ของส�านกังาน ปปง. ไปเป็นวทิยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนกังานของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่เสรมิสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น
   (1)  การบรรยายเรื่อง บทบาทของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ให้กับส�านักงานศาลยุติธรรม
   (2)  การบรรยายเรื่อง การด�าเนินการเมื่อตรวจพบบุคคล/ทรัพย์สินท่ีอาจกระท�าผิดตาม 
พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  ให้กบัศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กองทัพบก
   (3)  การบรรยายเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้กับ กรมศุลกากร
   (4)  การเสวนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมสู่บริบทใหม่ภาคการเงินด้วย Digital Economy Law 
ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย
   (5)  การอภิปรายเรื่อง กฎหมายท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางเรื่องการคุ ้มครองสิทธิตาม  
พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   (6)  การบรรยายเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้กับ
สถาบันประชาบดี
   (7)  การบรรยายเรื่อง การท�าธุรกรรมและการติดตามร่องรอยทางการเงิน ส�านักงาน ป.ป.ช.
   (8)  การบรรยายเรื่อง ธุรกิจการเงินนอกระบบท่ีผิดกฎหมายและทิศทางในการป้องปราม 
และแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติตามพระราชก�าหนดการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 
อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
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     (9)  การอภิปรายเร่ือง ความรู้เก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเกี่ยวข้องกับ
คดียาเสพติด ให้กับส�านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6
   (10)  การบรรยายเรื่อง การตรวจสอบเส้นทางทางการเงินคดีฟอกเงินอันเนื่องมาจากคดีค้ามนุษย ์
ให้กับกองบัญชาการต�ารวจนครบาล
   (11) การบรรยายเรื่อง หลักกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รุ่นที่ 42 และรุ่นที่ 43  
ให้กับกรมการปกครอง
   (12)  การบรรยายเรื่อง สถานการณ์การฟอกเงินในปัจจุบัน นโยบายและแนวทางในการบูรณาการ
การปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ให้กับต�ารวจภูธรภาค 8
   (13)  การอภิปราย เรื่อง การทุจริตในหน้าท่ีราชการกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย ให้กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   (14)  การบรรยาย เรื่อง การสืบสวนคดีฟอกเงิน ให้กับกองบังคับการฝึกอบรมต�ารวจกลาง
   (15)  การอภิปราย เรื่อง แนวทางการบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการสืบสวน
สอบสวนคดีแชร์ลูกโซ่ ให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ
    (16) การบรรยาย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินในการกระท�าความผิดฐานค้ามนุษย์ให้กับ
สถาบันพระประชาบดี
   (17)  การบรรยายเรื่อง การปลูกฝังความซ่ือสัตย์ สุจริตแก่นักเรียน ตามโครงการโรงเรียนสุจริต 
ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
   (18)  การบรรยาย เรือ่ง การบูรณาการ การตรวจสอบ เรือ่งร้องเรยีนร้องทกุข์ ให้กับกระทรวงมหาดไทย
   (19)  การบรรยายให้ความรู ้ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม ในหัวข้อต่างๆ เช่น
    • การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (KYC/CDD) การรายงานธุรกรรม และการจัดให้
ลูกค้าแสดงตนก่อนการท�าธุรกรรม   
    • การจดัให้ลกูค้าบนัทกึข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการท�าธรุกรรม การเกบ็รกัษารายละเอยีดเกีย่วกบั
การแสดงตน 
    • ความรู้เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาต ผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า
    • ความรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ความส�าคัญ 
ในการรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า พัฒนาการและรูปแบบการฟอกเงิน
    • ความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาตต้องรายงาน

 2.5  การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส 
  ส�านักงาน ปปง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ พร้อมก�าหนด 
เลขหมายโทรศัพท์ 4 ตัว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจดจ�าของประชาชน “สายด่วน ปปง. 1710” เมื่อ 
วันท่ี 4 เมษายน 2556 เพื่อให้บริการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสเก่ียวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
การฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยให้บริการในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และนอกจากนี้ยังมี 
ช่องทางอื่นๆ ในการแจ้งเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระท�าความผิด โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้รับเรื่อง จ�านวน 1,979 เรื่อง และตั้งแต่เร่ิมด�าเนินการ 
(วันที่ 4 เมษายน 2556 – 30 กันยายน 2559) ได้รับเรื่อง จ�านวน 5,455 เรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้
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จ�านวนเรื่อง

ล�าดับที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
(วันที่ 4 เม.ย. 2556 -
วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ประเภทความผิดมูลฐาน

  ซึง่รายละเอยีดผลการรบัเรือ่งราวร้องเรยีน ร้องทกุข์ แจ้งเบาะแสแยกตามความผดิมลูฐาน ตามพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มีรายละเอียด ดังนี้

จ�านวนเรื่อง

ช่องทางการรับเรื่อง  ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ  ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (วันที่ 4 เม.ย. 2556 -
   วันที่ 30 ก.ย. 2559)

1. จดหมาย 697 538 1,608

2. ยื่นเรื่องด้วยตนเอง 163 190 469

3. สายด่วน ปปง. 1710 89 23 436

4. เว็บไซต์และอีเมล์ 96 83 342

5. ตู้ ปณ. 559 10 10 36

6. ข่าวหนังสือพิมพ์ 22 4 26

7. ส่วนราชการภายนอก 962 1,131 2,538*

    หน่วยงานภายนอก 12  

                         รวม 2,051 1,979              5,455

* หมายถึง ยอดสะสมตั้งแต่ 1 มี.ค. 57 – 30 ก.ย. 59

 1 ยาเสพติด ม. 3 (1) 483 453 1,225

 2  การค้ามนุษย์/ค้าหญิงและเด็ก ม. 3 (2) 110 145 292

 3  ฉ้อโกงประชาชน ม. 3 (3) 242 259 657

 4 ยักยอก-ฉ้อโกง (สถาบันการเงิน) ม. 3 (4) 10 10 26

 5 ทุจริตต่อต�าแหน่งหน้าที่ ม. 3 (5) 294 396 864

 6 กรรโชกหรือรีดทรัพย์โดยอ้างอั้งยี่ซ่องโจร 3 4 13
  ม. 3 (6)

 7 ศุลกากร ม. 3 (7) 26 18 65

 8 การก่อการร้าย ม. 3 (8) 13 2 15

 9 การพนัน ม. 3 (9) 153 83 347

 10 การเป็นสมาชิกอั้งยี่ หรือการมีส่วนร่วม 2 24 26
  ในองค์กรอาชญากรรม ม. 3 (10)

 11 การปลอมหรือแปลงเงินตรา ดวงตรา - 1 1
  แสตมป์ และตั๋ว ม. 3 (12)
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 2.6  การพัฒนาองค์การ
  ส�านักงาน ปปง. ได้ตระหนักถงึความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรทัง้ภายในส�านกังานและภายนอกทีเ่กีย่วข้อง
กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน จึงได้ด�าเนินการ
โครงการต่างๆ ที่ส�าคัญ ดังนี้

  2.6.1  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ
        ส�านักงาน ปปง. ได้ส่งข้าราชการและพนักงานราชการของส�านักงาน ปปง. ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร ดังนี้
   (1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น 
         - การเสวนาการเตรียมความพร้อมสู่บริบทใหม่ภาคการเงินด้วย Digital Economy Law
    -  การฝึกอบรมหลกัสตูร Network Infrastructure and Technology for Digital Economy
    -  การเสวนา Digital Engagement and Experiences in ASEAN Community 
สื่อดิจิทัล: การสร้างการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ในชุมชนอาเซียน
    -  การสัมมนาการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน  
    -  การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ�านวนเรื่อง

ล�าดับที่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559

ตั้งแต่เริ่มด�าเนินการ
(วันที่ 4 เม.ย. 2556 -
วันที่ 30 ก.ย. 2559)

ประเภทความผิดมูลฐาน

  12 การปลอมหรือการละเมิดทรัพย์สิน 30 47  84
  ทางปัญญา ม. 3 (13) 

 13 การปลอมเอกสารสิทธิ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 11 42 59 
  หรือหนังสือเดินทางฯ ม. 3 (14) 

 14 ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม ม. 3 (15) 146 94 361

 15 การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย ม. 3 (16) - - 2

 16 การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น  ม. 3 (17) - - 1

 17 การลักทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์  182 123 490
  ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง หรือยักยอก
  (เป็นปกติธุระ) ม. 3 (18)      

 18  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ 3 4 7
  การซื้อขายหลักทรัพย์ ม. 3 (20) 

 19 ค้าอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณ์ของอาวุธ 1 2 3 
  ม. 3 (21)  

 20 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย - - 3 
  (กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
  การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) 

 21 องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (กฎหมายอื่น) 4 5 11

 22 ไม่เกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน 338 267 903

                          รวม 2,051 1,979 5,455
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    -  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวนและการตรวจพิสูจน์หลักฐานทาง
คอมพิวเตอร์ 
    -  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์หลักฐานทางดิจิทัลและคอมพิวเตอร์
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านโทรคมนาคมและสารสนเทศ 
เชิงปฏิบัติการ
    -  การฝึกอบรมหลักสูตร Mac Forensics Certification Training
    -  การสัมมนาทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์พิเศษ  
        (2)  ด้านการบังคับใช้กฎหมาย อาทิเช่น 
    - การฝึกอบรมการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 96 
    - การฝึกอบรมการพฒันาทกัษะการคุม้ครองพยานของพนกังานเจ้าหน้าทีส่�านกังานคุม้ครองพยาน
    -  การฝึกอบรมโครงการเครอืข่ายป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์เมอืงนคร สูก่ารปฏบิตัิ
อย่างยั่งยืน 
    -  การฝึกอบรมหลกัสตูรป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ การใช้แรงงานเดก็ แรงงานบงัคบั
ในทะเล ซึง่เป็นหลกัสตูรฝึกอบรมพนกังานเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญตัป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551 
    - การฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของ
ธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 2
   (3)  ด้านการพัฒนาระบบบริหาร อาทิเช่น 
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 10
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 11
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ก�ากับการ รุ่นที่ 105   
    -   การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 83 และ 84
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 66 และ 67
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (รุ่นที่ 58)
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น�าคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 21
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11 (ยธก. 11)
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรม หัวข้อ 
“วิจัยอย่างมืออาชีพ ผลักดันการปฏิบัติ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย”
    -  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาบทบาทหน้าที่ของพนักงานอัยการด้านการสอบสวน 
กจิกรรม: เสริมสร้างความร่วมมอื และองค์ความรูด้้านการด�าเนนิคดอีาชญากรรมข้ามชาต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    -  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจ�าปี 2559
    -  การฝึกอบรมหลักสูตรการคิดเชิงระบบแบบองค์รวม (Systemic Thinking) เพื่อพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 2 หัวข้อ “มาตรการในการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ เฉพาะกรณีการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต”
    (4)  ด้านอื่นๆ อาทิเช่น 
    -  การฝึกอบรมการบริหารงานรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 100
    -  การฝึกอบรมวินัยทางงบประมาณและการคลัง
    -  การฝึกอบรมข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
    ซึ่งการส่งบุคลากรของส�านักงาน ปปง. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวท�าให้สามารถ 
น�าความรู้ต่างๆ ไปบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการ 
ปฏบิตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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  2.6.2 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา แก่บุคลากรภายในส�านักงาน ปปง.
                    ส�านักงาน ปปง. ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  จึงได้จัดโครงการ 
ฝึกอบรมด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู ้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่หรือโอนย้ายเข้ามาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้
   (1) โครงการ “ส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตส�านึก และส่งเสริมการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร 
ให้กับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปง.” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   (2)  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านงานอ�านวยการ” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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   (3)  โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “พฒันาทักษะด้านการบรหิารจดัการทรพัย์สนิ” ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559      

   (4)  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

   (5)  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
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  2.6.3 การฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก 
   ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาให้แก่บุคลากรภายนอก 
เพือ่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการบูรณาการการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ในการด�าเนินงาน อันจะน�าไปสู่การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 น้ัน ส�านักงาน ปปง. ได้จัดโครงการฝึกอบรม ประชุม สมัมนา ร่วมกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่

   (6)  โครงการฝึกอบรม เรื่อง “พัฒนาทักษะด้านการก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน” 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   (7)  โครงการสัมมนา เรื่อง “พัฒนาเจ้าหน้าท่ีส�านักงาน ปปง. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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   (1)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้ายร่วมกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาต”ิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 4 ครัง้ ได้แก่ กองบญัชาการ
ต�ารวจนครบาล ต�ารวจภูธรภาค 1 (จังหวัดสระบุรี) ต�ารวจภูธรภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก) ต�ารวจภูธรภาค 7 
(จงัหวดันครปฐม) เพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสัมมนาได้มคีวามรูค้วามเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมท้ังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุงการด�าเนินงานตามกฎหมายฟอกเงิน และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายฟอกเงนิ ผูเ้ข้าร่วมสมัมนามคีวามรู ้ความเข้าใจในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ตลอดจนบทบาท 
และหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100

