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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ตามคําสั่งที่ ๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ของกรมสอบสวน
คดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม เรื่อง แตํงตั้งคณะอนุทํางานด๎านการจัดการความรู๎
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อดําเนินงานด๎านจัดการ
ความรู๎ รวม ๓ เรื่อง เพื่อให๎การพัฒนาความรู๎ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาวําด๎วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๓๖ ที่กําหนดให๎สํวน
ราชการมีหน๎าที่พัฒนาความรู๎ในสํวนราชการ เพื่อให๎มีลักษณะเป็นองค์การแหํงการ
เรียนรู๎อยํางสม่ําเสมอ โดยต๎องรับรู๎ข๎อมูลขําวสารและสามารถประมวลผลความรู๎ในด๎าน
ตํางๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติราชการได๎อยํางถูกต๎อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งสํงเสริมและพัฒนาความรู๎ ความสามารถ สร๎างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข๎าราชการในสังกัดให๎เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรู๎รํวมกัน เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษให๎
สอดคล๎องกับการบริหารราชการให๎เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 ในสํวนคณะอนุทํางานด๎านการจัดการความรู๎กรมสอบสวนคดีพิเศษ องค์
ความรู๎ที่ ๑ เรื่อง เทคนิคการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานสําหรับความผิด
เฉพาะด๎านการดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน ได๎ดําเนินการจัดการ
ความรู๎โดยมีวิธีการศึกษา คือ  

 ๑. ศึกษาหลักการสาระสําคัญของกฎหมายวําด๎วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษจําเป็นต๎องรู๎ในการดําเนินคดี
ความผิดฐานฟอกเงิน  

 ๒. ศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก๎ไขในการดําเนินคดีความผิด
ฐานฟอกเงิน รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาหรือปรับปรุงแก๎ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินคดี ในลักษณะเทคนิคการสอบสวนความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน 
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เพื่อให๎พนักงานสอบสวนคดีพิเศษใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินคดีความผิดฐาน
ฟอกเงิน โดยศึกษาจากเอกสาร ด๎วยการค๎นคว๎า และรวบรวมข๎อมูลทางด๎านเอกสาร
ที่เกี่ยวข๎อง โดยการค๎นคว๎าจากหนังสือ บทความ วารสาร จุลสาร เอกสารเผยแพรํ
ทางอินเตอร์เน็ตตํางๆ 

 ๓. ศึกษาตัวบทกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง แนวคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่เกี่ยวข๎อง 

 ๔. ศึกษาข๎อมูลจากกองคดีตํางๆในกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ได๎ตอบ
แบบสอบถามและให๎ข๎อคิดเห็น 

 ๕. ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู๎อํานวยการกองคดีในกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ๖. ศึกษาจากการจัดให๎มีการแลกเปลี่ยนความรู๎เกี่ยวกับการดําเนินคดีใน
ความผิดฐานฟอกเงินกับผู๎ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข๎อง 

 หลังจากนั้นจึงได๎นําผลการศึกษามาทําการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก๎ไขในการดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินรวมทั้งเทคนิคในการรวบรวม
พยานหลักฐานในคดีความผิดฐานฟอกเงินดังกลําว 

จากการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาอุปสรรคในการดําเนินคดีความผิดฐาน
ฟอกเงิน พบวําสภาพปัญหาอุปสรรคเกิดจากการที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษไมํ
เข๎าใจถึงมาตรการตามกฎหมายวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งมี
ทั้งมาตรการทางแพํงกับมาตรการทางอาญา ความแตกตํางและความซ้ําซ๎อนในการยึด
หรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดระหวํางมาตรการทางแพํงกับ
มาตรการทางอาญา ซึ่งมีกฎหมายที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินการซ้ําซ๎อนกันและไมํ
ชัดเจน การไมํทราบขั้นตอนการดําเนินงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน การประสานความรํวมมือในการดําเนินคดีหรือการรายงานคดีอาญา
ความผิดมูลฐาน หรือคดีฟอกเงินไปยังสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และเนื่องจากคดีความผิดฐานฟอกเงินมีลักษณะแตกตํางจากคดีพิเศษอื่น ทําให๎เกิด
ปัญหาความไมํเข๎าใจหรือไมํชัดเจนในการรวบรวมพยานหลักฐาน ไมํวําจะเป็นกรณี 
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ผู๎ร๎องทุกข์ กลําวโทษในคดี การตรวจสอบและวิเคราะห์สายทางเงิน การยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินประเภทตํางๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ประเด็นที่สําคัญใน
การบันทึกปากคําผู๎กลําวหา ผู๎ต๎องหา และพยานที่เกี่ยวข๎อง  

 ซึ่งจากการศึกษา วิเคราะห์ ได๎เสนอแนวทางการแก๎ไขปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้ 

