
ຄູ່ມືຄ�າແນະນ�າສ�າລັບຜູ້ປະຕິບັດ 
ວຽກງານໃນການໃຊ້ກົນໄກສືບສວນ 
ສອບສວນເງິນໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ 

ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ 
ກ�ລະນີ ຄ້າມະນຸດ

ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ 
ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ  
ອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 



ບາລີໂປຣເຊສ໌ ກ່ຽວກັບ ການລັກລອບເອົາຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າ 
ມະນຸດແລະອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕ�່ໄປນ້ີເອ້ີນວ່າ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌)  
ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໃນປີ 2002 ແລະ ແມ່ນຂະບວນການປຶກສາຫາລືດ້ວຍຄວາມສະໝັກ 
ໃຈແລະບ�່ມີຂ�້ຜູກພັນຊຶ່ງເປັນເຈົ້າການ-ຮ່ວມໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີແລະ 
ອິນໂດເນເຊຍແລະປະກອບມີ 45 ປະເທດສະມາຊິກແລະອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ 
ເຂົ້າຮ່ວມ. 

ຂ�້ສົງໄສກ່ຽວກັບຄູ່ມືນະໂຍບາຍນ້ີ ຈະຕ້ອງສະເໜີຕ�່ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມໃນພາກພື້ນ 

(RSO) ສ�າລັບ ບາລີໂປຣເຊສ໌ ທ່ີ:

ອີເມລ: info@rso.baliprocess.net  

ເວັບໄຊ້ຂອງ RSO: www.baliprocess.net/regional-support-office

ພິມເຜີຍແພ່ ເດືອນກ�ລະກົດ 2018.

ອອກແບບ ກຣາຟິກ ໂດຍ ລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດອົດສະຕຣາລີ 
ກະຊວງພາຍໃນ.

 ຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້ ອາດຖືກນ�າໃຊ້ໂດຍບັນດາປະເທດທັງ 
ໝົດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ບາລີໂປຣເຊສ໌ , ລວມທັງບັນດາປະເທດທີ່ບ�່ທັນ 
ໄດ້ລົງນາມ ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ຕ�່ສົນທິສັນຍາຂອງ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ ່
ມີການຈັດຕັ້ງ (ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບອາຊະຍາກ�າທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ)  
ແລະອະນຸສັນຍາເພີ່ມເຕີມສອງສະບັບ, ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ້ານ 
ການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ໂດຍທາງບົກ, ທະເລ ແລະ  
ອາກາດ; ແລະ ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ການປາບປາມ  
ແລະ ການລົງໂທດຜູ້ຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງແລະເດັກ.  
ຄ�າສັບທີ່ນ�າໃຊ້ໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ສອດຄ່ອງກັບບັນດານິຕິກ�າ 
ສາກົນທັງສາມສະບັບນີ້, ເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ຢ່າງໃດກ�ຕາມ  
ເພື່ອຈຸດປະສົງຂອງການແປເອກະສານ, ການແປສົນທິສັນຍາແລະອະນ ຸ
ສັນຍາເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງເປັນທາງການຄວນໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືເພື່ອເປັນຈຸດ 
ອ້າງອີງທີ່ມີສິດອ�ານາດ ໃນການນ�າໃຊ້ຄ�າສັບໃນຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນີ້. 

ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ 
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ການສະແດງຄວາມຂອບໃຈ
ຄູ່ມືນະໂຍບາຍສະບັບນ້ີ ໄດ້ຖືກສ້າງຂ້ຶນໂດຍສະມາຊິກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌, ແລະໄດ້ຮັບການຊ້ີນ�າໂດຍ 
ຄະນະກ�າມະການຮ່າງນະໂຍບາຍຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌, ປະກອບດ້ວຍສະມາຊິກດັ່ງຕ�່ລົງໄປນີ້: 

ຢູສຟິດລີ ອາດີຢາຄະຊານາ,
ຮອງຫົວໜ້າ II ກົມຍຶດຊັບສິນຂ້າມຊາດ,
ສູນຍຶດຊັບສິນຂ້າມຊາດ (PPA), ຫ້ອງການອົງການໄອຍະການສູງສຸດ, 
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ (ປະທານ-ຮ່ວມ)

ເຄຍເຣີນ ບັດເລີ,
ທີ່ປຶກສາ (ກົດໝາຍ), ສາຂາອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດ,
ກະຊວງພາຍໃນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ (ປະທານ-ຮ່ວມ)

Md ມອສເລີມ ອາລີ PPM (ທະນາຍຄວາມລະດັບອາວຸໂສ)
ພະແນກອາຊະຍາກ�າເພີ່ມພິເສດ S.P. (ສ�ານັກງານໃຫຍ່ກົມຕ�າຫຼວດ),
ກົມຕ�າຫຼວດບັງກລາເທດ, ປະເທດບັງກລາເທດ

ມາຣີອາ ໂຣຊີນີ ແຟງໂກ,
ຜູ້ຊ່ວຍພິເສດ,
ຫ້ອງການຮອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານຕ່າງຊາດ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະເທດຟີລິບປິນ

ເຮໂຊລ ຈອຍ ປານອງ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົດໝາຍ,
ຫ້ອງການຮອງລັດຖະມົນຕີແຮງງານຕ່າງຊາດ,
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ປະເທດຟີລິບປິນ

ຊົນທິຊາ ດາວເຣືອງ,
ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ
ຫ້ອງການຕ�່ຕ້ານ-ການຟອກເງິນ, ປະເທດໄທ

ສິຣິຢຸດ ວິເວກ,
ຜູ້ສືບສວນສອບສວນລະດັບອາວຸໂສ, ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ
ຫ້ອງການຕ�່ຕ້ານ-ການຟອກເງິນ, ປະເທດໄທ

ຄຣິສ ແບັດ,
ທ່ີປຶກສາດ້ານຕ�ຕ້່ານ-ການຟອກເງິນແລະຕ້ານ-ການເງິນຂອງຂະບວນກ�ກ່ານຮາ້ຍຂ້າມຊາດ
ຫ້ອງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກ�າ

ໄມໂຄລ ແພັດຕີ,
ທີ່ປຶກສາດ້ານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ,
ທິມງານຜູ້ຊ່ວຍດ້ານຕ�່ຕ້ານ-ການຟອກເງິນ,
ກະຊວງພາຍໃນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

ເຣເບັກກາ ມິລສ໌,
ຮອງຫົວໜ້າກົມ,
ພະແນກຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດແລະຄ້າມະນຸດ,
ກະຊວງພາຍໃນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ

ຂ�້ສົງໄສກ່ຽວກັບຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ ຈະຕ້ອງສະເໜີຕ� ່bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au
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ຄ�ານ�າ
ນັບແຕ່ໄດ້ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2002 ເປັນຕົ້ນມາ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-
ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນຸດແລະອາຊະຍາກ�າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ບາລີ ໂປຣເຊສ໌)  
ໄດ້ປູກຈດິສ�ານຶກໃນພາກພືນ້ກຽ່ວ ກບັຜນົສະທອ້ນຂອງການລກັລອບເອາົຄນົເຂົາ້-ອອກປະເທດ, ການ
ຄ້າມະນຸດແລະອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະໄດ້ພັດທະນາແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຍຸດ 
ທະສາດແລະການຮ່ວມມືໃນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການ. ໂດຍການເປັນປະທານ- 
ຮ່ວມຂອງອິນໂດເນເຊຍແລະອົດສະຕຣາລີ, ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ໄດ້ມີສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ 48 ປະເທດ,  
ລວມທັງ  ສ�ານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (UNHCR), ອົງການສາກົນເພື່ອການ 
ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ (IOM) ແລະ ຫ້ອງການອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກ�າ   
(UNODC), ພ້ອມດ້ວຍປະເທດສັງເກດການຈ�ານວນໜຶ່ງ ແລະ ບັນດາອົງກອນສາກົນຕ່າງໆ.

ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕີປະຈ�າພາກພື້ນຄັ້ງທີຫົກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ ໃນເດືອນມີນາ 2016 ຜ່ານມາ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ໃຫ ້
ຄວາມສ�າຄັນຕ�່ພັນທະຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນການເຮັດໃຫ້ການຟອກເງິນແລະລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າເປັນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ,  
ໂດຍແນໃສ່ແຮງຈູງໃຈທາງການເງິນຕ�່ການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດແລະການຄ້າມະນຸດ, ແລະໄດ້ສະເໜີວ່າໃຫ້ ກຸ່ມຮັບຜິດຊອບ 
ວຽກງານການຄ້າມະນຸດຂອງບາລີ ໂປຣເຊສ (ກຸ່ມເຮັດວຽກ)  ເປັນຜູ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມແລະຂຽນຄູ່ມືສ�າລັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ນີ້. ດັ່ງນັ້ນ, 
ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2016, ກຸ່ມເຮັດວຽກໄດ້ຈັດໃຫ້ມີ ເວທີປຶກສາຫາລື ເລື່ອງ ຕິດຕາມເງິນຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີໃຫ້  
ກຸ່ມເຮັດວຽກ ຂຽນຄູ່ມືນະໂຍບາຍຂອງພາກພື້ນ (ຄູ່ມື) ຂຶ້ນ ແລະ ຂຽນແບບການຝຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການໃຊ້ເຄື່ອງມືສືບສວນສອບສວນເງິນ 
ໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ. 

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມປະຈ�າປີຄັ້ງທີສອງຂອງກຸ່ມ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2016, ກຸ່ມເຮັດວຽກ ໄດ້ເຫັນດີປະຕິບັດຕາມຂ�້ແນະນ�າພາຍໃຕ້ 
ແຜນປະຕິບັດວຽກງານຂ້າງໜ້າ ສ�າລັບປີ 2016–17 ແລະໄດ້ກ�່ຕັ້ງ ຄະນະກ�າມະການຮ່າງເອກະສານຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານ-ຮ່ວມ 
ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດອິນໂດເນເຊຍແລະປະເທດອົດສະຕຣາລີເພື່ອຮ່າງຄູ່ມືນີ້. ຄະນະກ�າມະການຮ່າງເອກະສານປະກອບ 
ດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນເລ່ືອງຕ້ານ-ການຟອກເງິນແລະການຄ້າມະນຸດຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ບັງ  ກລາເທດ, ອິນໂດເນເຊຍ, ຟີລິບປິນ, ໄທ  
ແລະ ຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກ�າ (UNODC). ຮ່າງເອກະສານຂອງຄູ່ມືໄດ້ຖືກສະໜອງໂດຍ 
ສະມາຊິກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ ແລະຜູ້ສັງເກດການເພື່ອໃຫ້ຄ�າເຫັນເປັນລາຍລັກອັກສອນແລະປຶກສາຫາລືກັນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ື
ຄົບຄະນະຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23–24 ພຶດສະພາ 2017 ທີ່ ບາລີ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ. ການຂຽນຄູ່ມືໄດ້ເປັນຜົນສ�າ 
ເລັດລົງໃນເວລາຕ�ມ່າ, ແລະໄດ້ຖືກຮບັຮອງເອົາໃນເດືອນຕຸລາ 2017 ທ່ີກອງປະຊຸມສະເພາະກິດຂອງຄະນະເຈົາ້ໜາ້ທ່ີທາງການອາວໂຸສຂອງ  
ບາລີ ໂປຣເຊສ.

ຄູ່ມືນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມສະໝັກໃຈ, ບ�່ມີການບັງຄັບ ແລະມີຈຸດປະສົງໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືອ້າງອີງສ�າລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ປະຕິບັດວຽກງານດ້ານກົດ 
ໝາຍແລະຄວາມຍຸຕິທ�າ ເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບສືບສວນສອບສວນແລະດ�າເນີນຄະດີກ�ລະນີຄ້າມະນຸດໃນປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ  
ບາລີ ໂປຣເຊສ.
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ຄ�າຫຍ�້ແລະຄວາມໝາຍ

ARIN-AP ເຄືອຂ່າຍອົງກອນຮ່ວມກ່ຽວກັບການຍຶດຊັບສິນ - ເອເຊຍ ປາຊີຟິກ

ASEAN ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 

Bali Process
ບາລີໂປຣເຊສໂຄງການຕ້ານການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນຸດ 
ແລະ ອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

FATF
ຄະນະກ�າມະການສະເພາະກິດເພື່ອດ�າເນີນມາດຕະການທາງການເງິນຕ້ານການ 
ຟອກເງີນ 

FIU ໜ່ວຍຂ່າວກອງດ້ານການເງິນ 

ILO ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ 

IOM ອົງການສາກົນເພື່ອການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ 

MOU ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ

NGO ອົງກອນທີ່ບ�່ແມ່ນ-ລັດຖະບານ 

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍອາຊະຍາກ�າ
ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ 

ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດ
ຕັ້ງ 

RSO ຫ້ອງການສະໜັບສະໜູນໃນພາກພື້ນຂອງບາລີ ໂປຣເຊສ໌ 

ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຄ້າມະ 
ນຸດ

ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ປາບປາມແລະລົງໂທດຜູ້ຄ້າມະນຸດ, ໂດຍ 
ສະເພາະແມ່ຍິງແລະເດັກ, ເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນ ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍ 
ການຕ້ານອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ 

UN ສະຫະປະຊາຊາດ

UNHCR ສ�ານັກງານຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ຜູ້ລີ້ໄພແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ 

UNODC ຫ້ອງການຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານຢາເສບຕິດແລະອາຊະຍາກ�າ 
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ບົດສະຫຼຸບ ຜູ້ບ�ລິຫານ
ການຄ້າມະນຸດແມ່ນອາຊະຍາກ�າຮ້າຍແຮງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຢ່າງຮຸນແຮງຕ�່ສິດທິມະນຸດ. ນອກນັ້ນ ມັນກ�ຍັງເປັນຕົວແບບການຄ້າ 
ຢ່າງໜຶງ່ທ່ີໄດ້ຜົນກ�າໄລທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງອາຊະຍາກ�າທ່ີມີການຈດັຕ້ັງ. ເປັນທ່ີຄາດຄະເນວາ່ມັນແມ່ນແຫ່ຼງລາຍໄດ້ຜິດກົດໝາຍທ່ີໃຫຍ່ເປັນທີສອງ 
ໃນໂລກ, ເຊິ່ງລ�້າໜ້າໄປໄດ້ກ�ມີແຕ່ພຽງການຄ້າຢາເສບຕິດເທົ່ານັ້ນ.1 ອົງການສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ໄດ້ສັນນິຖານວ່າການບັງ 
ຄັບໃຊ້ແຮງງານແລະການຄ້າມະນຸດແມ່ນອຸດສາຫະກ�າທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ US$150 ຕື້ ຕ�່ປີທົ່ວມຸມໂລກ.2

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການຮັບຮູ້ວ່າມີການແພ່ຫຼາຍແລະມີຜົນກະທົບອັນຮ້າຍແຮງຈາກການຄ້າມະນຸດ, ອັດຕາການໃສ ່
ໂທດຜູ້ກະທ�າຜິດທົ່ວໂລກຍັງຕ�່າ. ການຕິດຕາມເງິນສາມາດຊ່ວຍນ�າຮອຍການໝູນວຽນຂອງຜົນກ�າໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍ,  
ລະບຸຜູ້ກະທ�າຜິດແລະຜູ້ຮັບເຄາະ, ເກັບກ�າຫຼັກຖານທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການດ�າເນີນຄະດີ, ແລະເຮັດໃຫ້ສາມາດຍຶດຊັບສິນເພື່ອຍາດ 
ແຍ່ງເອົາຜົນກ�າໄລທ່ີຜິດກົດໝາຍອອກມາຈາກພວກເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກ�ານ້ີ. ຄູ່ມືນະໂຍບາຍນ້ີ ໄດ້ກ�ານົດວທີິທາງຕ່າງໆໃນການຊຸກຍູ້ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເພື່ອຕອບຮັບການຄ້າມະນຸດດ້ວຍວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ - ໂດຍການໃຊ້ວິທີຕ້ານການຟອກເງິນແລະເຕັກ 
ນິກຕ່າງໆໃນການຍຶດຊັບ.

ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆມີພັນທະໃນການຕ�່ສູ້ກັບການຟອກເງິນແລະຍຶດຊັບທີ່ໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ, ເຊິ່ງໄດ້ກ�ານົດຂຶ້ນໂດຍ  
ຄະນະກ�າມະການສະເພາະກິດ ເພື່ອດ�າເນີນມາດຕະການທາງການເງິນຕ້ານການຟອກເງິນ (FATF) ແລະໄດ້ຖືກບັນຈຸໄວ້ຢູ່ໃນ 
ສົນທິສັນຍາຫຼາຍສະບັບຂອງສົນທິສັນຍາຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ. ອັນນີ້ ລວມເຖິງຄວາມຈ�າເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີບົດບາດທີ ່
ສົມບູນຮອບດ້ານຕ�່ການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນ, ແລະຕ້ອງກ�່ຕັ້ງລະບອບທີ່ມີປະສິດທິຜົນສ�າລັບການໂຈະ, ຈັບ ແລະ ຍຶດ ຊັບສິນ  
ຈາກອາຊະຍາກ�າ.

ຄູ່ມືນະໂຍບາຍນີ້ ບັນລະຍາຍເຖິງຂະບວນການຟອກເງິນແລະວິທີການທົ່ວໄປທີ່ເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກ�າຄ້າມະນຸດນ�າມາໃຊ້,  
ເຊິ່ງລາຍງານອີງຕາມປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌.ໂດຍການຮັບຮູ້ວ່າພາລະໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງ  
ໜ່ວຍຂາວກອງດ້ານການເງິນ (FIUs) ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’, ຄູ່ມືນີ້ສະໜອງ ກົນລະຍຸດ ໃນການຊຸກຍູ ້
ການຮວ່ມໄມ້ຮວ່ມມືລະຫວາ່ງອົງກອນກົດໝາຍແລະຄວາມຍຸຕິທ�າແລະ FIUs. ນອກນ້ີ ຄູ່ມືນ້ີຍັງຈະນ�າພາໄປສູ່ບາດກ້າວທ່ີສ�າຄັນຂອງ 
ການສືບສວນສອບສວນການເງິນ, ລວມທັງການໃຊ້ກົນໄກການຮວ່ມໄມ້ຮວ່ມມືສາກົນ, ໂດຍໃຫ້ຄ�າແນະນ�າດ້ານການປະຕິບັດໂຕຈິງທ່ີ 
ໄດ້ຜົນດີແລະຈາກກ�ລະນີສຶກສາ.

ຄູ່ມືນີ້ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ໃຊ້ເປັນສິ່ງອ້າງອີງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະຕິບັດງານໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກເຄື່ອງມືທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ຢູ່ເພື່ອຕ�່ສູ້ກັບ 
ການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍການສຸມໃສ່ຕົວຈິງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ອາຊະຍາກ�າຊະນິດນີ້ໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈຈາກຜົນກ�າໄລ. ອັນນີ້ແມ່ນ  
ສູນລວມອັນໃໝ່ສ�າລັບ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌, ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບການຮັບຮູ້ທີ່ນັບມື້ສູງຂຶ້ນຈາກທົ່ວມຸມໂລກທີ່ຮັບຮູ້ການນ�າໃຊ ້
ກົນໄກການສືບສວນສອບສວນການເງິນເພື່ອທ�າລາຍອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດແລະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ໃນສິ່ງທີ່ກຸ່ມອາຊະຍາກອນເຫັນວ່າ 
ເປັນຄຸນຄ່າສູງສຸດ - ນັ້ນກ�ຄືຜົນກ�າໄລຂອງຄົນກຸ່ມນີ້ ນັ້ນເອງ.3

1 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
3 ຍົກຕົວຢ່າງ, ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງ ສປຊ ໄດ້ອອກ ຍັດຕິຄັ້ງທຳອິດ (2331) ກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດແລະຂ້າທາດ ໃນວັນທ ີ20 ເດືອນທັນວາ 2016, ສົ່ງເສີມ 

FATF, ໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງອົງການປະຈຳພາກພື້ນແລະຂັ້ນລະດັບປະເທດແບບ FATF ເພື່ອເອົາບາດກ້າວຫຼາຍຮູບແບບເພື່ອສ້າງພະລັງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການທຳ 
ລາຍການໝູນວຽນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າມະນຸດແລະຂ້າທາດສະໄໝໃໝ່.
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ໝວດທີ 1: ເຫດຜົນ
1.1 ‘ການຕິດຕາມເງິນ’ ໝາຍເຖິງຫຍັງ? 
ເງິນແມ່ນເລືອດທ່ີຊຸບລ້ຽງຊີວດິຂອງອາຊະຍາກ�າທ່ີມີການຈດັຕ້ັງ. ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ອາຊະຍາກ�າໄດ້ກາຍມາຢູ່ໃນສະພາບທ່ີຄົບຖ້ວນ 
ແລະໃນຂັ້ນລະດັບສາກົນ, ແລະບັນດາອາຊະຍາກອນກ�ຊອກພົບວິທີໃໝ່ໆຢ່າງຕ�່ເນື່ອງເພື່ອປົກປິດລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາ 
ກ�າ. ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້, ອົງກອນກົດໝາຍແລະຍຸຕິທ�າ ກ�າລັງເພີ່ມທະວີການນ�າໃຊ້ວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ ໃນການຕ�່ສູ້ກິດຈະ 
ກ�າອາຊະຍາກ�າທີ່ຮ້າຍແຮງແລະມີການຈັດຕັ້ງ. ອັນນີ້ແມ່ນກວມເອົາການສຸມໃສ່ແງ່ມຸມດ້ານການເງິນຂອງອາຊະຍາກ�າ.

ການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນໝາຍເຖິງການສືບສວນສອບສວນໃດໆທີ່ເຈາະເລິກເຂົ້າເບິ່ງການເງິນຂອງບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງ,  
ຂອງຄົນກຸ່ມໜຶ່ງຫຼືທຸລະກິດ. ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການສືບສວນສອບສວນແມ່ນເພື່ອລະບຸແລະບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນໃນຊ່ວງ 
ຂອງກິດຈະກ�າດ້ານອາຊະຍາກ�າທີ່ມີພຶດຕິກ�າໜ້າສົງໄສ, ໂດຍຈຸດປະສົງສູງສຸດແມ່ນສືບໃຫ້ຮູ້ແລະດ�າເນີນຄະດີພວກອາຊະຍາກອນ 
ເຫຼົ່ານັ້ນແລະຍຶດລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ. ການເຊື່ອມຕ�່ລະຫວ່າງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ, ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ເງິນໄດ້ຮັບເວລາໃດ,  
ແລະມັນຖືກເກັບຫຼືຝາກໄວ້ຢູ່ໃສ, ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນອັນລ�້າຄ່າກ່ຽວກັບຫຼັກຖານຂອງກິດຈະກ�າຂອງອາຊະຍາກ�າ.

ວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ ມີສອງສ່ວນປະກອບທີ່ສ�າຄັນ: ຍຸດທະສາດຕ້ານ-ການຟອກເງິນແລະກົນໄກຍຶດຊັບສິນ. ການຟອກເງິນ 
ແມ່ນການກະທ�າຄວາມຜິດດ້ານອາຊະຍາກ�າໂດຍການຂ້ອງກ່ຽວ ກັບລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກ�າເພື່ອປົກປິດເອກະລັກສະແດງໂຕ,  
ແຫຼ່ງທີ່ມາ, ການເປັນເຈົ້າຂອງຫຼືປາຍທາງຂອງເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດໝາຍ. ການຍຶດຊັບສິນແມ່ນຂະບວນການສ�າລັບການສືບ 
ສວນສອບສວນ, ຍັບຍັ້ງແລະຍຶດລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກ�າທຸກຮູບແບບ.

1.2 ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງຕິດຕາມເງິນ?
ເຊັ່ນດຽວກັບບັນດາອາຊະຍາກ�າທີ່ມີການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ, ເຄືອຂ່າຍຄ້າມະນຸດໃຊ້ວິທີການຟອກເງິນຫຼາຍແບບ ເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງທີ່ມາ  
ຂອງຜົນກ�າໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງພວກເຂົາແລະເຮັດໃຫ້ ການດ�າເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມສ�າເລັດ. ເພາະສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ 
ເປັນປະໂຫຍດໃນການນ�າເອົາວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ ມາໃຊ້ໃນກ�ລະນີການຄ້າມະນຸດ.

• ການນ�າຮອຍເບິ່ງການໝູນວຽນເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າມະນຸດສາມາດຊ່ວຍຜູ້ສືບສວນສອບສວນໃຫ້ລະບຸສະມາຊິກແລະຜູ ້
ຮັບເຄາະຂອງເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກ�າແລະເກັບກ�າຫຼັກຖານທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃນການດ�າເນີນຄະດີ.

- ວິທີນີ້ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການອີງໃສ່ແຕ່ການເປັນປະຈັກພະຍານຂອງຜູ້ຮັບເຄາະ.

- ນອກນີ້ ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ລະບຸບັນດາໂຕການທີ່ສ�າຄັນແລະຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ, 
ແມ່ນໃຜໄດ້ປະໂຫຍດຈາກເຄືອຂ່າຍນີ້, ແຕ່ວ່າແຍກຕົນເອງໃຫ້ຫ່າງຈາກອາຊະຍາກ�າ.  

• ການກະທ�າຄວາມຜິດດ້ານຟອກເງິນສາມາດສະໜອງຫົນທາງອື່ນສ�າລັບການດ�າເນີນຄະດີກັບອາຊະຍາກອນທີ່ກ່ຽວພັນກັບ 
ການຄ້າມະນຸດ. ອັນນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດເມື່ອບ�່ມີຫຼັກຖານພຽງພ�ທີ່ຈະຕັ້ງຂ�້ຫາເພື່ອດ�າເນີນຄະດີ ໂດຍອີງໃສ່ການກະທ�າຜິດດ້ານ 
ການຄ້າມະນຸດໄດ້. ນອກນີ້ ມັນກ�ຍັງສາມາດເປີດໂປງການເຮັດຜິດກົດລະບຽບດ້ານການເງິນອື່ນໆ.  

• ການຍຶດເອົາຜົນກ�າໄລທີ່ໄດ້ມາ ສາມາດເປັນຜົນກ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມລັງເລໄດ້, ສາມາດຍັບຍັ້ງຜູ້ກະທ�າຜິດທີ່ອາດພ້ອມທີ່ຈະສ່ຽງ 
ຍອມຕິດຄຸກຖ້າເຂົາໝັ້ນໃຈວ່າຜົນກ�າໄລທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�ານັ້ນຍັງຈະມີໄວ້ລ�ຖ້າເມື່ອຖືກປ່ອຍອອກຈາກຄຸກ.

• ການຍຶດເອົາລາຍໄດ້ຈາກການຄ້າມະນຸດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສາມາດປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ຜົນກ�າໄລນັ້ນຖືກນ�າໄປລົງທຶນໃໝ່ອີກໃນກິດ 
ຈະກ�າອາຊະຍາກ�າແລະເຮັດໃຫ້ສາມາດນ�າເອົາລາຍໄດ້ນັນ້ມາໃຊ້ເພື່ອປບັປຸງວຽກງານຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕາ້ນ-ການຄາ້ 
ມະນຸດແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອູ້ມຊູແກ່ຜູ້ຮັບເຄາະ. 

• ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບວຽກທີ່ແນໃສ່ ການບ�່ຕ້ອງ-ລົງອາຍາກ່ອນ ແຕ່ແນໃສ່ການຍຶດຊັບສິນ4 ສາມາດເປັນຜົນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ ່
ດີຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕ�່ການຕ້ານອາຊະຍາກ�າທົ່ວທຸກຮູບແບບ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ. ຍຸດທະວິທີເຫຼົ່ານີ້ສະໜອງໂອກາດທີ່ດ ີ
ຂຶ້ນສ�າລັບບັນປະເທດຕ່າງໆໃນການແນໃສ່ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແຕ່ແຍກໂຕເອງອອກຫ່າງຈາກພຶດຕິກ�າອາຊະຍາກ�າ  
ໂດຍບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການການລົງໂທດທາງອາຍາ.

4 ມີສອງວິທີເຊິ່ງລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກຳສາມາດຖືກຍຶດໄດ້: ການຍຶດຊັບຈາກການລົງໂທດທາງອາຍາ, ເຊິ່ງອຳນວຍໃຫ້ມີການຍຶດຊັບສິນທີ່ 
ກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກຳໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ອາຊະຍາກຳນັ້ນໄດ້ຖືກລົງອາຍາແລ້ວ; ແລະການຍຶດຊັບໂດຍບ�່ມີ-ການລົງໂທດ (ຫຼືແພ່ງ), ເຊິ່ງອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການຍັບຍັ ້
ງແລະຍຶດເອົາຊັບສິນທີ່ສົງໄສວ່າຕົ້ນຕ�ແມ່ນມາຈາກອາຊະຍາກຳ ໂດຍບ�່ຈຳເປັນຕ້ອງລົງອາຍາກ່ອນ. 
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1.3 1.3 ການຄ້າມະນຸດມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? 
ການຄ້າມະນຸດແມ່ນທຸລະກິດທີ່ລ�່າລວຍຊຶ່ງປະພຶດກັນລະດັບໂລກ. ໃນປີ 2014, ຫ້ອງການຍົກຍ້າຍແຮງງານສາກົນ (ILO) 
ສັນນິຖານວ່າຜົນກ�າໄລຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ມາຈາກການຄ້າມະນຸດແລະຂ້າທາດທົ່ວໂລກແມ່ນຕົກຢູ່ US$150.2 ຕື້ຕ�່ປີ.5 
ເກືອບສອງສ່ວນສາມຂອງຜົນກ�າໄລ —US$99 ຕື້—ແມ່ນມາຈາກການບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ.6 ການສວຍໃຊ້ແຮງງານທີ່ບ�່ກ່ຽວ- 
ກັບວຽກແມ່ບ້ານ ສ້າງຜົນກ�າໄລໄດ້ US$43.4 ຕື້ ແລະ ເກືອບ US$8 ຕື້ແມ່ນມາຈາກການສວຍໃຊ້ແຮງງານຄົນງານເຮັດວຽກແມ່ບ ້
ານ. ຜົນກ�າໄລທີ່ໄດ້ສູງສຸດແມ່ນຢູ່ໃນເອເຊຍ, ຊຶ່ງຜູ້ຮັບເຄາະເກືອບທັງໝົດມາຈາກເຂດນີ້. ຜົນກ�າໄລແຕ່ລະປີຕ�່ຜູ້ຮັບເຄາະແຕ່ລະຄົນ 
ແມ່ນສູງສຸດໃນເຂດທີ່ມີການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ (ປະມານ US$34,800 ຕ�່ຜູ້ຮັບເຄາະໜຶ່ງຄົນ).