   (2)  โครงการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง “การบูรณาการการปฏบัิตติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
ร่วมกับส�านักงานอัยการสูงสุด (ส�านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3)” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ 
ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และสามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและมีแนวทางในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกัน ผู้เข้าร่วมสัมมนา
มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.68 

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล   

ต�ารวจภูธรภาค 6 (จังหวัดพิษณุโลก)  

ต�ารวจภูธรภาค 1 (จังหวัดสระบุรี)  

ต�ารวจภูธรภาค 7 (จังหวัดนครปฐม)   
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    (3)  โครงการสมัมนาเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง “การบูรณาการการปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนั 
และปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย 
ร่วมกับกองทัพไทย ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น 
ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะไปปรบัปรงุการด�าเนนิงานตามกฎหมายฟอกเงนิ และแนวทางการบรูณาการการท�างาน
ร่วมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู ้
ความเข้าใจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 100

   (4)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับศาลแพ่ง” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปล่ียน
ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันท�าให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะน�าไปสู่การประสาน
ความร่วมมือ ท�าให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงินมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100  
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   (5)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและ
กฎหมายที่เก่ียวกับอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต�ารวจสอบสวนกลาง) 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย 
ฟอกเงิน กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับการปราบปรามการกระท�าความผดิในลกัษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะไปพัฒนาการ 
ด�าเนินการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีแนวทางในการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเพือ่ให้ผูเ้ข้าร่วมสมัมนามเีครอืข่ายในการท�างานด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
และการปราบปรามการกระท�าความผิดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจ 
ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100

  2.6.4  การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับสถาบันการเงินและผู้มีหน้าที่รายงาน 
         1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ได้ส่งวิทยากรไปบรรยายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน 
และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 89 ครั้ง โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วม 17,704 คน ดังนี้
    1.1 กลุ่มธนาคาร จ�านวน 28 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 3,312 คน
    1.2  กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ�านวน 15 คร้ัง จ�านวน 
ผู้เข้าร่วม 2,110 คน
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    1.3  กลุ่มสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ จ�านวน 29 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 4,347 คน
    1.4  กลุ ่มนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จ�านวน 1 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 120 คน
    1.5  กลุม่ผูป้ระกอบอาชีพเกีย่วกบับตัรเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ท่ีมใิช่สถาบนัการเงนิ ผูป้ระกอบอาชพี 
เกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 3 ครั้ง 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 170 คน
    1.6  กลุม่ผูป้ระกอบอาชพีค้าอัญมณ ีเพชรพลอย ทองค�า หรอืเครือ่งประดบัทีป่ระดบัด้วยอญัมณ ี
เพชรพลอย ทองค�า จ�านวน 1 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 120 คน
    1.7  กลุ่มธุรกิจประกันภัย จ�านวน 6 ครั้ง จ�านวนผู้เข้าร่วม 500 คน
    1.8  หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จ�านวน  6 ครั้ง 
จ�านวนผู้เข้าร่วม 7,025 คน
   2. การเผยแพร่กฎหมายว่าด ้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนภูมิภาค 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดภูเก็ต จังหวัดหนองคาย จังหวัดสระแก้ว  
โดยมีผู้เข้าร่วมคือ ผู้มีหน้าที่รายงานทุกกลุ่มธุรกิจ จ�านวนผู้เข้าร่วม 467 คน
   3.  การขอเข้าพบเพื่อหารือเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ของผู้มีหน้าที่รายงานและหน่วยงานของรัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวนทั้งสิ้น 22 ครั้ง ดังนี้

 กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนครั้ง

กลุ่มธนาคาร    9

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 2

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (3) 1

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) 3

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  1

หน่วยงานของรัฐ    6

                                          รวม 22

 กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม (คน)

   4. การจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินให้กับผู้มีหน้าที่รายงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ�านวน 4 ครั้ง โดยมีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุม 
ทั้งสิ้น 373 คน ดังนี้

กลุ่มธนาคาร  2                210 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (2) 1                 30 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (9) 1               133 

                            รวม 4               373
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3.  ผลการปฏิบัติงานด้านการก�ากับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน 

 3.1  การศึกษา พัฒนา นโยบาย มาตรการและแนวทางการก�ากับและตรวจสอบ
  ตามนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล กล่าวถึงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงต่อระบบสถาบันการเงิน 
โดยการออกมาตรการที่จ�าเป็น และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมถึงส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในระบบการเงิน 
ปรับปรุงระบบก�ากับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยรวม ซึ่งส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ส�านักงาน ปปง.) มีหน้าที่ในเรื่องการก�ากับดูแล
การด�าเนินงานของสถาบันการเงินและผู้มีหน้าท่ีรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ให้สามารถรองรับตามมาตรฐานสากลในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism: AML/CFT) 
ดังนั้น เพื่อให้ ส�านักงาน ปปง. สามารถก�ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานได้อย่างเหมาะสมตามความเสี่ยง และให้ผู้มีหน้าที่
รายงานสามารถปฏบิตัติามกฎหมายได้อย่างถกูต้องครบถ้วน ส�านกังาน ปปง. จงึมคีวามจ�าเป็นจะต้อง มกีารศึกษาพัฒนา 
นโยบาย มาตรการ และแนวทางการก�ากับดูแลผู้มีหน้าท่ีรายงาน รวมถึงจัดท�าแนวทางปฏิบัติให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน 
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลการด�าเนินงานที่มีความน่าเช่ือถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส�านักงาน ปปง. ตาม 
หลกัธรรมาภบิาลการปกครองของประเทศไทยต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตลุาคม 2558 – 30 กนัยายน 2559) 
ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้
  3.1.1 ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส�าหรับ 
ผู้มีหน้าที่รายงาน จ�านวน 20 แนวทาง
  3.1.2  ปรบัปรงุแนวปฏบิตัใิห้ผูม้หีน้าทีร่ายงานด�าเนนิการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงนิ
แก่การก่อการร้ายตามกฎหมายที่มีการปรับปรุงแก้ไข
  3.1.3  การประเมินความเสี่ยงรายภาค จ�านวน 5 ภาคธุรกิจ (อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ผลการก�ากับ ตรวจสอบและประเมินผล) เพื่อน�าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการจัดท�าแผนการก�ากับตรวจสอบ 
ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของแต่ละภาคธุรกิจ
  3.1.4  จัดท�าแผนการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงผู้มีหน้าท่ีรายงานธุรกรรม ท่ีเก่ียวกับการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
  3.1.5  จดัท�าระบบสารสนเทศเพือ่การประเมนิความเสีย่งและการบรหิารจดัการคดท่ีีเก่ียวกับผูม้หีน้าทีร่ายงาน 
จ�านวน 20 กลุ่มธุรกิจ
  3.1.6 จัดท�าแนวทางด�าเนินการตามมาตรการผ่อนปรนการคว�่าบาตรทางการเงินกับสาธารณรัฐอิสลาม
อิหร่าน
  3.1.7 จัดท�ารายละเอียดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR 2270 (2016)) และ 
ข้อแนะน�าในการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้มีหน้าที่รายงาน
  3.1.8  ยกร่างและเสนอ ประกาศและค�าสั่ง ดังต่อไปนี้
           1)  ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรม 
เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
ในแต่ละรายหมวดวิชา 
           2)  หนังสือซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง แนวทางฝึกอบรม 
           3)  ค�าสั่งส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แต่งตั้งคณะท�างานพิจารณาแนวทาง
และหลกัสตูรการฝึกอบรมเก่ียวกบัการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิและการป้องกนัและปราบปรามการสนับสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16
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 3.2 การประเมนิความเสีย่งและตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิ และการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม 
  ตามที่ ส�านักงาน ปปง. มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงาน และกฎหมายก�าหนดให้ ส�านักงาน ปปง. 
ต้องมกีารประเมนิความเสีย่งและตรวจสอบการปฏบัิตติามกฎหมายทีเ่กีย่วกับการฟอกเงนิ และการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม นั้น
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวกับการฟอกเงินและความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่
รายงาน ดังนี้ 
  3.2.1 การประเมินผลเชิงข้อมูลเบื้องต้น (Self – assessment questionnaire : SAQ) จ�านวน 
1,487 แห่ง ประกอบด้วย ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี เพชรพลอย ทองค�า หรือเครื่องประดับที่ประดับด้วย อัญมณี 
เพชรพลอย ทองค�า จ�านวน 1,204 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ 
จ�านวน 283 แห่ง
      3.2.2 การตรวจสอบและประเมินผลเชิงข้อมูล (Off-site) จ�านวน 246 แห่ง ประกอบด้วย 
กลุ่มธุรกิจธนาคาร จ�านวน 36 แห่ง กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 61 แห่ง กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต 
จ�านวน 2 แห่ง กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย จ�านวน 2 แห่ง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ 
ปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศ จ�านวน 102 แห่ง และผู ้ประกอบอาชีพเก่ียวกับการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
จ�านวน 43 แห่ง
  3.2.3 การออกตรวจปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ 
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของผู้มีหน้าที่รายงานการท�าธุรกรรม (On site) จ�านวน 110 แห่ง 
ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจธนาคาร จ�านวน 48 แห่ง กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จ�านวน 9 แห่ง 
กลุ่มธุรกิจประกันชีวิต จ�านวน 4 แห่ง กลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย จ�านวน 4 แห่ง นิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ 
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปัจจัยช�าระเงินต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน จ�านวน 3 แห่ง 
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับนายหน้าหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย์ จ�านวน 3 แห่ง ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณ ี
เพชรพลอย ทองค�า จ�านวน 2 แห่ง และผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน 37 แห่ง

4.  ผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 4.1 การตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)
  ส่วนตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (Computer Forensics/Digital Forensics) เป็นหน่วยงาน 
ในสังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจด้านการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และ
มภีารกจิด้านการประสานข้อมลูผูใ้ห้บริการโทรคมนาคม ท้ังนี ้เพือ่ใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุการด�าเนนิคดกีบัผูก้ระท�าความผดิ
ตามกฎหมายฟอกเงิน และยังสามารถน�าไปสู่การขยายผลทางคดีได้อีกทางหนึ่ง
  สรุปผลการด�าเนินการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีดังนี้
  1) ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ จ�านวน 8 เรื่อง
  2) ด้านการประสานข้อมูลผู้ให้บริการโทรคมนาคม จ�านวน 9 เรื่อง
  3) ปฏิบัติการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ปปง. จ�านวน 7 เรื่อง 
  4) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์หลักฐาน องค์ความรู้ที่ 6 Computer Forensic สืบสวนด้วย IT 
ในหัวข้อ “Craving Data จากกล้องวงจรปิด DVR”
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 4.2 การตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime Detection)
  ปัจจุบันเทคโนโลยีหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ถูกน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระท�าความผิดเพิ่มมากขึ้น 
จนกลายเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรืออาชญากรรมดิจิทัล ซึ่งมีหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน โดยที่ผู้กระท�าผิด 
สามารถใช้เทคโนโลย ีหรอืสือ่อเิลก็ทรอนกิส์เป็นเครือ่งมอืท�าให้สามารถกลบเกลือ่น อ�าพรางตวัตนของผูก้ระท�าความผดิ
ได้ง ่ายขึ้น เช่น การกระท�าความผิดโดยน�าเอาการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
หรือการกระท�าความผิดด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาขยายความสามารถในการประกอบอาชญากรรมการฟอกเงิน 
ในรูปแบบใหม่ การใช้เทคโนโลยีในการปกปิดข้อมูลเพื่อกลบเกลื่อนการกระท�าของตนไม่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ได้ รวมไปถึง 
การใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงข้อมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการใช้อินเทอร์เน็ต ดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูล 
ที่ไม่สมควร การฟอกเงินทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือทางดิจิทัล และการใช้อินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข้อมูล การฉ้อโกง 
ตลอดจนการใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปกระท�าการที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน 
หรือการก่อการร้าย 
  ส�านักงาน ปปง. ได้เริ่มน�ากระบวนการตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี (Cyber Crime 
Detection) มาด�าเนินการตั้งแต่ ต.ค. 2558 เพื่อเฝ้าระวัง การป้องกัน และการปราบปรามการกระท�าความผิดทาง
เทคโนโลยี โดยที่การตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี จะเป็นการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และอาจเป็น
พยานหลกัฐานทีส่�าคญัในการกระท�าความผดิมลูฐานหรอืเป็นการกระท�าทีเ่ข้าองค์ประกอบความผดิมลูฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงนิ
แก่การก่อการร้าย และกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าบุคคลหรือกลุ ่มบุคคลดังกล่าว ได้ไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ 
การกระท�าความผิดดังกล่าว โดยมีกระบวนการปฏิบัติงานที่ส�าคัญ คือ
  1) ตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี การตรวจสอบข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตขั้นสูง และอาชญากรรมการฟอกเงินรูปแบบพิเศษ รวมทั้ง การกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิด
มลูฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  
  2)  สืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตข้ันสูง และอาชญากรรมการฟอกเงิน 
รูปแบบพิเศษ ซึ่งต้องใช้เทคนิคหรือยุทธภัณฑ์ทางเทคโนโลยีหรือเครื่องมือพิเศษในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  3)  ตรวจพิสูจน์หลักฐานที่เก่ียวกับการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี และการตรวจวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เทคโนโลยีด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบ
  4)  ร่วมปฏบิติัการตรวจสอบข้อมลูทางอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ก่ียวข้องกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย โดยใช้เครือ่งมอืตรวจสอบทางเทคโนโลย ีหรอืเครือ่งมอืพเิศษ 
ได้แก่ การเก็บหลักฐาน การค้นหา การควบคุม การเคลื่อนย้ายถ่ายโอน และการเก็บรักษาหลักฐานทางดิจิทัล 
ที่อยู ่ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ร่วมปฏิบัติการกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้ได้รับมอบหมาย 
ตามค�าสั่งมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่
  ทั้งนี้ การตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยีตามความผิดมูลฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
มีจ�านวน 37 เรื่อง ดังนี้
  1)  ด้านการตรวจสอบการกระท�าความผิดทางเทคโนโลยี จ�านวน 34 เรื่อง
  2) ปฏิบัติการร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ปปง. และหน่วยงานภายนอก จ�านวน 2 เรื่อง 
  3) ด้านการเผยแพร่องค์ความรู ้ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบการกระท�าความผิด 
ทางเทคโนโลยี จ�านวน 1 เรื่อง
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5.  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