๑. เนื่องจากคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน จะเกี่ยวข๎องโดยตรงกับ
คดีอาญาความผิดมูลฐานและการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรการทางแพํง 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ จําเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการทาง
แพํง ตามกฎหมายวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอยูํในอํานาจ
หน๎าที่ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เพื่อจะได๎ทราบถึง
ขั้นตอนการดําเนินคดีทางแพํงเพื่อยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ไมํวําเรื่องการวิเคราะห์ 
ธุรกรรม การสืบสวนทางการเงิน การเสนอเรื่องตํอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินช่ัวคราว การสํงเรื่องให๎พนักงานอัยการพิจารณายื่นคําร๎องขอให๎ศาลมี
คําสั่งให๎ทรัพย์สินตกเป็นของแผํนดิน รวมถึงการนําพยาน หลักฐานในการดําเนิน
มาตรการทางแพํงมาใช๎ในคดีความผิดอาญามูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน  โดย
อาจขอคัดสําเนาคําพิพากษา คําเบิกความพยาน ในการดําเนินมาตรการทางแพํง 
รวมทั้งการสอบปากคําเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์จากกองคดีเจ๎าหน๎าที่วิเคราะห์ธุรกรรม
ทางการเงิน ของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไว๎ในสํานวนการ
สอบสวน 

๒. นอกจากจําเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการทางแพํง ตาม
กฎหมายวําด๎วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล๎ว พนักงานสอบสวนคดี
พิเศษยังต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการทางอาญา ตามกฎหมายวําด๎วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเป็นมาตรการซึ่งอยูํในอํานาจหน๎าที่
โดยตรง โดยเฉพาะเรื่ององค์ประกอบความผิดในแตํละความผิดมูลฐาน ทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งในสํวนของทรัพย์สินดังกลําวอาจจะเกี่ยวข๎องทั้งใน
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มาตรการทางแพํงกับมาตรการทางอาญา ดังนั้นการมีความรู๎ความเข๎าใจทั้งมาตรการ
ทางแพํงและมาตรการทางอาญา ยํอมจะทําให๎ผู๎ปฏิบัติไมํเกิดความสับสน สามารถ
ดําเนินการได๎ด๎วยความมั่นใจ อันจะเป็นผลให๎การยึดหรืออายัดทรัพย์สินเป็นไปโดย
ถูกต๎องตามกฎหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางราชการ 

 ๓. พนักงานสอบสอบสวนคดีพิเศษต๎องทราบและเข๎าใจเรื่องการประสานงาน
และเรื่องที่ต๎องรายงานตํอสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได๎แกํ 

 ๓.๑ ขั้นตอนและวิธีการในการประสานงานขอความรํวมมือไปยัง
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให๎ดําเนินมาตรการทางแพํง โดย
ขอให๎ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  

 ๓.๒ การรายงานเรื่องการร๎องทุกข์ หรือดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน
ของพนักงานสอบสวนแหํงท๎องที่หรือหนํวยงานซึ่งมีอํานาจหน๎าที่ทําการสอบสวนตํอ
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวํา
ด๎วยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และข๎อตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับท่ี ๑  

 ๓.๓ พนักงานสอบสอบสวนคดีพิเศษต๎องทราบและเข๎าใจเรื่องที่
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีสํวนเกี่ยวข๎องในการดําเนินคดี
ความผิดฐานฟอกเงิน ได๎แกํ 

             ๓.๓.๑ การกลําวโทษคดีความผิดฐานฟอกเงิน โดยสํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมวําด๎วย
การรับเรื่อง การตรวจสอบการพิจารณาดําเนินการ  และการควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ๎าหน๎าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 
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             ๓.๓.๒ อํานาจจับผู๎กระทําความผิดฐานฟอกเงินตามหมายจับ
และบันทึกถ๎อยคําผู๎ถูกจับ โดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
พนักงานเจ๎าหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบหมาย ตามมาตรา ๓๘/๑ แหํงพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

               ๓.๓.๓ เนื่องจากคดีความผิดฐานฟอกเงินมีลักษณะตํางจากคดีพิเศษ
ทั่วไป ในการดําเนินคดีจึงมีเทคนิคในการดําเนินคดีและรวบพยานหลักฐาน ดังนี้ 

               ๓.๓.๓.๑ ในการดําเนินคดีอาญาความผิดมูลฐาน หากใน
การสอบสวนพบวํามีการกระทําความผิดอาญาฟอกเงิน ให๎ดําเนินคดีความผิดอาญา
ฟอกเงินด๎วย โดยควรดําเนินคดีควบคูํกันไปทั้งคดีอาญาความผิดมูลฐาน คดีความผิด
อาญาฟอกเงิน และคดีฟอกเงินทางแพํง เนื่องจากสามารถนําพยานหลักฐานในคดี 
โดยเฉพาะข๎อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินมาใช๎สนับสนุนกันได๎ ทําให๎มีความ
ตํอเนื่องในข๎อมูลคดี และทําให๎ผู๎ต๎องหาหรือผู๎เกี่ยวข๎องไมํต๎องมาให๎ปากคํา หรือ
สืบพยานตํอศาลหลายครั้ง ในการสอบสวนคดีอาญาความผิดมูลฐานและคดีความผิด
ฐานฟอกเงินที่มีการดําเนินคดีควบคูํกันอาจดําเนินคดีเป็นคดีเดียวกัน หรือแยกเป็น ๒ 
สํานวน แตํทั้ง ๒ สํานวนต๎องมีรายละเอียดเกี่ยวกับการได๎มา การโอน การรับโอน
ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทําความผิดและเส๎นทางการเงิน ในลักษณะ Timeline ตั้งแตํ
ชํวงกํอนเกิดเหตุ ระหวํางเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ ทรัพย์สินและเงินจะเป็นสิ่งบํง
ช้ีให๎เห็นมูลเหตุชักจูงใจในการกระทําความผิด  