1.4 ແນວຄິດແບບໃໝ່ —ໂອກາດແລະສິ່ງ ທ້າທາຍ 
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດແຕ່ດັ້ງເດີມມາແມ່ນສຸມໃສ່ການໄລ່ຕາມ ການກະທ�າຜິດຖານຄ້າມະນຸດ, ແລະບ�່ໄດ ້
ເລັງໃສ່ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ມາແລະລົງທຶນໃນອາຊະຍາກ�າ.7 ການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຈຸດສຸມຂອງເຮົາໂດຍເລັງໃສ່ແງ່ມຸມຂອງການເງິນຂ 
ອງຜູ້ກະທ�າຜິດ ໄດ້ອ�ານວຍໂອກາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນກ�ມີສິ່ງທ້າທາຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ປະເດັນຫຼັກຢ່າງໜຶ່ງກ�ຄື ຕ້ອງໄດ ້
ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນສ່ວນປະກອບໃຫ້ເກີດຄວາມສ�າເລັດໃນກ�ລະນີຂອງການຄ້າມະນຸດ,  
ຕ້ອງຮັບຮອງວ່າ ການຍຶດຊັບສິນແລະການນ�າເອົາເງິນຈາກການຟອກເງິນມາໃຊ້ເປັນວິທີການດ�າເນີນຄະດີອີກແບບໜຶ່ງນັ້ນ ສາມາດ 
ປະກອບສ່ວນໃນການຕ�່ສູ້ກັບອາຊະຍາກ�າແບບນີ້ໄດ້. 

ອີກປະເດັນໜຶ່ງກ�ມີຢູ່ວ່າບັນດາຊຸມຊົນທ່ີເຮັດວຽກຕ້ານ-ການຄ້າມະນຸດແລະຕ້ານ-ການຟອກເງິນສ່ວນໃຫຍ່ຈະເຮັດວຽກແບບແຍກ
ປ່ຽວ. ບັນດາອົງກອນຮັກສາກົດໝາຍສ່ວນໃຫຍ່ກ�ຈະບ�່ຮູ້ຫືຼບ�່ໄດ້ຖືກຝຶກອົບຮົມໃນການຈັດການກັບກິດຈະກ�າດ້ານການເງິນທ່ີກ່ຽວ 
ພັນກັບການຄ້າມະນຸດ, ແລະເຈົ້າໜ້າທ່ີສືບສວນສອບສວນອາດຈະຍັງຂາດຄວາມຮູ້ລະອຽດກ່ຽວກັບຮູບແບບຕ່າງໆຂອງທຸລະກິດ 
ການຄ້າມະນຸດ, ຕະຫຼາດທີ່ມີຢູ່, ແລະ ວິທີທີ່ມັກໃຊ້ໃນການຍົກຍ້າຍທຶນທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໂດຍການນ�າເອົາມຸມມອງເຫຼົ່ານີ້ມາປະກອບ 
ເຂ້ົາກັນຈະໝູນໃຫ້ເກີດທ່າອຽງອັນແຮງກ້າໃນການເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາໃນການຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດກ້າວໄປ 
ຂ້າງໜ້າ, ແຕ່ວ່າ ຕ້ອງຖືເປັນພັນທະຢ່າງແຮງກ້າຈາກປະເທດຕ່າງໆເພ່ືອທັບມ້າງຄວາມແຕກແຍກແລະແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງ  
ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ. ການປູກຈິດສ�ານຶກແລະກິດຈະກ�າເສີມສ້າງ-ຄວາມອາດສາມາດແມ່ນຈ�າເປັນຕ້ອງມີເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດ 
ແລະບັນດາອົງກອນຕ່າງໆຂອງຕົນໄດ້ນ�າໃຊ້ວິທີການດ່ັງກ່າວ.  

5 ແຮງງານທີ່ຖືກບັງຄັບໂດຍລັດຖະບານບ�່ຖືກລວມຢູ່ໃນນີ້ 
6 ຜົນກ�າໄລແລະຄວາມທຸກຍາກ: ເສດຖະກິດຂອງແຮງງານບັງຄັບ,ໜ້າ.12–13
7 ເສີມສ້າງພະລັງໃຫ້ລະບອບຕ້ານ-ການຟອກເງິນເພື່ອຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດ (2014), ຫ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບ(OSCE)  
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ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ເກັບກ�າສະຖິຕິໃນເລື່ອງຊັບສິນທີ່ຍຶດມາໄດ້ແລະການນ�າໃຊ້ເງິນຂອງການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນ 
ເພື່ອທ�າລາຍເຄືອຂ່າຍການຄ້າມະນຸດ. ໃຫ້ພິຈາລະນາລວມເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າໃນການປະເມີນປະສິດທິພາບຂອງຜົນງານການເຮັດ 
ວຽກສ�າລັບການຕອບຮັບຕ�່ກ�ລະນີຄ້າມະນຸດໃນປະເທດຂອງທ່ານ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ສະໜອງ ການສະໜັບສະໜູນລະດັບ-ສູງ ຕ�່ການນ�າໃຊ້ ວິທີ ການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ ໃນການສືບສວນສອບສວນການຄ້າມະນຸດ ເພື່
ອສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ມີການປະຕິບັດທົ່ວທຸກລະດັບໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລະດັບອາວ ຸ
ໂສອາດຈະອອກຖະແຫຼງການຕ�່ມວນຊົນໃນການສະໜັບສະໜູນວິທີການນີ້.

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ກ�່ຕັ້ງຍຸດທະສາດໃນການດ�າເນີນວຽກງານທີ່ນ�າເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກອົງກອນຕ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາປະສົມປະສານກັນ 
(ລວມທັງຕ�າຫຼວດ, ໄອຍະການ, ແລະ FIUs) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກະທ�າຜິດຖານຄ້າມະນຸດໄດ້ຖືກສືບສວນສອບສວນຢ່າງສົມ 
ບູນຄົບຖ້ວນ. 
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ການປັບປຸງການໃຊ້ວິທີ ຕ້ານ-ການຟອກເງິນເພື່ອຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດຈະຕ້ອງມີການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຢ່າງໃກ້ຊິດລະຫວ່າງປະເທດ 
ຕ່າງໆ, ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນດ້ານການເງິນຂອງກ�ລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງວ່ອງໄວ. ການສືບສວນສອບ 
ສວນການຄ້າມະນຸດອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໃຊ້ເຄືອຂ່າຍສ�າລັບການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືສາກົນໃນປະເດັນການຟອກເງິນ,  
ເຊັ່ນການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນລະຫວ່າງ FIUs. ນອກນີ້ ບັນດາປະເທດຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພາກສ່ວນເອກະຊົນອີກດ້ວຍ,  
ໃນຖານະເປັນຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສ�າຄັນໃນການຍົກຍ້າຍຜົນກ�າໄລທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າມະນຸດຈາກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໄປອີກທີ່ໜຶ່ງ.  

1.5 ກ�ລະນີສຶກສາ
ໃນວັນທ ີ1 ເດືອນພຶດສະພາ 2015, ຄະນະທິມງານຮ່ວມ ກອງທັບ-ຕ�າຫຼວດ ສະເພາະກິດ ໄດ້ພົບວ່າມີຢ່າງນ້ອຍ 30 ສົບ 
ທີ່ແຄ້ມຮ້າງແຫ່ງໜຶ່ງໃນເຂດອ�າເພີສະດາວໃນຈັງຫວັດສົງຂລາ, ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ໄທ-ມາເລເຊຍ. ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ 
ການສືບສວນສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�າຫຼວດໃນພຶດຕິກ�າເຄືອຂ່າຍການຄ້າມະນຸດແລະການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ- 
ອອກປະເທດ ທີ່ໜ້າສົງໄສ, ສ�ານັກງານຕ�າຫຼວດແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ພົວພັນຫາໜ່ວຍສືບເລື່ອງການເງິນຂອງປະເທດໄທ,  
ຫ້ອງການຕ້ານການຟອກເງິນ (AMLO) ຂອງໄທ ເພື່ອສືບສວນສອບສວນກິດຈະກ�າການເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບກ�ລະນີນີ້. 