 5.1  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปง. 
       ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้ม ี
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (คณะกรรมการ ปปง.) เพือ่เป็นกลไกในการก�าหนดนโยบาย  ควบคมุ
และถ่วงดุลอ�านาจในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ปปง. จ�านวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาก�าหนดแนวทางและเสนอมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระเบียบ ประกาศ 
และปฏิบัติการอื่นตามอ�านาจหน้าที่ที่ส�าคัญต่างๆ อาทิเช่น 
  (1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อ 
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมสาระส�าคัญ ดังนี้
        -  ก�าหนดให้ธุรกิจหรือกิจการที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย เป็นผู้มีหน้าที่รายงานธุรกรรม
        - แก้ไขเพิ่มเติมอ�านาจพิเศษในการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด�าเนินคดีกับผู้กระท�า 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย หรือด�าเนินการกับทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�าความผิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวน 
และรวบรวมพยานหลักฐานให้สอดคล้องกับประเภทคดีที่มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน 
   -  ปรับปรุงการรายงานธุรกรรม การแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 
   -  แก้ไขเพ่ิมเติมการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลให้ครอบคลุม 
ถึงผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย เพ่ือให้สามารถน�ามาตรการคุ้มครองช่วยเหลือแก่ผู้ให้ถ้อยค�าหรือผู้ท่ีแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใด 
อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไปใช้กับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย 
   -  ก�าหนดให้มกีารช่วยเหลอืผูป้ฏบิตัหิน้าทีห่รอืผูช่้วยเหลอืผูป้ฏบิตัหิน้าท่ีซึง่ถกูฟ้องหรอืถกูด�าเนนิคดี
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย 
  ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ส่งผลให้ส�านักงาน ปปง. ต้องด�าเนินการออกอนุบัญญัติเพื่อรองรับมาตรการ 
ตามท่ีกฎหมายก�าหนดสามารถบังคับใช้ได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ส�านักงาน ปปง. ยังมีความจ�าเป็นต้องเสนอ 
ให้มีการตรากฎหมายเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อีกหลายฉบับ อาทิเช่น 
(1) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท�าให้แพร่กระจายซึ่งอาวุธท่ีมีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง พ.ศ. .... (2) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (3) ร่างพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เป็นต้น  
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 5.2  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธุรกรรม 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม 
จ�านวน 20 ครั้ง โดยคณะกรรมการธุรกรรมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
  5.2.1  การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 ล�าดับ เรื่อง จ�านวนค�าสั่ง/เรื่อง

 1 มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 515
  การกระท�าความผิด 

 2 ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด 245

 3 ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นค�าร้องขอให้ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สิน 207
  ตกเป็นของแผ่นดิน  

 4 เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�าความผิด (บางส่วน) 24

 5 คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย 14

  5.2.2  การด�าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การ 
ก่อการร้าย พ.ศ. 2556  

 ล�าดับ เรื่อง จ�านวนค�าสั่ง/เรื่อง

 1 เห็นชอบให้ส�านักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณายื่นค�าร้อง 23
  ฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีค�าสั่งให้เป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด           

 2 เห็นชอบให้ส�านักงาน ปปง. ส่งรายชื่อให้พนักงานอัยการยื่นค�าร้องฝ่ายเดียว 2
  ขอให้ศาลมีค�าสั่งเพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนด          

 3 เห็นชอบให้ยุติการด�าเนินการและเก็บรวบรวมเป็นฐานข้อมูลของส�านักงาน ปปง.   -
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 5.3  ผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. 
  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) เห็นชอบให้แต่งต้ัง 
คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการ ปปง. จ�านวน 7 คณะ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นหรือปฏิบัติการแทน 
คณะกรรมการ ปปง. ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ ปปง. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) มีผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
     คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย พิจารณาร่างกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
จ�านวน 12 ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จ�านวน 11 ฉบับ และอยู ่ระหว่างส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
จ�านวน 1 ฉบับ   

     คณะอนกุรรมการเตรยีมความพร้อมประเทศไทยเพือ่เข้ารบัการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล
ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ด�าเนินการ
ดังนี้
   -  พิจารณาทบทวนปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการจัดท�าแบบประเมินตนเองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
            -  พจิารณาความครบถ้วนของข้อมลูในร่างแบบรายงานประเมนิตนเองในการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล  
     -  พจิารณาความครบถ้วนของข้อมลูในร่างแบบรายงานประเมนิตนเองในการปฏบิตัติามมาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT ด้านประสิทธิผล   

 5.4  ผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542
  คณะกรรมการ ปปง. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามนัยมาตรา 64/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คอื คณะกรรมการเปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ได้พิจารณาเปรียบเทียบ 
การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบ 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ข้อ 14 และ ข้อ 17 อันเป็นความผิด 
ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
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 ล�าดับที่ กฎหมาย/อนุบัญญัติ วันที่มีผลบังคับใช้

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการ
ก�าหนดให้ผู้ที่มีการกระท�าอันเป็นการก่อการร้ายตามมติของหรือประกาศ 
ภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นบุคคลที่ถูกก�าหนด 
พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว ่าด ้วย 
การประกาศ และการแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกก�าหนดและการด�าเนินการ 
ตามมาตรา 6 (1) (2) และ (3)  พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรม ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของผู ้เสียหาย 
ในความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด ้วยการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. 2559

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิว่าด้วยการก�ากบั 
ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินของผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. 2559

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง 
การเงนิแก่การก่อการร้ายให้แก่ ผูม้หีน้าทีร่ายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 
พ.ศ. 2559

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์
และวธิกีารเกบ็รกัษารายละเอยีดเกีย่วกบัการตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิ
เกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559

ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการช่วยเหลอื 
ผู ้ปฏิบัติหน้าที่หรือผู ้ช่วยเหลือผู ้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยชอบ ซ่ึงถูกฟ้องหรือ 
ถูกด�าเนินคดี  อันเนื่องมาจากการปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
พ.ศ. 2559

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการแจ้งรายการเก่ียวกับการน�าเงินตราหรือเงินตรา 
ต่างประเทศ  เข้ามาในหรือออกไปนอกประเทศ พ.ศ. 2559

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

1 วันที่ 9 ตุลาคม 2558

วันที่ 15 มกราคม 2559

วันที่ 15 มกราคม 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2559

วันที่ 30 เมษายน 2559

วันที่ 30 เมษายน 2559

2

3

4

5

6

7

8

9

6.  ผลการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขกฎหมายและออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�านักงาน ปปง. ได้ด�าเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว จ�านวนทั้งสิ้น 17 ฉบับ ดังนี้ 



92 รายงานประจ�าปี 2559

7.  ผลการปฏิบัติงานด้านการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
 ด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 การเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน 
ปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รอบท่ี 3 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่าง 
วันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ด�าเนินการต่อเนื่องมานับตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมประจ�าปีกลุ่มต่อต้าน 
การฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีการด�าเนินการที่ส�าคัญดังนี้
 1. การประชมุคณะอนกุรรมการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพ่ือเข้ารบัการประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐาน
สากลด้านการป้องกนัปราบปรามการฟอกเงนิและการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย  มกีารประชมุ 
3 ครั้ง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 วันที่ 2 มีนาคม 2559 และวันที่ 20 มิถุนายน 2559 หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน รวม 44 หน่วยงานได้พิจารณารายงานการประเมินตนเอง เพื่อจัดส่งให้แก่คณะผู้ประเมินพิจารณา และให้
ความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 ล�าดับที่ กฎหมาย/อนุบัญญัติ วันที่มีผลบังคับใช้

ระเบยีบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ว่าด้วยการจดัท�า
เอกสารหลักฐาน และการอ�าพรางตน พ.ศ. 2559

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ 
และการก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราช
บญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559

ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคล
เป็นกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2558

ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง แนวทางในการ
ก�าหนดนโยบายและระเบยีบวธิกีารส�าหรบัการประเมนิและบรหิารความเส่ียง 
ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ภายใน
สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 (1) และ (9)

ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ก�าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง 
หรอืการก�าหนดหลกัเกณฑ์ ทีเ่กีย่วข้องกบัอ�านาจของคณะกรรมการธรุกรรม

ประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ เรือ่ง หลกัเกณฑ์
และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ประกาศส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
เรื่อง บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

10

11

12

13

14

15

16

17

ประกาศ

วันที่ 30 เมษายน 2559

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

วันที่ 9 ตุลาคม 2558

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2558

วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วันที่ 14 มกราคม 2559

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

วันที่ 28 มิถุนายน 2559
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 2.  การประเมินความเสี่ยงระดับชาติด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นที่ปรึกษาจัดท�าการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะผู้ประเมินจะใช้รายงาน
ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมาตรฐานสากล 
 3.  การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเรือ่งการก�ากับดแูลองค์การไม่แสวงหาก�าไร จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 9 - 11 กุมภาพนัธ์ 2559 
โดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากธนาคารโลก ส่งวิทยากรมาบรรยายแนวปฏิบัติท่ีดีในเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ให้ค�าแนะน�าวิธีการประเมินความเสี่ยงภาคองค์กรไม่แสวงหาก�าไร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินมาตรฐานสากล 
 4.  การสัมมนารับฟังประสบการณ์ของประเทศที่ผ่านการประเมินแล้ว จัดขึ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2559 โดยเชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง ประเทศมาเลเซียที่รับผิดชอบการเข้ารับการประเมิน 
ของประเทศมาเลเซีย มาบรรยายเร่ืองการเตรียมความพร้อมของประเทศมาเลเซีย และแนวทางการตอบข้อซักถาม 
ของผู้ประเมิน ครั้งที่สองจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 16 - 17 พฤษภาคม 2559 โดยเชิญเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยข่าวกรอง 
ทางการเงนิ และส�านกังานอยัการ ประเทศออสเตรเลีย ผูมี้บทบาทหลกัในการเข้ารบัการประเมนิของประเทศออสเตรเลยี 
มาบรรยายแนวทางตอบข้อซักถามของผู้ประเมินในประเด็นประสิทธิผลของการด�าเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม
การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย    
 5.  การสัมมนาจ�าลองสถานการณ์การเข้ารับการประเมิน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2559 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศจัดกิจกรรมซักซ้อมแนวทางการรับการประเมิน รวมท้ังการเตรียมความพร้อม 
ด้านข้อมูลต่างๆ 
 6.  การเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ได้แก่
      (1)  ก�าหนดให้ความผดิเกีย่วกบัการหลกีเลีย่งภาษหีรอืฉ้อโกงภาษตีามประมวลรษัฎากรเป็นความผิดมลูฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
  (2)  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเพิ่มบทนิยามค�าว่า “ตราสาร
เปลี่ยนมือ” และเพิ่มหลักเกณฑ์ในการควบคุมการส่งหรือการน�าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ และตราสารเปลี่ยนมือ 
ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ
  (3)  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การท�าให้แพร่กระจายซ่ึงอาวุธ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. ....