               ๓.๓.๓.๒ เนื่องจากคดีอาญาฟอกเงิน กระบวนการดําเนินคดีใน
ช้ันศาลเป็นไปตามบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และไมํมี
เรื่องบทสันนิษฐานที่ผลักภาระการพิสูจน์ ตํางกับคดีฟอกเงินทางแพํง กระบวนการ
ดําเนินคดีในช้ันศาลเป็นไปตามบทบัญญัติแหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
ทางแพํง รวมทั้งมีเรื่องบทสันนิษฐานท่ีผลักภาระการพิสจูน์ ในการดําเนินคดีความผิด
ฐานฟอกเงินในช้ันศาล โจทก์ต๎องพิสูจน์ความผิดของจําเลยจนปราศจากข๎อสงสัย 
ดังนั้น ในการสอบสวนความผิดฐานฟอกเงิน จึงต๎องรวบรวมพยานหลักฐานให๎ได๎มาก
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ที่สุดเหมือนเชํนคดีอาญาอื่น จะรวบรวมพยานหลักฐานในลักษณะคดีฟอกเงินทาง
แพํงไมํได๎ 

               ๓.๓.๓.๓ ในการดําเนินการกับทรัพย์ในคดีความผิดฐานฟอกเงิน 
ต๎องสอบสวนให๎ได๎ความวํา คดีอาญาความผิดอาญามลูฐานคืออะไร ถ๎าเป็นความผิดที่
มีวัตถุพยานชัดเจน เชํน คดียาเสพติด คดีค๎ามนุษย์ หรือคดีทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต๎น 
คดีเหลํานี้ถ๎าเป็นทรัพย์สินที่ได๎มา ได๎ใช๎ในการกระทําความผิด ก็ให๎ดําเนินการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินในคดีความผิดอาญามูลฐาน โดยไมํต๎องยึดหรืออายัดในความผิดฐาน
ฟอกเงิน แตํหากทรัพย์สินที่มีการแปรสภาพแล๎ว เชํน นําเงินที่ได๎จากการกระทํา
ความผิดมูลฐานไปซื้อที่ดินในระหวํางนั้น เมื่อมีการดําเนินคดีความผิดฐานฟอกเงินซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาความผิดมูลฐาน ก็สามารถยึดเป็นของกลางในคดีฟอกเงินได๎ 
เนื่องจากที่ดินเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิด เป็นต๎น 

               ๓.๓.๓.๔ การดําเนินการรับเรื่องเพื่อการตรวจสอบข๎อเท็จจริง  
การสืบสวน หรือการรับเป็นคดีพิเศษ จนถึงการสรุปสํานวนการสอบสวนและมีความเห็น
ทางคดี ในคดีความผิดฐานฟอกเงิน ให๎เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกรมสอบสวนคดี
พิเศษวําด๎วยการบริหารคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

               ๓.๓.๓.๕ ในการสอบสวนผู๎กลําวหา ผู๎ต๎องหา พยาน ต๎องให๎ได๎ความ
ในประเด็นสําคัญในความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 

   ๓.๓.๓.๖ ในคดีความผิดฐานฟอกเงิน การตรวจสอบธุรกรรมและ
สายทางเงินเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญในการช้ีให๎เห็นถึงการกระทําความผิด  ดังนั้น 
จึงต๎องทราบวําการตรวจสอบธุรกรรมและสายทางเงินจะต๎องทําอยํางไร โดยการตรวจสอบ
ธุรกรรมและสายทางเงิน ควรทําเป็นผัง Flowchart หรือ ผัง Timeline ที่ชัดเจนและ
เข๎าใจงําย ซึ่งสามารถใช๎ในการนําสืบพยานในช้ันศาล นอกจากนี้ในการตรวจสอบสายทาง
เงิน จะต๎องทําการตรวจไปจนสุดสายวํา มีโอนตํอไปที่ไหนบ๎าง อยํางไร ผู๎รับโอนเงินคน
สุดท๎ายคือใคร และในสํานวนการสอบสวน  ควรมีผู๎เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์
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การตรวจสอบเส๎นทางการเงิน ที่สามารถอธิบายถึงเส๎นทางการเงินจากรายงานการ
วิเคราะห์ข๎อมูล        

                ๓.๓.๓.๗ ในคดีความผิดฐานฟอกเงินที่มีความซับซ๎อน หรือเป็น
คดีที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม ควรเสนอขอแตํงตั้งที่ปรึกษาจากหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเข๎ามารํวมบูรณาการ เชํน สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และกรมสรรพากร เป็นต๎น ซึ่งเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินคดีได๎ 

 

 
 

 

 

 