ໂດຍການນ�າໃຊ້ຄັງຂ�້ມູນຂອງ AMLO’s ທີ່ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວເລື່ອງເງິນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກ AMLO ໄດ້ຄົ້ນຫາບັນທຶກການ 
ໂອນເງິນທາງອີເລັກໂຕຣນິກ (ທັງພາຍໃນປະເທດແລະສາກົນ), ບັນທຶກການພົກເງິນຕິດໂຕອອກຈາກປະເທດ, ບັນທຶກຄວາມ 
ເຄື່ອນໄຫວການເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ, ບັນທຶກການເຄື່ອນຫວເງິນສົດ, ແລະ ບັນທຶກການຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ. 

ນອກເໜືອໄປຈາກການຄົ້ນຫາໃນຄັງຂ�້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າແລ້ວ, AMLO ຍັງຂ�ເອົາຂ�້ມູນຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ຈາກພາກສ່ວນອື່ນ 
ໆທີ່ລາຍງານຕ� ່AMLO ໄດ້ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງລວມມີ:

• ລາຍລະອຽດຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີແລະລາຍລະອຽດການເຄື່ອນໄຫວຂອງລູກຄ້າ (ລວມທັງລາຍງານການຝາກ- 
ຖອນເງິນຈາກ ບັນຊີ), ຈາກສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆໄດ້ອີກດ້ວຍ 

• ບັນທຶກຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ, ຊື້, ແລະຂາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ຈາກຫ້ອງການທະບຽນຕາດິນຂອງໄທ 

• ບັນທຶກກ່ຽວກັບຖານະຜູ້ເສຍພາສີຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນກ�ລະນີ, ລວມທັງບັນທຶກຈາກການແຈ້ງລາຍໄດ້, ບັນທຶກການ 
ເສຍພາສີສ່ວນຕົວແລະທຸລະກິດ, ແລະການຈັດການເລື່ອງທະນາຄານ ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຈາກ ສ�ານັກງານສັບພາກອນ  
ຂອງໄທ, ແລະ

• ລາຍລະອຽດຂອງບັນດາບ�ລິສັດແລະບຸກຄົນທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບ ທຸລະກິດ, ລວມທັງທີ່ຢູ່, ຫຸ້ນສ່ວນ, ແລະປະຫວັດການເງິນ,  
ຈາກ  ກົມພັດທະນາທຸລະກິດການຄ້າ.

ໂດຍການກວດເບິ່ງຂ�້ມູນການເຄື່ອນໄຫວໃນບັນຊີທະນາຄານແລະການໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທນິກ, AMLO ສາມາດນ�າ 
ຮອຍຄວາມເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກຈັບກຸມໃນກ�ລະນີທີ່ຈະເຊື່ອມໂຍງໄປເຖິງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຕົວ 
ສ�າຄັນອື່ນໆໄດ້ຕື່ມ.  ອັນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເງິນທີ່ຖືກໂອນໄປຈາກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກຈັບກຸມ ໄປຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄືນອື່ນໆ 
ໂດຍຜ່ານການໂອນທາງບັນຊີໂດຍຕົງພາຍໃນປະເທດໄທ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ AMLO ກ�ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ອີກວ່າ  
ວິທີການຈ່າຍເງິນແບບອື່ນໆ, ລວມທັງແບບສົ່ງເງິນສົດຜ່ານບ�ລິສັດສົ່ງເຄື່ອງແລະຜ່ານຜູ້ສົ່ງຕ�່ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ໄດ້ຖືກນ�າມາໃຊ ້
ເພື່ອໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດໄທແລະມາເລເຊຍ. AMLO ສາມາດທີ່ຈະນ�າເອົາຂ�້ມູນໃນການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ມາປະສົມ 
ປະສານກັນໂດຍເກັບກ�າເອົາຂ�້ມູນການເງິນແລະຈາກສາຍສືບຂອງ ສ�ານັກງານຕ�າຫຼວດແຫ່ງຊາດ  ແລະເຮັດການວິເຄາະຢ່າງ 
ລະອຽດໄດ້ຈາກຂ�້ມູນການໂອນເງິນ.

ຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຖືກລະບຸຕົວ ໂດຍການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນແລະຈາກສາຍສືບ ແມ່ນມີ 
ບາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່, ຕົວການຈັດການເຄືອຂ່າຍອາຊະຍາກ�າທີ່ຖືກສົງໄສ, ອະດີດຫົວໜ້າອົງການບ�ລິຫານສ່ວນຈັງຫວັດ,  
ນາຍົກເທດສະມົນຕີ, ແລະນັກທຸລະກິດຄົນສ�າຄັນຄົນໜຶ່ງ. ໄດ້ມີການຕັ້ງຂ�້ຫາຕ�່ບັນດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສດັ່ງກ່າວໃນກ�ລະນີຄ້າມະ 
ນຸດແລະຟອກເງິນ. ນອກນີ ້AMLO ຍັງຍື່ນຂ�ຄ�າສັ່ງສານເພື່ອຍຶດເອົາຜົນກ�າໄລຜິດກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທ�າຜິດກະ 
ທົງຕ່າງໆດັ່ງກ່າວ. 

ກ�ລະນີນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງວິທີການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນທີ່ສາມາດເປີດໂປງເຄືອຂ່າຍຂອງຜູ້ກະທ�າຜິດ ແລະ  
ຫຼັກຖານ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຮູ້ກວ້າງອອກໄປ, ແລະການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຄົນກຸ່ມນີ້, ເຊິ່ງຖ້າບ�່ເຮັດດັ່ງນີ້ຜູ້ສືບສວນສອບສວນ 
ກ�ຈະບ�່ມີໂອກາດໄດ້ຫຼາຍເຖິງພຽງນີ.້
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ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ ກໍລະນີ ຄ້າມະນຸດ9

ໝວດທີ 2: ກອບວຽກດ້ານກົດໝາຍ 
2.1 ມາດຕະຖານສາກົນ 
ຄະນະກ�າມະການສະເພາະກິດເພື່ອດ�າເນີນມາດຕະການທາງດ້ານການເງິນ ຕ້ານການຟອກເງິນ (FATF) ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງ- 
ລັດຖະບານທີ່ມີ ສະມາຊິກ 37 ປະເທດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການວາງມາດຕະຖານສາກົນໃນເລື່ອງການຟອກເງິນ, ແລະປະ 
ເມີນເບິ່ງວ່າປະເທດຕ່າງໆຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະຖານສາກົນນີ້ໄດ້ດີປານໃດ.8 ນອກນີ້ ກ�ຍັງມີສົນທິສັນຍາຂອງ UN ຫຼາຍສະບັບເຊິ່ງ 
ລວມເຖິງພັນທະຂອງປະເທດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນແລະຊັບສິນຈາກອາຊະຍາກ�າ.9 ພັນທະຫັຼກຂອງປະເທດທ່ີໄດ້ລະບຸໄວໃ້ນມາດຕະ 
ຖານເຫຼົ່ານີ້ລວມເຖິງຄວາມຈ�າເປັນໃນການອອກກົດທີ່ຄວບຄຸມເລື່ອງກະທ�າຜິດກົດໝາຍຖານຟອກເງິນໄດ້ຢ່າງສົມບູນຮອບດ້ານ,  
ແລະຕ້ອງກ�່ຕັ້ງລະບອບທີ່ມີປະສິດທິຜົນໂດຍໃຫ້ມີການໂຈະ, ການຈັບກຸມ ແລະ ຍຶດລາຍໄດ້ ຈາກອາດຊະຍາກ�າ. 