รายงานฐานะการเงิน
ของส�านักงาน ปปง.

4
ส่วนที่ 
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(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 44,397,692.40 45,520,811.34

ลูกหนี้ระยะสั้น 6 6,167,749.93 8,339,612.22

วัสดุคงเหลือ 5,600,532.38 5,573,431.37

สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น 9  90,937,735.07 146,171,264.88

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 147,103,709.78 205,605,119.81

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 7 193,129,649.82 102,457,218.54

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8  36,947,214.79  25,704,886.06 

สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว 9 4,858,826,430.24 4,218,318,933.44

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,088,903,294.85 4,346,481,038.04

รวมสินทรัพย์ 5,236,007,004.63 4,552,086,157.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ส่วนที่ 4: รายงานฐานะการเงินของส�านักงาน ปปง.
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

 หมายเหตุ 2559 2558

หนี้สิน
 หนี้สินหมุนเวียน    

  เจ้าหนี้ระยะสั้น 10 19,474,266.83  34,329,620.62 

  เงินรับฝากระยะสั้น 11 4,113,253.00 4,383,533.43 

  สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะสั้น 9 90,937,735.07 146,171,264.88 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 114,525,254.90		 184,884,418.93 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน    

  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 12 37,232,697.14  41,362,605.59 

  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว  500,000.00  500,000.00 

  สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะยาว 9 4,858,826,430.24 4,218,318,933.44 

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 4,896,559,127.38		 4,260,181,539.03 

    รวมหนี้สิน	 	 5,011,084,382.28		 4,445,065,957.96 

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 224,922,622.35		 107,020,199.89

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน    

   ทุน  70,094,549.77  70,094,549.77 

   รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  154,828,072.58  36,925,650.12 

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 224,922,622.35		 107,020,199.89 

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)

 หมายเหตุ 2559 2558

รายได้                     
 รายได้จากงบประมาณ 14 523,532,746.46  371,680,958.19 

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 15 87,300.00  -   

 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 16 16,056,862.11  11,613,080.70 

รวมรายได้	 	 539,676,908.57		 383,294,038.89	

ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร 17 196,619,591.95  136,505,056.63 

 ค่าบำาเหน็จบำานาญ 18 15,094,349.00  12,181,458.71

 ค่าตอบแทน 19 7,548,077.65  12,271,276.54 

 ค่าใช้สอย 20 119,544,388.18  123,916,432.54 

 ค่าวัสดุ 21 8,750,531.27 10,041,309.28

 ค่าสาธารณูปโภค 22 15,714,143.43  15,335,736.79 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 23 37,010,311.67  28,751,921.65 

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 24 1,293,242.96  1,245,142.12 

 ค่าใช้จ่ายอื่น 25 20,199,850.00  20,000,150.00 

รวมค่าใช้จ่าย	 	 421,774,486.11		 360,248,484.26	

รายได้สูง/	(ต�่า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 117,902,422.46		 23,045,554.63	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงผลการด�าเนินงานทางการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนทุน

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
- ตามที่รายงานไว้เดิม 70,094,549.77    13,880,095.49           -     83,974,645.26 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี   -    - -  

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2557	-
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง 70,094,549.77    13,880,095.49              -       83,974,645.26 
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับ	2558

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด    

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด  23,045,554.63            -       23,045,554.63 
กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่30	กันยายน	2558 70,094,549.77				36,925,650.12		 							-				 	107,020,199.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง (ต�่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

สะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ

ส่วนทุน

องค์ประกอบอื่น
ของสินทรัพย์
สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
- ตามที่รายงานไว้เดิม 70,094,549.77    36,925,650.12           -     107,020,199.89 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี   -       

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	30	กันยายน	2558	-
หลังการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง 70,094,549.77    36,925,650.12              -       107,020,199.89 
ในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�าหรับ	2559

การเปลี่ยนแปลงที่ทำาให้ทุนเพิ่ม/ลด  -  -

รายได้สูง (ตำ่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด  117,902,422.46                 117,902,422.46
กำาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลอื	ณ	วนัที	่30	กันยายน	2559 70,094,549.77    154,828,072.58              224,922,622.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ สารบัญ

 1 ข้อมูลทั่วไป

 2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

 3 มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 6 ลูกหนี้ระยะสั้น

 7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 9 สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก

 10 เจ้าหนี้ระยะสั้น

 11 เงินรับฝากระยะสั้น

 12 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

 13 ภาระผูกพัน

 14 รายได้จากงบประมาณ

 15 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

 16 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 18 ค่าบำาเหน็จบำานาญ

 19 ค่าตอบแทน

 20 ค่าใช้สอย

 21 ค่าวัสดุ

 22 ค่าสาธารณูปโภค

 23 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

 24 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค

 25 ค่าใช้จ่ายอื่น
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ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1  ข้อมูลท่ัวไป

สำานกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (สำานกังาน ปปง.) จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตัป้ิองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นส่วนราชการไม่สงักัดสำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง มฐีานะเป็นกรม อยูใ่นบงัคับบญัชา
ของนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 41 มีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชา
สูงสุด สำานักงาน ปปง. มีอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 สำานักงานตั้งอยู่เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 40 กำาหนด
อำานาจหน้าที่ของ สำานักงาน ปปง. ไว้ดังนี้

(1)  ดำาเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการ
ธุรกรรมและปฏิบัติงานธุรการอื่น

(2)  รับรายงานการทำาธุรกรรมที่ส่งให้ตามหมวด 2 ของพระราชบัญญัตินี้ และแจ้งตอบการรับรายงาน รวมทั้ง
การรับรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการทำาธุรกรรมที่ได้มาโดยทางอื่น

(3)  รบัหรือส่งรายงานหรอืข้อมลูเพือ่ปฏิบตักิารตามพระราชบญัญตันิีห้รอืกฎหมายอ่ืน หรอืตามข้อตกลงทีไ่ด้จดั
ทำาขึ้นระหว่างหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ

 (3/1)  กำาหนดแนวทางปฏบิตั ิกำากบั ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิีข้องผู้มีหน้าที่
รายงานการทำาธุรกรรมต่อสำานักงาน ปปง. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินกำาหนด

 (3/2)  ประเมนิความเสีย่งระดบัชาติทีเ่กีย่วกบัการฟอกเงนิหรอืการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย
เพ่ือจัดทำานโยบายและกำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะรัฐมนตรี รวมท้ัง 
แจ้งผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวไปยังหน่วยงานกำากับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำาเนินการใดๆ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย

  (3/3)  จัดทำาแผนปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะดำาเนินการให้เป็น 
ไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน 
แก่การก่อการร้าย

 (3/4)  แจ้งรายชื่อผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 ซึ่งไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายไปยังหน่วยงานกำากับดูแล 
ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 เพื่อพิจารณาดำาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

  (3/5)  ส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนเก่ียวกับการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
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(4)  เกบ็ รวบรวมข้อมลู สถิติ ตรวจสอบ และตดิตามประเมนิผลการดำาเนนิการตามพระราชบัญญตันิี ้และวเิคราะห์
รายงานหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำาธุรกรรม และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนทาง 
การเงินแก่การก่อการร้าย

(5)  เก็บรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำาเนินคดีกับผู้กระทำาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(6) จัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การให้การศึกษา และฝึกอบรมในด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับ 

การดำาเนนิการตามพระราชบัญญตันิี ้และช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนให้มกีารจดัโครงการดงักล่าว
(7)  ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำานักงาน ปปง. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี จำานวน 
372,542,800.00 บาท โดยแยกเป็นงบประจำา จำานวน 261,808,412.00 บาท และงบลงทุน จำานวน 110,734,388.00 บาท 
เพือ่ใช้จ่ายในแผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และแผนงานป้องกนั ปราบปราม และบำาบดัรกัษายาเสพตดิ 
สำาหรับผลผลิตการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สิน หรือ 
ผู้กระทำาความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สิน 
หรือผู้กระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน และโครงการสืบสวน ปราบปราม 
เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทำาความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

สำานักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานระดับกรม ซ่ึงไม่มีหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัด ดังนั้นรายงานการเงินนี ้
จึงถือเป็นการแสดงรายงานการเงินภาพรวมในระดับกรม นอกจากนี้ สำานักงาน ปปง. มีกองทุนภายใต้ความรับผิดชอบ 
จำานวน 1 ทนุ คอื กองทนุการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ซึง่จดัตัง้ตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุการดำาเนนิงาน
ของ สำานักงาน ปปง. ใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องนำารายได้ส่งคลัง เป็นหน่วยงาน
ที่เสนอรายงานและมีการจัดทำางบการเงินแยกต่างหากจากสำานักงาน ปปง. รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงไม่ได้ 
นำามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของสำานักงาน ปปง. ฉบับนี้

หมายเหตุ 2  เกณฑ์การจัดทำ งบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังประกาศใช้ ซึ่งรวมถึง 

หลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และ 
แสดงรายการในงบการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีประกอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำาเสนอ
งบการเงิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.2/ว 237 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557

งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินมีรอบระยะเวลาบัญชีถือตามปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
งบการเงินของสำานักงาน ปปง. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการบัญชี

เกดิขึน้จากหน่วยงานระดับกรม แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ท่ีอยูภ่ายใต้
การควบคมุของสำานกังาน ปปง. แต่ถือเป็นหน่วยงานทีเ่สนอรายงานและต้องจดัทำางบการเงนิแยกต่างหากจากสำานกังาน ปปง. 
ตามกฎหมาย ไม่ว่ารายการดงักล่าวจะเกดิจากเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณทกุประเภททีห่น่วยงานมีอำานาจ
ในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในงบการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้สำานักงาน ปปง. เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา 
และบริหารจัดการให้แก่รัฐบาล ภายในขอบเขตอำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของงบการเงิน 
ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของสำานักงาน ปปง. ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของสำานักงาน ปปง. เอง

การจัดประเภทแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน รายได้ ค่าใช้จ่าย สำานักงาน ปปง. ได้ใช้
ดุลยพินิจพิจารณาปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมการแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงนิ และเป็นไปตามแนวปฏบัิตทิางบัญชีประกอบมาตรฐานการบญัชภีาครฐั 
ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนำาเสนองบการเงิน โดยงบการเงนิประกอบด้วย (1) งบแสดงฐานะการเงนิ (2) งบแสดงผลการดำาเนินงาน
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ทางการเงิน (3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน (5) รายงานฐานะ 
เงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน และ (6) รายงานรายได้แผ่นดิน

หมายเหตุ 3  มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 ตุลาคม 2557
 - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ 

ข้อผิดพลาด
ผู้บริหารของสำานักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินในงวดปัจจุบัน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 ตุลาคม 2559
 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5   เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันท่ีเริ่มในหรือหลัง 

วันที่ 1 ตุลาคม 2560
 -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ผู้บริหารของ สำานักงาน ปปง. ได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ จะไม่ม ี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินสำาหรับปีที่เริ่มใช้มาตรฐานดังกล่าว

หมายเหตุ 4  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 
4.1	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
      - เงินสดในมือ เป็นเงินสดนอกจากส่วนที่สำานักงาน ปปง. ถือไว้เพื่อใช้จ่ายสำาหรับการดำาเนินการปกติ 

ตามวัตถุประสงค์ของสำานักงาน ปปง. แล้ว ยังรวมถึงส่วนที่สำานักงาน ปปง. ได้รับไว้เพื่อรอนำาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย ซึ่งไม่สามารถนำาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสำานักงาน ปปง. ได้

 -  เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย 
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้จ่ายเงิน 
แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้
หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

 -  เงินฝากคลัง เป็นเงินที่ สำานักงาน ปปง. ฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย 
โดยไม่มดีอกเบีย้ ซึง่สามารถเบกิถอนได้เม่ือต้องการใช้จ่ายตามรายการท่ีกำาหนดไว้ในระเบียบท่ีระบุข้อจำากดัในการใช้จ่าย

 -  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดที่จะเปลี่ยน
ให้เป็นเงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำาหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้
เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินฝากคลัง

4.2		ลูกหนี้
 ลูกหนี้เงินยืม หมายถึง ลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ยืมเงินไปใช้จ่าย

ในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย เช่น ลูกหนี้เงินงบประมาณ ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี ้
ตามมูลค่าที่จะได้รับโดยไม่ต้องตั้งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ



105ส�านักงาน ปปง.

4.3		เงินลงทุน
 เงินลงทุนแยกแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินลงทุนระยะสั้นภายใต้หัวข้อสินทรัพย์หมุนเวียน และ 

เงินลงทุนระยะยาวภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนท่ีต้ังใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลา 

การรายงาน หากมีความตั้งใจจะถือไว้เกินกว่า 1 ปี จะจัดเป็นเงินลงทุนระยะยาว
4.4		วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่มีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง 

และไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน โดยวิธีเข้าก่อนออกก่อน
4.5		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
 -  ที่ดิน เป็นที่ดินราชพัสดุท่ี สำานักงาน ปปง. ครอบครองและใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 

แสดงข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 -  อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมท้ังส่วนปรับปรุงอาคาร ซ่ึงหน่วยงานไม่มีกรรมสิทธิ์แต่ได้ครอบครอง และ 

นำามาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 -  อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู ้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต ่

5,000 บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
     อนึ่ง สำาหรับอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนปี 2540 ไม่นำามาบันทึกบัญชี แต่บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

อุปกรณ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540 - 2545 บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และอุปกรณ์ที่ได้มา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546 เป็นต้นไป บันทึกเฉพาะที่มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

 -  ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ
สภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซ่ึงทำาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

 -  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณโดยวิธีเส้นตรง 
ตามอายกุารใช้งานทีก่ำาหนดไว้ในหลกัการและนโยบายการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่2 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิโดยกรมบญัชกีลาง 
ดังนี้

     อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 12 - 40   ปี
     อุปกรณ์และเครื่องใช้สำานักงาน  
           ครุภัณฑ์สำานักงาน 8 - 12      ปี
           ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง            5 - 8       ปี
     ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 5 - 10  ปี
     ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 - 10  ปี
     ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                             2 - 8   ปี
     ครุภัณฑ์สำารวจ                              8 - 10  ปี
     ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์      5 - 8   ปี
     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       3 - 5   ปี
     ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                   2  - 5   ปี
     ครุภัณฑ์กีฬา                                 2  - 5   ปี
     ครุภัณฑ์สนาม                               2  - 5   ปี
     ครุภัณฑ์อื่น                                  2   - 5   ปี
 - ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคางานระหว่างก่อสร้าง
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4.6	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม
 -  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน 

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้
      โปรแกรมคอมพิวเตอร์                             4   ปี
4.7		รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
 รายได้รอการรับรู ้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ท่ีหน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศ หรอืบคุคลใด ๆ  เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานของหน่วยงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ และสินทรัพย์
รบับรจิาคโดยมผีูม้อบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนนิงาน รวมท้ังการได้รบัเงนิสดท่ีมีเงือ่นไขเป็นข้อจำากดัในการใช้จ่ายเงนิ 
ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

 รายได้รอการรับรู้จะทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลา
ที่จำาเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

4.8		สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอืน่ หมายถึง สนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ใด นอกจากท่ีกำาหนดไว้ ซ่ึงได้แก่ ทรพัย์สินอืน่ๆ 

ที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม แสดงด้วยราคาทุน ณ วันรับมอบทรัพย์

4.9		ทุนของหน่วยงาน
 เกิดจากการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นเกณฑ์คงค้าง ในปีงบประมาณ 2545 โดยมี 

การสำารวจสินทรัพย์และหนี้สิน และตั้งยอดบัญชีทุนด้วยผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน
 หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตามจำานวนเงิน 

งบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณ 
ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

4.10	 รายได้จากเงินงบประมาณ
 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้
 (1)  เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
 (2)  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
 (3)  เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน
4.11		รายได้แผ่นดิน
 รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วย 

ยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามท่ีได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดิน 
นำาส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในรายงานรายได้แผ่นดิน

4.12		รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานได้รับอนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่าย 

ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน จะรับรู้เป็นรายได้เมื่อหน่วยงานส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับผู้ซื้อ
4.13		รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
 รายได้จากเงนิโอนและเงนิบรจิาคจากบคุคลอืน่นอกจากหน่วยงานภาครฐัรบัรูเ้มือ่ได้รบัเงนิ ยกเว้นในกรณี

ที่มีเง่ือนไขเป็นข้อจำากัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ 
ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์การคำานวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับ 
ตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ 5  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

เงินสดในมือ 359,220.88 68,813.03

เงินทดรองราชการ 500,000.00 500,000.00

เงินฝากสถาบันการเงิน   

 ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - ในงบประมาณ 2,461,443.80 7,894.88

    ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน - ในงบประมาณ 23,450.00 

เงินฝากไม่มีรายตัว - 1,200,098.63

เงินฝากคลัง 41,053,577.72 43,744,004.80

รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 44,397,692.40	 45,520,811.34

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 673,171.67 987,111.00

เงินจ่ายล่วงหน้า 654,000.00 4,862,450.00

รายได้ค้างรับ 4,840,578.26 2,490,051.22

รวม	ลูกหนี้ระยะสั้น	 6,167,749.93	 8,339,612.22

เงินทดรองราชการ เป็นเงินสดท่ีสำานักงาน ปปง. มีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้รับอนุมัติ
วงเงินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0407.6/311 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำาเป็น
ในการใช้จ ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินฝากธนาคาร และใบสำาคัญที่เบิกจากเงินทดรองราชการ 
แล้วรอเบิกชดเชย

เงินฝากคลังจำานวน 41,053,577.72 บาท (ปี 2558 จำานวน 43,744,004.80 บาท) เป็นเงินนอกงบประมาณ 
ที่มีข้อจำากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มา 
ของเงินฝากคลงันัน้ สำานกังาน ปปง. ไม่สามารถนำาไปใช้จ่ายเพือ่ประโยชน์ในการดำาเนนิงานของสำานกังาน ปปง. ตามปกตไิด้ 
แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง

หมายเหตุ 6  ลูกหนี้ระยะสั้น

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
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หมายเหตุ 8  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

หมายเหตุ 7  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 92,266,011.10 88,691,336.10

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 60,786,564.18 52,453,997.97

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	 31,479,446.92	 36,237,338.13

ครุภัณฑ์ 254,261,000.40 226,210,074.72

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ 210,992,737.50 195,542,674.31

ครุภัณฑ์-สุทธิ	 43,268,262.90	 30,667,400.41

งานระหว่างก่อสร้าง	 118,381,940.00	 35,552,480.00

รวม	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์-สุทธิ	 193,129,649.82	 102,457,218.54

อาคารสำานักงาน ปปง. ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 4891 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สิทธิการครอบครองการใช้ประโยชน์เป็นของสำานักงาน ปปง.

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 311,625,140.29 287,155,129.29

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 274,677,925.50 261,450,243.23

รวม	โปรแกรมคอมพิวเตอร์-สุทธิ	 36,947,214.79	 25,704,886.06

(หน่วย: บาท)

ลูกหนี้เงินยืม รวม
ยังไม่ถึงก�าหนด

ช�าระและการส่งใช้
ใบส�าคัญ

ถึงก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้

ใบส�าคัญ

เกินก�าหนดช�าระ
และการส่งใช้

ใบส�าคัญ

 2559 673,171.67 -  -  673,171.67

 2558 987,111.00 -  - 987,111.00

รายได้ค้างรับ จำานวน 4,840,578.26 บาท (ปี 2558 จำานวน 2,490,051.22 บาท) เป็นรายการค้างรับจาก 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กรมบัญชีกลางได้สั่งจ่ายเงินให้ครบถ้วนแล้ว



109ส�านักงาน ปปง.

หมายเหตุ 9  สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัด/สินทรัพย์จากการยึดหรืออายัดรับฝาก
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดประเภทเงินสด   
 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรัพย์ 432,184,031.52 469,788,517.05

 เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำา  575,088,207.75 366,906,531.22

 ดอกเบี้ยค้างรับ                                             2,756,877.75 2,388,970.42

ทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน   
 ยานยนต์ 144,436,500.00 145,565,477.00

 อัญมณีและเครื่องประดับ 189,106,330.70 178,467,914.70

 อสังหาริมทรัพย์ 2,493,749,797.17 2,172,035,362.17

 ทรัพย์สินอื่นๆ 1,112,442,420.42 1,029,337,425.76

 รวมทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัด 4,949,764,165.31 4,364,490,198.32

  หัก   สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น   
   ทรัพย์สินส่วนที่จะดำาเนินการตามคำาสั่งศาล 

       ภายในหนึ่งปี 88,180,857.32 143,782,294.46

       ดอกเบี้ยค้างรับ 2,756,877.75 2,388,970.42

รวม	สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะสั้น	 90,937,735.07	 146,171,264.88

รวม	สินทรัพย์ที่ได้จากการยึดหรืออายัดระยะยาว	 4,858,826,430.24	 4,218,318,933.44

เงนิฝากธนาคารประเภทเงินฝากออมทรพัย์ จำานวน 432,184,031.52  บาท  (ปี 2558 จำานวน 469,788,517.05 บาท) 
เป็นเงนิฝากธนาคารกรงุไทย จำากัด (มหาชน) ทีไ่ด้จากการยดึทรพัย์สนิประเภทเงนิสด ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตัิ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อรอผลทางคดีว่าจะนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
หรือส่งคืนเจ้าของทรัพย์สิน และนำาส่งเข้ากองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 51 
วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เงนิฝากธนาคารประเภทประจำา 3 - 12 เดือน จำานวน 575,088,207.75 บาท (ปี 2558 จำานวน 366,906,531.22 บาท) 
เป็นเงินสดที่ได้จากการนำาทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาด หรือไปบริหารจัดการ เช่น การให้เช่า
และนำาฝากธนาคารตามรายชือ่เจ้าของทรพัย์สนิไว้ เพือ่รอผลทางคดว่ีาจะส่งคนืเจ้าของทรพัย์สนิหรอืส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ
เมื่อคดีสิ้นสุด

ดอกเบี้ยค้างรับ จำานวน 2,756,877.75 บาท (ปี 2558 จำานวน 2,388,970.42 บาท) เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝาก
ธนาคารทีไ่ด้จากการยดึทรัพย์สนิประเภทเงนิสดและเงนิทีไ่ด้จากการนำาทรพัย์สนิอืน่ทีไ่ด้จากการยดึหรอือายดัตามมาตรา 48 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปขายทอดตลาดหรือนำาไป
บริหารจัดการ

ทรพัย์สนิทีไ่ด้จากการยดึหรอือายดัทรพัย์สนิ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำานวน 4,949,764,165.31 บาท (ปี 2558 จำานวน 4,364,490,198.32 บาท) และ 
ได้เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษา
และการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้จากการยึด 
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หรอือายดัระยะยาวคูก่บัสนิทรพัย์จากการยดึหรอือายดัรบัฝากระยะยาว และได้ประมาณมลูค่าทรพัย์สนิของคดท่ีีสิน้สดุ
โดยจะดำาเนินการตามคำาพิพากษาภายในระยะเวลาไม่เกินปีงบประมาณ จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ได้จากการยึด 
หรืออายัดระยะสั้น จำานวน 90,937,735.07 บาท (ปี 2558 จำานวน 146,171,264.88 บาท) บันทึกบัญชีคู่กับสินทรัพย์
จากการยึดหรืออายัดรับฝากระยะสั้น 

อนึ่ง นอกจากทรัพย์สินอื่นๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำานักงาน ปปง. มีเงินฝากธนาคารที่อายัดไว้ที่สถาบันการเงิน
ต่างๆ ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำานวน 
1,279,229,599.57 บาท (ปี 2558 จำานวน 699,096,452.84 บาท) สำานักงาน ปปง. ไม่ได้รับรู้ทรัพย์สินจำานวนดังกล่าว
ในงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 10  เจ้าหนี้ระยะสั้น

หมายเหตุ 11  เงินรับฝากระยะสั้น

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

เจ้าหนี้การค้า 12,658,272.60 32,037,703.96

เจ้าหนี้อื่น 417,838.71 343,339.99

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย 1,024,725.75 1,084,046.33

ใบสำาคัญค้างจ่าย 4,964,399.67 734,212.48

ใบสำาคัญค้างจ่ายอื่น 359,220.88 68,813.03

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น 49,809.22 61,504.83

รวม	เจ้าหนี้ระยะสั้น	 19,474,266.83	 34,329,620.62

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

เงินรับฝากอื่น 35,087.70 1,200,098.63

เงินประกันผลงาน 271,650.00 776,090.00

เงินประกันอื่น 3,806,515.30 2,407,344.80

รวม	เงินรับฝากระยะสั้น	 4,113,253.00	 4,383,533.43

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

สินทรัพย์จากการบริจาค 20,722.42 25,945.59

เงินอุดหนุน 37,211,974.72 41,336,660.00

รวม	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	 37,232,697.14	 41,362,605.59

หมายเหตุ 12  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
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(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ครุภัณฑ์จากการบริจาค 14,755,588.00 14,755,588.00

หัก ตัดบัญชีเป็นรายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาคสะสม 14,734,865.58 14,729,642.41