2.2 ກົດທີ່ຄວບຄຸມການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນໄດ້ຢ່າງສົມບູນຮອບດ້ານ
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ກົດໝາຍທີ່ຄວບຄຸມເລື່ອງຟອກເງິນໄດ້ຢ່າງສົມບູນຮອບດ້ານຕ້ອງ:
• ເຮັດໃຫ້ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຟອກເງິນເປັນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາ 
• ນ�າກົດນີ້ມາໃຊ້ກັບການກະທ�າຜິດແອບແຝງທີ່ສະຫຼຸບໄດ້ທຸກຮູບແບບຢ່າງກວ້າງຂວາງ,10 ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ 
• ສະໜອງຄວາມອາດສາມາດໃນການສືບສວນສອບສວນການຟອກເງິນໂດຍເຮັດໃຫ້ເປັນການກະທ�າຜິດທັງສອງແບບຄືເປັນທັງ 

ແບບດ່ຽວ, ແລະເພີ່ມສ່ວນກະທ�າຜິດທີ່ແອບແຝງໄປພ້ອມ
• ຮັບປະກັນວ່າ ບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງລົງອາຍາການກະທ�າຜິດທີ່ແອບແຝງກ່ອນເມື່ອພິສູດວ່າຊັບສິນນັ້ນແມ່ນລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ 
• ນ�າໃຊ້ກົດເລື່ອງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງອາຍາຕ�່ນິຕິບຸກຄົນ (ຕົວຢ່າງ, ບ�ລິສັດຕ່າງໆ)  
• ນ�າໃຊ້ກົດຕ�່ຊັບສິນທຸກຮູບແບບ, ບ�່ວ່າຈະມີມູນຄ່ານ້ອຍຫຼາຍປານໃດກ�ຕາມ, ທີ່ສະແດງວ່າເປັນລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າບ�່ວ່າ 

ຈະແມ່ນໂດຍຕົງກ�ຄືທາງອ້ອມ, 
• ເສີມຂະຫຍາຍການໃຊ້ກົດຕ�່ການກະທ�າຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນອີກປະເທດໜຶ່ງ, ຖ້າວ່າຄວາມປະພຶດນັ້ນແມ່ນການກະທ�າຜິດໃນປະ 

ເທດອື່ນແລະຖືວ່າເປັນຄວາມຜິດແອບແຝງໃນປະເທດຕົນເອງ, ແລະ 
• ຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຮູ້ທີ່ຕ້ອງມີເພື່ອພິສູດການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນນັ້ນໄດ້ເປັນທີ່ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈໂດຍອີງ 

ໃສ່ ຂ�້ເທັດຈິງທີ່ປະກອບດ້ວຍວັດຖຸປະສົງ. 

8 ໃຫ້ເບິ່ງເອກະສານຂ�້ສະເໜີຂອງ FATF 2012 ແລະ ເອກະສານວິທີປະເມີນ ການປະຕິບັດຕາມລະບຽບທາງເຕັກນິກ ຂອງ FATF 2013 ຕ�່ຂ�້ສະເໜີຂອງ FATF 
ແລະ ຄວາມມີປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ AML/CFT.

9 ອັນນີ້ລວມມີ: ສົນທິສັນຍາ UN ວ່າດ້ວຍການຕ�່ຕ້ານການຂົນສ່ົງທ່ີຜິດກົດໝາຍໃນຢາເສບຕິດແລະວັດຖູທ່ີມີຜົນກະທົບຕ�່ຈິດແລະປະສາດ 1988 
(ສົນທິສັນຍາວຽນນາ), ສົນທິສັນຍາ UN ວ່າດ້ວຍການຕ�່ຕ້ານອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີີ່ມີການຈັດຕັ້ງ 2000 (UNTOC ຫຼື ສົນທິສັນຍາ ພາເລີໂມ), ແລະ UN ສົນ 
ທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການຕ�່ຕ້ານການສ�້ລາດບັງຫຼວງ 2003 (UNCAC).

10 10 ອາຊະຍາກ�າແອບແຝງທີ່ສະຫຼຸບໄດ້ແມ່ນການກະທ�າທີ່ສະໜອງຊັບພະຍາກອນແບບຊຸກເຊື່ອງໃຫ້ແກ່ການເຮັດອາຊະຍາກ�າຢ່າງອື່ນ. ຕົວຢ່າງ ການຄ້າມະນຸດ 
ແລະການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ທີ່ ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຟອກເງິນຫຼືໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນແກ່ພຶດຕິກ�າກ�່ການຮ້າຍ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການຟອກເງິນ, ອົງປະກອບສ�າຄັນທີ່ຕ້ອງກ�ານົດກ�ຄືບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນນັ້ນ ໄດ້ຮູ້ ຫຼື  
ຄວນຈະສົງໄສ ວ່າເງິນນັ້ນໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�າ, ຫຼືມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຖືກນ�າໄປໃຊ້ໃນການເຮັດອາຊະຍາກ�າ. 
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2.3 ກອບວຽກສ�າລັບການຍຶດຊັບທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ການຍຶດຊັບຫຼືການຮິບຊັບໝາຍເຖິງການສືບສວນສອບສວນ, ການຍັບຍັ້ງຊົ່ວຄາວ, ການຍຶດແລະຈັດການກັບລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກ 
ອາຊະຍາກ�າ. ການຍຶດອາດເຮດັໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ການຖືກລົງ-ອາຍາ (ຜູ້ກະທ�າຜິດຕ້ອງໄດ້ຖືກລົງອາຍາຍ້ອນການກະທ�າຜິດຈາກການດ�າ 
ເນີນຄະດີອາຍາ ກ່ອນຈະຍຶດຊັບໄດ້) ຫຼືແບບບ�່ຕ້ອງ-ລົງອາຍາ. ລະບົບການຍຶດຊັບສິນທີ່ເປັນຜົນຮອບດ້ານຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ 
ສືບສວນສອບສວນ, ກັກກັນ, ຈັບກຸມ ແລະ ຍັບຍັ້ງ ລາຍໄດ້ຂອງອາຊະຍາກ�າ. ນອກນີ້ ຍັງຈະລວມເອົາມາດຕະການເພື່ອພິຈາລະນາ 
ເອົາຄົນ-ທີສາມ (ຫືຼຜູ້ທ່ີເຂ້ົາມາຫຍຸ້ງກ່ຽວແບບບ�ຮູ່ຕົ້ວ) ທ່ີໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຈາກຊັບສິນ, ແລະມາດຕະການທ່ີອະນຸມັດໃຫ້ຮບິຊັບສິນ 
ໄປໃຫ້ລັດຖະບານ.  ຫຼາຍປະເທດທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອບວຽກດ້ານກົດໝາຍທີ່ບ�່ຕ້ອງ-ລົງອາຍາ ໄດ້ຮັບຄວາມສ�າເລັດຢ່າງໃຫຍ ່
ຫຼວງໃນການທ�າລາຍຄວາມພະຍາຍາມ, ແລະສາມາດເອົາເງິນທີ່ຍຶດໄດ້ນັ້ນໄປຊ່ວຍສະກັດສະກັ້ນອາຊະຍາກ�າໃນອະນາຄົດ - 
ຍົກຕົວຢ່າງ, ໂດຍຜ່ານການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ເກີດອາຊະຍາກ�າ, ຜ່ານໂຄງການສຶກສາແລະການໃຊ້ອ�ານາດບັງຄັບ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ຮັບປະກັນວ່າການຟອກເງິນແລະການກະທ�າຜິດແອບແຝງສາມາດນ�າເອົາມາດ�າເນີນຄະດີທີ່ແຍກກັນ. ໃນກ�ລະນີທີ່ບ�່ສາມາດລົງອາ 
ຍາການກະທ�າຜິດແອບແຝງໄດ້ (ເຊັ່ນການຄ້າມະນຸດ), ແຕ່ວ່າເມື່ອມີຫຼັກຖານວ່າມີການຟອກເງິນ, ອັນນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກ 
ສາກົດໝາຍສາມາດແນໃສ່ການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນເຊິ່ງແຍກຈາກການກະທ�າຜິດແອບແຝງ.