สินทรัพย์จากการบริจาค	 20,722.42	 25,945.59

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์จากการบริจาคเป็นรายการท่ีเกิดจากการรับบริจาคครุภัณฑ์ โดยรับรู้รายการในบัญชี ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์คู่กับบัญชีรายได้รอการรับรู้ระยะยาว และทยอยตัดบัญชีเป็นรายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาคสะสม 
ตามจำานวนค่าเสื่อมราคาประจำาปีของครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

เงินอุดหนุนเป็นเงินที่ สำานักงาน ปปง. ได้รับอุดหนุนจากกองทุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ในงวดปี 2558 และปี 2559 ตามโครงการที่ได้ขอรับสนับสนุนซึ่งยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ดังนี้

(1) โครงการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงและแรงตำ่าภายในอาคารสำานักงาน ปปง. 29,300,000.00
(2)  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการการประมูลทรัพย์สินที่ถูกยึดทรัพย์ 
 เพื่อการขายทอดตลาด 3,150,000.00
(3)  ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 15,974.72
(4)  ค่าใช้จ่ายโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการพัฒนาแบบจำาลองต้นแบบในการ 
 นำาเทคโนโลยีทางด้านการทำาเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ 
 ในการวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อหาตัวผู้กระทำาความผิดหรือบุคคลที่ต้องสงสัยในการฟอกเงิน 2,000,000.00
(5)  โครงการจ้างเอกชนเพื่อสำารวจทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดตามกฎหมายฟอกเงิน 1,000,000.00
(6)  โครงการจัดทำาหลักสูตรอบรมมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายสำาหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 1,746,000.00

   37,211,974.72

หมายเหตุ 13  ภาระผูกพัน

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ไม่เกิน 1 ปี 54,969,969.76 6,725,035.79

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี - 112,923,520.00

รวม		 54,969,969.76	 119,648,555.79

 ภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ สำานักงาน ปปง. มีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างเหมาบริการ จำานวนรวม 
54,969,969.76 บาท (ปี 2558 จำานวน 119,648,555.79 บาท)
 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ
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หมายเหตุ 14  รายได้จากงบประมาณ
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน   

รายได้จากงบบุคลากร 112,331,286.44 115,861,398.28

รายได้จากงบดำาเนินงาน   121,401,567.16  110,773,816.61

รายได้จากงบลงทุน     96,685,308.19  35,754,655.50

รายได้จากงบเงินอุดหนุน       1,340,273.50  1,275,123.00

รายได้จากงบกลาง     91,898,209.79  28,175,169.63

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น     30,462,397.47  34,712,682.86

หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (2,327,774.94)  (2,405,446.09)

รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	-	สุทธ ิ 451,791,267.61 324,147,399.79

รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ

(เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)   

รายได้จากงบบุคลากร - -

รายได้จากงบดำาเนินงาน 11,126,136.30 13,724,324.08

รายได้จากงบลงทุน 49,024,642.34 13,805,195.13

รายได้จากงบกลาง 3,124,250.21 8,770,862.25

รายได้จากงบรายจ่ายอื่น 8,466,450.00 11,233,176.94

รวม	รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ	 71,741,478.85	 47,533,558.40

รวม	รายได้จากงบประมาณ	 523,532,746.46	 371,680,958.19

หมายเหตุ 15  รายได้จากการขายสินคัาและบริการ
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

รายได้ค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 87,300.00 -

รวม	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	 87,300.00	 -

หมายเหตุ 16  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

รายได้จากการอุดหนุน – หน่วยงานภาครัฐ 16,051,638.94 11,607,857.53

รายได้จากการบริจาค 5,223.17 5,223.17

รวม	รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค	 16,056,862.11	 11,613,080.70
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สำานักงาน ปปง. ได้รบัเงินอดุหนุนจากกองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือใช้จ่ายในการดำาเนนิงาน
ในงวดปี 2559 ได้รับรู้เป็นรายได้จากการอุดหนุนและบริจาคตามจำานวนที่ใช้จ่าย ดังนี้

(หน่วย: บาท)

(1)  โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำาหรับการจัดหาครุภัณฑ์สำาหรับใช้ 
 ในห้องประชุมชั้น 12 ของอาคารสำานักงาน ปปง. 6,040,000.00
(2)  เงินค่าตอบแทนสำาหรับสำานักงาน ปปง. เพื่อจัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 4,984,025.28
(3)  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 892,380.00
(4)  โครงการการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสืบสวนและการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
 ทางคอมพิวเตอร์ 873,356.52
(5)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
 (กองบัญชาการตำารวจสอบสวนกลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 790,315.90
(6)  โครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน ปปง. 1,778,645.00
(7)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการบูรณาการการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน 
 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับศาลแพ่ง 692,916.24

   16,051,638.94

หมายเหตุ 17  ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

เงินเดือน 166,923,978.28 109,797,298.92

ค่าล่วงเวลา 2,532,850.00 2,653,890.00

ค่าจ้าง 1,661,660.00 -

เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ 6,439,587.13 6,189,207.94

เงินช่วยค่าครองชีพ 76,253.34 44,035.48

ค่ารักษาพยาบาล 11,540,938.10 10,469,313.95 

เงินช่วยการศึกษาบุตร 307,389.50 287,042.00

เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต 53,340.00 -

เงินชดเชยสมาชิก กบข. 1,763,553.12 1,916,514.24

เงินสมทบ กบข. 2,645,329.73 2,874,771.40

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 341,045.00 252,894.00

ค่าเช่าบ้าน 1,075,300.00 1,028,888.70

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำาตำาแหน่ง 1,258,367.75 991,200.00

รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 196,619,591.95	 136,505,056.63
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หมายเหตุ 18  ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

บำานาญ 11,224,717.79 8,522,235.47

เงินช่วยค่าครองชีพ 859,039.92 800,059.92

บำาเหน็จ 295,372.90 327,419.40

บำาเหน็จตกทอด 111,081.00 267,682.30

บำาเหน็จดำารงชีพ 1,008,158.45 1,200,000.00

ค่ารักษาพยาบาล 1,447,536.94 858,851.39

เงินช่วยการศึกษาบุตร 60,290.00 70,290.00

บำาเหน็จบำานาญอื่น 88,152.00 134,920.23

รวม	ค่าบ�าเหน็จบ�านาญ	 15,094,349.00	 12,181,458.71

หมายเหตุ 19  ค่าตอบแทน
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ค่าตอบแทนเฉพาะงาน 2,255,852.37 4,529,619.29

ค่าตอบแทนอื่น 5,292,225.28 7,741,657.25

รวม	ค่าตอบแทน	 7,548,077.65	 12,271,276.54

หมายเหตุ 20  ค่าใช้สอย
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 10,121,819.57 7,144,233.02

ค่าใช้จ่ายเดินทาง 18,133,913.10 18,421,278.43

ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา 2,633,237.37 1,654,925.48

ค่าจ้างเหมาบริการ 50,649,833.16 53,714,916.52

ค่าธรรมเนียม 2,400.00 2,400.00

ค่าจ้างที่ปรึกษา 10,349,200.00 16,280,800.00

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 5,342,526.00 6,647,115.00

ค่าเช่า 14,704,505.31 13,631,030.82

ค่าวิจัยและพัฒนา - 236,088.00

ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 213,707.88 103,626.58

ค่าประชาสัมพันธ์ 4,206,240.00 3,569,153.50

ค่าใช้สอยอื่น 3,187,005.79 2,510,865.19

รวม	ค่าใช้สอย	 119,544,388.18	 123,916,432.54
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หมายเหตุ 21  ค่าวัสดุ
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ค่าวัสดุ 7,856,011.90 8,657,390.70

ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง 535,278.36 760,860.09

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ 359,241.01 623,058.49

รวม	ค่าวัสดุ	 8,750,531.27	 10,041,309.28

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ค่าไฟฟ้า 11,343,747.51 10,655,841.71
ค่าประปา 258,599.67 233,375.18
ค่าโทรศัพท์ 1,295,245.29 1,310,209.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,617,008.96 1,690,005.29
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง 1,199,542.00 1,446,305.00
รวม	ค่าสาธารณูปโภค	 15,714,143.43	 15,335,736.79

หมายเหตุ 22  ค่าสาธารณูปโภค

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8,332,566.21 4,604,836.18
ครุภัณฑ์ 15,450,063.19 17,024,971.90
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 13,227,682.27 7,122,113.57

รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 37,010,311.67	 28,751,921.65

หมายเหตุ 23  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

หมายเหตุ 24  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
(หน่วย: บาท)

 2559 2558

ค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก 981,470.80 992,880.73

ค่าสมาชิก Egmont Group 311,772.16 252,261.39

รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	 1,293,242.96	 1,245,142.12
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หมายเหตุ 25  ค่าใช้จ่ายอื่น

(หน่วย: บาท)

 2559 2558

เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 20,000,000.00 20,000,000.00

ค่าใช้จ่ายอื่น 200,000.00  

รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จากกรมบัญชีกลาง (38,882,593.43) (14,036,017.47)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง 38,882,443.43 14,036,167.47

รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น	 	20,199,850.00	 20,000,150.00 

ค่าใช้จ่ายอื่น จำานวน 20,199,850.00 บาท ประกอบด้วย
(1) เงินงบประมาณเบิกแทนสำานกัเลขาธิการนายกรฐัมนตร ี ตามท่ีได้รบัการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 

พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น (เงินราชการลับ) จากสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำานวน 20,000,000.00 บาท
(2)  ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิจากการถอนคนืเงนิรายได้แผ่นดนิ จำานวนเงนิ 200,000.00 บาท ซ่ึงสำานกังาน ปปง. ได้นำาเงิน

การขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการรถยนต์บรรทุกสิบล้อนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่เนื่องจากการซื้อทรัพย์สินจาก 
การขายทอดตลาดรายการดังกล่าวเป็นการสำาคัญผิดในคุณสมบัติของทรัพย์สิน ทำาให้ต้องยกเลิกรายการทรัพย์สิน 
ดังกล่าวออกจากการขายทอดตลาดและต้องคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สิน

(3)  ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจ่ายค่าจ้างเจ้าหน้าท่ีสนบัสนนุงานโสตทัศนปูกรณ์ ประจำาเดอืนกันยายน 2558 
จำานวน 150.00 บาท ซึง่สำานกังาน ปปง. ได้ทำาการเบิกจ่ายเงนินอกงบประมาณประเภทเงนิฝากคลงั จำานวน 15,000.00 บาท 
โดยมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย จำานวน 150.00 บาท ระบบ GFMIS ได้ปรับลดเงินฝากคลังแล้ว 
จำานวน 15,000.00 บาท และบันทึกรับรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบญัชกีลาง 
จำานวน 14,850.00 บาท เมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2559 โดยได้จ่ายเงนิให้แก่ผูร้บัจ้าง เมือ่วันท่ี 7 ตุลาคม 2559 ระบบ GFMIS 
ได้บันทึกรับรู้ภาษีจำานวน 150 บาท เป็นรายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณในปี 2559 
ซึ่งเป็นรายการปรับลดกับค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง
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(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงบประมาณ	:	
     รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ     
ผลผลิต	:	
     การป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน     
  งบบุคลากร 116,943,100.00          -          - 116,943,100.00          -
  งบดำาเนินงาน 119,617,712.00 1,000,000.00 1,655,469.76 116,508,169.97 454,072.27
  งบลงทุน 110,734,388.00         - 14,157,500.00 96,560,719.01 16,168.99
  งบเงินอุดหนุน 1,302,000.00          -          - 1,295,642.96 6,357.04
  งบรายจ่ายอื่น 10,779,900.00          - 981,000.00 8,969,868.45 829,031.55
   รวม 359,377,100.00 1,000,000.00 16,793,969.76 340,277,500.39 1,305,629.85
แผนงบประมาณ	:	
     ป้องกันปราบปรามและ
บำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด     
ผลผลิต	:	
 โครงการสืบสวนปราบปราม
เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สิน
หรือผู้กระทำาความผิดมูลฐาน
ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน     
  งบดำาเนินงาน 11,165,700.00         950,000.00          - 10,200,168.80 15,531.20

   รวม 11,165,700.00 950,000.00          - 10,200,168.80 15,531.20

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงบประมาณ	:	

 ป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ     

ผลผลิต	:	

 โครงการสืบสวนปราบปราม

เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สินหรือ

ผู้กระทำาผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่หรือ

ทุจรติต่อหน้าทีต่ามกฎหมายฟอกเงนิ     

  งบดำาเนินงาน 1,000,000.00 300,000.00 - 697,197.44 2,802.56

   รวม 1,000,000.00 300,000.00          - 697,197.44 2,802.56

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานฐานะการเงินงบประมาณรายจ่ายปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
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		เงินงบประมาณเบิกแทนส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงาน	:	
 เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา
สถาบันพระมหากษัตริย์    
ผลผลิต	:	
     การบริหารจัดการของรัฐบาล
ด้านความมั่นคง    
  งบรายจ่ายอื่น 20,000,000.00          -          - 20,000,000.00 -

   รวม	 20,000,000.00	 									-	 									-	 20,000,000.00	 -

		เงินงบประมาณเบิกแทนส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงาน	:	
 แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
งานยุติธรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ความเป็นธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้     
  งบรายจ่ายอื่น 2,000,000.00          -          - 1,992,992.01 7,007.99

   รวม	 2,000,000.00	 									-	 									-	 1,992,992.01	 7,007.99

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559	(ต่อ)

(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงบประมาณ	:	

 จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว

และการค้ามนุษย์

ผลผลิต	:	

 โครงการสืบสวน ปราบปราม

เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สินหรือ

ผู้กระทำาความผิดมูลฐานการค้า

มนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

  งบดำาเนินงาน 1,000,000.00 200,000.00 - 762,813.41 37,186.59

   รวม 1,000,000.00 200,000.00 - 762,813.41 37,186.59

       รวมทั้งสิ้น	 372,542,800.00	 2,450,000.00	 16,793,969.76	 351,937,680.04	 1,361,150.20
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เงินงบกลาง
(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

    รายการเงินสำารองจ่าย
เพื่อฉุกเฉินหรือจำาเป็น
  งบบุคลากร 56,474,041.00 - - 56,474,040.85 0.15

  	 รวม	 56,474,041.00	 -	 -	 56,474,040.85	 0.15

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2559
(หน่วย: บาท)

รายการ งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558      
แผนงบประมาณ	     
     รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ     
ผลผลิต	:		     
     การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     
  งบดำาเนินงาน 965,707.79 960,178.03           5,529.76 
        งบลงทุน 34,187,180.00 33,180,180.00 1,007,000.00
  งบรายจ่ายอื่น 5,612,750.00 5,612,750.00                    -   
   รวม 40,765,637.79 39,753,108.03 1,012,529.76

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	 		 	 	
แผนงบประมาณ	     
     รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ     
ผลผลิต	:	     
     การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน     
     งบลงทุน 846,019.00 714,011.00 132,008.00
   รวม 846,019.00 714,011.00 132,008.00

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เงินจูงใจ)     
  งบลงทุน 157,500.02 157,500.02                    -   
   รวม 157,500.02 157,500.02                    -   

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555	 		 	 	
แผนงบประมาณ		 		 	 	
งบกลาง
รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น     
      งบรายจ่ายอื่น 727,281.24 691,953.65 35,327.59
   รวม 727,281.24 691,953.65 35,327.59

   รวมทั้งสิ้น	 	42,496,438.05		 	41,316,572.70		 	1,179,865.35
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
(หน่วย: บาท)

แผนงบประมาณ	:	

     รักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ     

ผลผลิต	:	

     การป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน     

  งบบุคลากร 116,007,110.53          -          - 116,007,110.53          -

  งบดำาเนินงาน 109,330,168.00          - 1,220,367.79 107,511,422.97 598,377.24

  งบลงทุน 83,897,180.00 1,000,000.00 32,932,520.00 49,615,696.98 348,963.02

  งบเงินอุดหนุน 1,249,072.00          -          - 1,247,542.12 1,529.88

  งบรายจ่ายอื่น 20,042,180.00          - 5,612,750.00 14,414,070.98 15,359.02

   รวม 330,525,710.53 1,000,000.00 39,765,637.79 288,795,843.58 964,229.16

แผนงบประมาณ	:	

 ป้องกันปราบปรามและ

บำาบัดยาเสพติด     

ผลผลิต	:	

 โครงการสืบสวนปราบปราม

เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สิน

หรือผู้กระทำาความผิดมูลฐาน

ยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน     

  งบดำาเนินงาน 10,791,800.00          -          - 10,790,343.01 1,456.99

  งบลงทุน 373,900.00          -          - 351,837.52 22,062.48

   รวม 11,165,700.00          -          - 11,142,180.53 23,519.47

แผนงบประมาณ	:	

 ป้องกันปราบปรามและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ     

ผลผลิต	:	

 โครงการสืบสวนปราบปราม

เพื่อดำาเนินการกับทรัพย์สิน

หรือผู้กระทำาความผิดต่อ

ตำาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่     

  งบดำาเนินงาน 1,000,000.00          -          - 995,980.67 4,019.33

   รวม 1,000,000.00          -          - 995,980.67 4,019.33

   รวมทั้งสิ้น	 342,691,410.53	 1,000,000.00	 39,765,637.79	 300,934,004.78	 991,767.96

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน ใบสั่งซื้อ/สัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ
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เงินงบประมาณเบิกแทนส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงาน	:	

     เทิดทูน พิทักษ์ และรักษา 

สถาบันพระมหากษัตริย์     

ผลผลิต	:	

     การบริหารจัดการของ

รัฐบาลด้านความมั่นคง     

  งบรายจ่ายอื่น 20,000,000.00          -          - 20,000,000.00          -

  	 รวม	 20,000,000.00	 									-	 									-	 20,000,000.00	 									-

เงินงบประมาณเบิกแทนส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

(หน่วย: บาท)

รายการ งบสุทธิ การส�ารองเงิน เบิกจ่ายใบสั่งซื้อ/สัญญา คงเหลือ

แผนงาน	:	

 แก้ไขปัญหาและพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต้     

 โครงการเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพงานยุติธรรม

เพื่อการเสริมสร้างความเป็นธรรม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้     

  งบรายจ่ายอื่น 1,000,000.00          -          - 997,324.98 2,675.02

   รวม	 1,000,000.00	 									-	 									-	 997,324.98	 2,675.02
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558
(หน่วย: บาท)

รายการ งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ) เบิกจ่าย คงเหลือ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	 	 	
แผนงบประมาณ	
     รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ   
ผลผลิต	:	
     การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
  งบดำาเนินงาน 1,853,036.35 1,853,036.35          -
  งบลงทุน 10,366,521.53 9,520,502.53 846,019.00
  งบรายจ่ายอื่น 13,288,100.00 13,285,088.00 3,012.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (เงินจูงใจ)   
  งบลงทุน 800,000.00 610,661.50 189,338.50
   รวม 26,307,657.88 25,269,288.38 1,038,369.50

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2555
แผนงบประมาณ	:	
     รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ   
ผลผลิต	:	
     การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
  งบลงทุน 131,802.60 131,802.60          -
   รวม 131,802.60 131,802.60          -

   รวมทั้งสิ้น	 26,439,460.48	 25,401,090.98	 1,038,369.50
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(หน่วย: บาท)

 2559 2558

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   

 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี   

  รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 47,424.50 41,750.00

  รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล 570.52 836.36

  รายได้อื่น 91,951,503.23 72,865,696.07

  รวมรายได้นอกจากภาษี 91,999,498.25 72,908,282.43

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ 91,999,498.25 72,908,282.43

หัก รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง 91,999,498.25 72,908,282.43

    - -

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายงานรายได้แผ่นดิน





ปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงาน

5
ส่วนที่ 
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สถานที่ปฏิบัติงาน และยานพาหนะ

 ปัญหาอุปสรรค

   อาคารสำานักงาน ปปง. มีพ้ืนที่ใช้สอย 13,154 ตารางเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องสมุด 

ห้องเก็บสำานวนคดี ห้องระบบคอมพิวเตอร์ พื้นที่เก็บรักษาทรัพย์สินและขายทอดตลาด ห้องประชุม ห้องสอบสวน 

ประมาณ 6,000 ตารางเมตร และพื้นท่ีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจำานวน ประมาณ 7,000 ตารางเมตร ปัจจุบัน 

สำานักงาน ปปง. ได้เช่าพื้นที่ของเอกชนสำาหรับปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก จำานวน 1,560 ตารางเมตร ซ่ึงพื้นที่ดังกล่าว 

ก็ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำานักงาน ปปง. ได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำาลังเพ่ิมเติมอีก 

จำานวน 184 อัตรา ยิ่งทำาให้พื้นที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ เกิดปัญหาในการบริหารจัดการสถานที่ ปัญหาความเป็นเอกภาพ

ในการปฏิบัติงาน ด้วยภารกิจหลักของสำานักงาน ปปง. มีความเกี่ยวข้องกับการดำาเนินคดี ซึ่งมีชั้นความลับ และกระทบ

ถึงสิทธิของประชาชน การมีอาคารปฏิบัติงานหลายแห่งทำาให้เกิดความเสี่ยงสูงในการบริหารจัดการ ซ่ึงเกี่ยวโยงกับ 

เรื่องการใช้พาหนะส่วนกลาง การประชุม การเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นหากสำานักงาน ปปง. 

ต ้องเช ่าสถานที่ ไปเรื่อยๆ โดยใช ้งบประมาณค่าเช ่าป ีละประมาณ 21 ล ้านบาท นอกจากจะเกิดปัญหา 

ในการบริหารจัดการแล้ว ยังเป็นการสูญเสียงบประมาณแผ่นดินมากข้ึนทุกปี และนอกจากปัญหาเรื่องอาคารสถานท่ี

ปฏิบัติงานแล้วยังมีปัญหาในเรื่องของยานพาหนะส่วนกลางที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ปฏิบัติงาน ซ่ึงปัจจุบัน 

มีรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้งานได้ จำานวน 17 คัน เท่านั้น แต่มีความต้องการใช้จริง จำานวน 47 คัน

	 ข้อเสนอแนะ

 เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของสำานักงาน ปปง. บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามอำานาจหน้าที่ และรองรับกรอบ 

อัตรากำาลังที่มีอยู่ เห็นควรพิจารณา ดังนี้

 1. สนบัสนนุพืน้ทีว่่างของทีร่าชพสัด ุหรอืทีด่นิของรฐัอืน่ท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ ประมาณ 8-12 ไร่  และงบประมาณ

สำาหรับก่อสร้างอาคารที่ทำาการสำานักงาน ปปง. แห่งใหม่ และควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เพื่อการบริหารจัดการงานคดีให้บรรลุวัตถุประสงค์

 2. อนมุติั และสนบัสนนุงบประมาณ สำาหรบัเช่ารถยนต์ส่วนกลางเพิม่ข้ึน อกี 30 คัน โดยบางส่วนต้องเป็นรถยนต์

ที่มีสมรรถนะสูง สำาหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านสืบสวนสอบสวน ยึด อายัด ติดตาม สะกดรอย เพื่อจับกุมผู้ร้าย 

ตามกฎหมายของสำานักงาน ปปง.

การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT

 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์กรต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Group on Money  

Laundering (APG)) มีพันธกรณีในการเข้ารับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปราม 

การฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating 

the Financing of Terrorism (AML/CFT)) ทุกรอบการประเมิน ซ่ึงประเทศไทยเข้ารับการประเมินแล้วสองรอบ  

โดยล่าสุดประเทศไทยเข้ารับการประเมินในรอบท่ี 3 ในปี 2559 ซ่ึงคณะผู ้ประเมินจะเข้ามาทำาการประเมิน  

on-site visit ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2559 โดยการประเมินจะพิจารณาทั้งประเด็นความสอดคล้อง

ของกฎหมายและกระบวนการดำาเนนิงานของประเทศไทยกบัมาตรฐานสากล และความมปีระสทิธผิลของการดำาเนนิงาน

ของระบบ AML/CFT 

ส่วนที่ 5: ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
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 กระบวนการประเมินเริ่มต้ังแต่การท่ีประเทศไทยส่งรายงานการประเมินตนเองด้านกรอบกฎหมายในเดือน

พฤษภาคม และรายงานด้านประสทิธผิล เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2559 ภายหลงัจากพจิารณาเอกสาร คณะผูป้ระเมนิได้เดนิ

ทางมา Pre on-site visit เพือ่ประชมุหารอืกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเกีย่วกบัประเดน็ความสอดคล้องของกฎหมาย ระหว่าง

วันที่ 21 – 23 กันยายน 2559 ก่อนที่จะเดินทางมา on-site visit ในเดือนตุลาคม

 จากนั้น คณะผู้ประเมินจาก APG จะจัดทำารายงานผลการประเมินเข้าสู่ท่ีประชุมใหญ่ APG เพื่อให้การรับรอง 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลังกา ผลการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลดังกล่าว 

เป็นกลไกในการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงและพัฒนามาตรการด้าน AML/CFT ของประเทศสมาชิก FATF 

และองค์กรเครือข่ายของ FATF หรือ FATF- Style Regional Bodies (FSRBs) ในกรณีที่ประเทศใดมีข้อบกพร่องมาก 

และไม่มีความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไข FATF จะมีมาตรการกดดันโดยกลุ่มประเทศสมาชิกกว่า 190 ประเทศ  

(Peer Pressure) ซึ่งเป็นการลงโทษทางอ้อม โดยการออกประกาศระบุว่าประเทศดังกล่าวมีความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน

และให้ประเทศอื่นๆ เฝ้าระวังการทำาธุรกรรมทางการเงินกับประเทศเสี่ยงดังกล่าว เช่นท่ีไทยเคยถูกจัดอยู่ในรายชื่อ 

ประเทศเสี่ยงเมื่อปี พ.ศ. 2555

 ปัญหาอุปสรรค

 ผลการหารือเบื้องต้นจากการประชุม Pre on-site visit พบว่า ไทยยังคงมีข้อบกพร่องในด้านกรอบกฎหมาย 

และด้านประสิทธิผล ได้แก่ 

 ด้านกรอบกฎหมาย 

 (1) ร่างกฎหมายและอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องหลายฉบับยังไม่มีผลบังคับใช้ อาทิ ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 

และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำาลายล้างสูง พ.ศ. .... 

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน 

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าสำาหรับผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) และ (10) พ.ศ. ....

 (2) กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น ข้อกำาหนดที่ต้องส่งข้อมูลไปพร้อมกับ 

การโอนเงินในกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า ความผิดมูลฐานค้ามนุษย์ยังไม่ครอบคลุม

เรื่องการลักลอบนำาคนเข้าเมือง และกฎหมายไทยยังไม่บังคับให้ธุรกิจบางประเภทต้องดำาเนินมาตรการด้าน AML/CFT 

อาทิ ทนายความ นักบัญชี สำานักงานที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี เป็นต้น 

 ด้านประสิทธิผล 

 (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนบางแห่งยังไม่มีความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงที่เผชิญอยู ่

และไม่มีมาตรการลดความเสี่ยงที่ครบถ้วน ทำาให้ขาดประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมกลุ่มที่ม ี

ความเสี่ยงสูง ได้แก่ การทุจริตรับสินบน การหลีกเลี่ยงภาษี และการลักลอบหนีศุลกากร 

 (2) หน่วยบังคับใช้กฎหมายยังไม่สามารถดำาเนินคดีอาญาในข้อหาการกระทำาความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อช่วย 

ในการสนับสนุนการดำาเนินคดีมูลฐาน และไม่สามารถสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการเงิน 

 (3) หน่วยบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถดำาเนินคดีอาญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ทั้งที่ยังคง 

มีเหตุความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

 (4) ขาดข้อมลูสถติริะดับชาติทีค่รบถ้วนทีจ่ะช่วยสนบัสนนุให้เหน็ผลการดำาเนนิงานทีเ่ป็นรปูธรรม อาทิ ไม่มมีลูค่า

การริบทรัพย์ทางอาญา 

 (5) สำานักงาน ปปง. ยังมีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะภารกิจด้านการกำากับตรวจสอบ และการวิเคราะห์

ธุรกรรม/ข่าวกรองทางการเงิน
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 ข้อเสนอแนะ

 1) ปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลสถิติของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ท้ังหน่วยกำากับดูแลสถาบันการเงิน และ 

หน่วยบงัคบัใช้กฎหมาย และผลกัดนัการจดัทำาข้อมลูสถติริะดบัชาตโิดยแต่งตัง้คณะทำางานพฒันาระบบการเกบ็รวบรวม

ข้อมลูสถติแิละผลการดำาเนนิงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงนิฯ โดยมอีงค์ประกอบคณะทำางานประกอบด้วย 

สำานักงานศาลยุติธรรม สำานักงานอัยการสูงสุด สำานักงานตำารวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำานักงานสถิติแห่งชาติ 

และสำานักงาน ปปง. เป็นต้น

 2) เริ่มดำาเนินการปรับปรุงข้อบกพร่องตามที่ระบุในร่างรายงานฉบับที่ค ่อนข้างจะเป็นที่ยุติ โดยให ้

สำานักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทำารายละเอียดแผนงานแก้ไขข้อบกพร่อง ท้ังในด้านกรอบกฎหมาย  

และด้านประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน และอนุบัญญัติที่เก่ียวข้องให้เป็นเอกภาพ และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องชัดเจน  

การดำาเนินมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีมีความเสี่ยงสูง และอาชญากรรมท่ีมีลักษณะข้ามชาติ  

การเพิ่มมาตรการตรวจสอบการขนเงินสดและตราสารผ่านแดน การเพิ่มผลการดำาเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน 

และความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้เหมาะสมกับความเสี่ยง เพิ่มการบูรณาการการปฏิบัติงาน

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการยกระดับการกำากับดูแลภาคธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงในการ 

ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพ 

ทำาลายล้างสูง อาทิ การจัดตั้งนิติบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำาไร ทนายความ นักบัญชี และสำานักงานที่ปรึกษากฎหมาย

และบัญชี
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ประมวลภาพกิจกรรม

 พันตำารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ ที่ปรึกษาประจำา
สำานักงาน ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ แถลงข่าวการตรวจสอบรายช่ือ 
21 คนไทย ปรากฏในปานามาเปเปอร์ส โดยดำาเนนิการประสานงาน
ไปยังแหล่งที่มาของข้อมูล ได้แก่ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน 
(FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT-FIU) ของประเทศต่างๆ 
รวมท้ังเครือข่ายผู ้สื่อข่าวต่างประเทศ เพื่อขอความร่วมมือ 
ให้ส่งเอกสาร ท่ีเก่ียวข้องมายังสำานักงาน ปปง. เพื่อสอบทาน
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 
ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 สำานักงาน ปปง.

 พันตำารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร  
กล่าวต้อนรับคณะข้าราชการจากสำานักงาน The Commission for the  
investigation of Abuse of Authority สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล 
และเจ้าหน้าที่จาก AIT ที่มารับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานในหัวข้อมาตรการ
และแนวทางป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน การตรวจสอบและตดิตามพฤตกิรรม
การฟอกเงิน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 สำานักงาน ปปง.

8 เมษายน 2559

10 มิถุนายน 2559
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พลตำารวจเอก ชัยยะ ศิริอำาพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำาอาเศียรวาทถวายพระพร-
ชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
12 สิงหาคม 2559 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำานักงาน ปปง. 
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

5 กรกฎาคม 2559

4 กรกฎาคม 2559

 พันตำารวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินครั้งที่ 7/2559 ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายการทรัพย์สิน จำานวน 568 รายการ มูลค่าประมูล
เริ่มต้นรวม 7,400,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ณ สำานักงาน ปปง.
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4 สิงหาคม 2559

 พลตำารวจเอก ชัยยะ ศิริอำาพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. และผู ้บริหารสำานักงาน ปปง. ให้การต้อนรับ 
Mr. Daniel Glaser ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งกระทรวงการคลัง 
ประเทศสหรัฐอเมรกิาพร้อมคณะ ทีม่ีกำาหนดการเข้าเยี่ยมคารวะและเพื่อหารือร่วมกันในเรื่องความเข้าใจเรือ่งมาตรการ
การควำ่าบาตรเกาหลีเหนือตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประเด็นเรื่องความคืบหน้า 
การออกกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ทำาลายล้างสูง รวมทั้งกรอบกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำานักงาน ปปง.

8 สิงหาคม 2559

พลตำารวจเอก ชัยยะ ศิริอำาพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. และท่านแพงสี แพงเมือง รักษาราชการเลขาธิการ 
หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจเรื่อง 
ความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย ระหว่างสำานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (สำานักงาน ปปง.) และหน่วยข่าวกรอง 
ทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคณะผู้บริหารสำานักงาน ปปง. และคณะผู้แทนจาก 
หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำานักงาน ปปง.
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23 - 26 สิงหาคม 2559

 ร้อยตำารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนเลขาธิการ ปปง. เข้าประชุม
คณะทำางานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับเวียดนาม ครั้งท่ี 8 (THE 8th MEETING OF 
VIEATNAM - THAILAND JOINT WORKING GROUP ON POLITICAL AND SECURITY COOPERATION) 
โดยประธานฝ่ายไทย คือ พลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานฝ่ายเวียดนาม 
คือ Mr. Bui Van Nam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีสาระสำาคัญ 
เรื่องความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
เมื่อวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2559 ณ เมือง Thanh Hoa สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 พลตำารวจเอก ชัยยะ ศิริอำาพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 
ครบรอบ 17 ปี สำานักงาน ปปง. โดยมีผู้แทนสถานทูต ผู้บริหารหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ข้าราชการ 
เจ้าหน้าที่สำานักงาน ปปง. และสื่อมวลชนร่วมพิธีเปิด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำานักงาน ปปง.

19 สิงหาคม 2559
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พลตำารวจเอก ชยัยะ ศริอิำาพนัธ์กุล เลขาธกิาร ปปง. แถลงข่าวการยดึทรพัย์คดสีำาคญักว่า 20,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วยคดีจำานำาข้าว มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท และการยึดทรัพย์ บริษัท โอเอ ทรานสปอร์ต จำากัด 
(ทัวร์ศูนย์เหรียญ) ในความผิดฐานเป็นสมาชิกอั้งยี่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
รวมทรัพย์สินทั้งหมด 2,274 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 13,200 ล้านบาท และคดีพนันออนไลน์ ยึดและอายัด
บัญชีธนาคารที่เก่ียวข้องกับการกระทำาความผิดจำานวน 98 บัญชี เป็นเงินรวมประมาณ 25 ล้านบาท โดยม ี
ร้อยตำารวจเอกหญงิ สวุนย์ี แสวงผล รองเลขาธกิาร ปปง. ฝ่ายปฏบิตักิาร พลตำารวจตร ีสรุเชษฐ์ หกัพาล ผูบ้งัคับการ
ตำารวจท่องเที่ยว นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำานวยการกองกฎหมาย นายพีระพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ผู้บัญชาการ 
สำานักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยราชการสำานักงาน ปปง. นายสุวิจักขณ์ ธรรมชัยพจน์ ผู้อำานวยการ 
กองคด ี4 ร่วมแถลงข่าวและตอบคำาถามต่อสือ่มวลชน เมือ่วนัท่ี 9 กันยายน 2559 ณ ห้องแถลงข่าวช้ัน 1 สำานกังาน ปปง.

9 กันยายน 2559

 ร้อยตำารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. 
ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมแนวทางการจัดเก็บสถิติ 
เพื่อรองรับการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT 
เพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้ารับการประเมินการปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้าน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำานักงาน ปปง.

30 สิงหาคม 2559
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 ร ้อยตำารวจเอกหญิง สุวนีย ์
แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่าย
ปฏิบัติการ และพันตำารวจโทหญิง 
เอมอร ไชยบัวแดง รองเลขาธิการ 
ปปง. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานร่วม 
ในการรับฟังสรุปผลการประชุมและ
หารือประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยง
และเร่ืองอื่นที่เกี่ยวข้องในการประชุม
ก ่อนการประเมินการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด ้าน AML/CFT 
(Pre-Mutual Evaluation Metting) 
โดยมีผู ้ บริหารสำ านักงาน ปปง . 
เข้าร ่วมรับฟังการสรุปผลดังกล่าว 
เ ม่ื อวั นที่  23  กั นยายน 2559 
ณ ห้องประชุมชั้น 12 สำานักงาน ปปง.

23 กันยายน 2559

 พลตำารวจเอก ชัยยะ ศิริอำาพันธ์กุล เลขาธิการ ปปง. 
ให้การต้อนรับ Mr. Jan KAETHNER, Police Liaison officer 
และ คุณ Benchakul Wongphakam, assistant to police 
liasion officer ผู ้ประสานงานฝ่ายตำารวจประจำาสถาน
เอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะและแนะนำาตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งใหม ่
เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเลขาธิการ ปปง.  
ชั้น 3 สำานักงาน ปปง.

9 กันยายน 2559



135ส�านักงาน ปปง.

 ร้อยตำารวจเอกหญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ และ คุณประสันต์ เช้ือพานิช 
นายกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน AML/
CFT สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ในการนี้ รองเลขาธิการ ปปง. ฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมอภิปรายเรื่องการปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลด้าน AML/CFT สำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีร่วมกับนายศิวะรักษ์ พิจารมณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
วชิาชพีบญัชด้ีานการวางระบบบญัช ีโดยมนีางสาวสปุราณ ีสถติชยัเจรญิ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการพเิศษ 
เป็นผู้ดำาเนนิการอภปิราย เมือ่วนัที ่24 กนัยายน 2559 ณ โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตัน กรุงเทพมหานคร

24 กันยายน 2559



บันทึก



 ISBN 978-616-8111-00-0
ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ส�ำนักงำน ปปง.)

รำยงำนประจ�ำปี 2559

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3624
เว็บไซต์ www.amlo.go.th

Call Center
8.30 - 16.30 น. 1710

ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
(ส�ำนักงำน ปปง.)

2559
รายงานประจ�าปี
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