ຂ�້ແນະນ�າ: ສ້າງລະບົບຍຶດຊັບທີ່ບ�່ຕ້ອງ-ລົງ ອາຍາ 
ການຍຶດຊັບໂດຍອີງໃສ່ ແບບບ�ຕ້່ອງມີ-ການລົງອາຍາກ່ອນ ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຕ�ລ່ະບົບຄວບຄຸມລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາ 
ກ�າ. ການຮິບຊັບແບບບ�່ຕ້ອງມີ-ການລົງອາຍາກ່ອນ ເປີດໂອກາດໃຫ້ມີການຍັບຍັ້ງແລະຍຶດຊັບສິນທີ່ຖືກສົງໄສຈາກແຫຼ່ງຕົ້ນຕ�ຂອງ 
ອາຊະຍາກ�າໂດຍບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງໃຫ້ມີການລົງອາຍາກ່ອນ. ການກະທ�າດັ່ງນີ້ສາມາດ:

• ເປີດໂອກາດໃຫ້ຊັບສິນຖືກໂຈະຫືຼຍັບຍ້ັງແຕ່ຕ້ົນໆຂອງຂະບວນການສືບສວນສອບສວນ, ເຊ່ິງຈະຊ່ວຍສະກັດກ້ັນບ�ໃ່ຫ້ຊັບສິນນ້ັນ 
ຖືກກ�າຈັດຖິ້ມໃນລະຫວ່າງທີ່ຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງສືບສວນສອບສວນຫຼືດ�າເນີນຄະດີ  

• ສະໜອງໃຫ້ເປັນຜົນດີ ໃນກ�ລະນີທີ່ຜູ້ກະທ�າຜິດໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ, ບ�່ສາມາດຄົ້ນພົບ, ຫຼື ບ�່ສາມາດລະບຸໂຕໄດ້ 

• ເຮັດໃຫ້ສາມາດຍຶດຊັບສິນຫຼືລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກອາຊະຍາກ�າຈາກພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກ�າໄລຈາກອາຊະຍາກ�ານັ້ນ,  
ແຕ່ວ່າໄດ້ທ�າຕົນຫ່າງອອກຈາກເຫດການ, ໂດຍການຍຶດຊັບນັ້ນບ�່ຈ�າເປັນຕ້ອງມີການລົງອາຍາ, ແລະ 

• ເຮັດໃຫ້ສາມາດຍຶດເອົາສິ່ງຂອງທີ່ຖືໄວ້ໂດຍຄົນທີສາມ ແລະຂອງເຫຼົ່ານັ້ນແມ່ນສິ່ງແປດເປື້ອນ (ສິ່ງທີ່ຖືກໃຊ້,  
ຫຼືມີຈຸດປະສົງຈະນ�າໄປໃຊ້, ໂດຍບຸກຄົນທີ່ກະທ�າຜິດ, ຫຼືມີການກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການກະທ�າຄວາມຜິດທາງອາຍາ) ຫຼືຢູ່ພາຍໃຕ ້
ການຄວບຄຸມທີ່ເປັນຜົນຂອງຜູ້ກະທ�າຜິດ.
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2.4 ມີຊັບສິນຫຍັງທີ່ສາມາດຖືກກັກຫຼືຍຶດໄດ້? 
ຊັບສິນທີ່ໃຊ້ປະກອບເພື່ອເຮັດອາຊະຍາກ�າ (ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື) ແລະຊັບສິນທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�າ (ລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ)  
ຫຼືມູນຄ່າທີ່ໄດ້ມາ ອາດຈະຖືກກັກຫຼືຍຶດ. ນອກນີ້ ກ�ຍັງເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະກັກຊັບສິນຂອງອາຊະຍາກອນທີ່ເອົາໄປໃສ່ຊື່ຜູ້ອື່ນແຕ່ສາມາດ 
ໄປຄວບຄຸມໄດ້. ສ�າລັບພວກອາຊະຍາກອນຫຼາຍໆຄົນແລ້ວ, ການປົກປ້ອງຜົນກ�າໄລຈາກອາຊະຍາກ�າແມ່ນຈຸດປະສົງຫຼັກແລະວິທ ີ
ການທີ່ພວກອາຊະຍາກອນໃຊ້ເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງແລະການເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຊັບຊ້ອນສ�າ 
ລັບຜູ້ສືບສວນສອບສວນ. ກົດໝາຍໃນປະເທດຄວນມີຄວາມຍືດຍຸ່ນພ�ເພ່ືອໃຫ້ທັນກັບບັນຫາທ້າທາຍເມ່ືອຊັບສິນນ້ັນແມ່ນຄົນຕ່າງຊາດ 
ເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ຕ້ອງສາມາດແກ້ປົມໂຄງສ້າງຂອງການເປັນເຈົ້າຂອງເພື່ອໃຫ້ປະຈັກວ່າຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງອັນແທ້ຈິງແມ່ນໃຜ.  

ລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ ອາດລວມເອົາຜົນໄດ້ທາງເສດຖະກິດຈາກຊັບສິນຫຼືຊັບສິນທີ່ແປຮູບຫຼືປ່ຽນຮູບ, ທັງໝົດຫຼືເປັນບາງສ່ວນ,  
ໃຫ້ເປັນຊັບສິນອັນໃໝ່. ຍົກຕົວຢ່າງ, ລົດ, ເຮືອນ ຫຼື ເຮືອທີ່ຊື້ມາໂດຍໃຊ້ທຶນຈາກລາຍໄດ້ຂອງການຄ້າມະນຸດອາດຖືກຍຶດໄດ້ຍ້ອນວ່າ 
ມັນຖືກຊື້ມາໂດຍໃຊ້ເງິນທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�າ. 

ເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມື ຢ່າງໃດໜຶ່ງ (ຫຼືເຄື່ອງມື) ຂອງອາຊະຍາກ�າແມ່ນ ຊັບສິນທີ່ນ�າມາໃຊ້ເພື່ອອ�ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຮັດອາຊະ 
ຍາກ�າແລະອາດລວມເອົາ, ຕົວຢ່າງ, ລົດຫຼືເຮືອທີ່ໃຊ້ໃນການລ�າລຽງຄົນ, ຫຼືເງິນທີ່ໃຊ້ເພື່ອເປັນທຸນໃນການກ�່ອາຊະຍາກ�າ. ອາດບ�່ມ ີ
ຫຼັກຖານມາຢັ້ງຢືນໄດ້ວ່າລົດຄັນນັ້ນແມ່ນໄດ້ມາຍ້ອນການກະທ�າຜິດທາງອາຍາຫຼືວ່າໄດ້ມາຍ້ອນທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທ�າຜິດທາງ 
ອາຍາແຕ່ຕ້ົນໆ. ຢ່າງໃດກ�ດີ, ມັນໄດ້ຖືກນ�າມາໃຊ້ໃນການເຮດັອາຊະຍາກ�າ, ສະນ້ັນ ມັນຈຶງ່ສາມາດຖືກຍຶດໄດ້ຍ້ອນມັນແມ່ນເຄ່ືອງໄມ້ 
ເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ໃນອາຊະຍາກ�າ.  

ການຄວບຄຸມຊັບສິນທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໝາຍເຖິງຊັບສິນທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍຄົນຜູ້ໜຶ່ງບ�່ວ່າຄົນຜູ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງສົມ 
ບູນຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເທົ່າທຽມກັນ ໃນຊັບສິນ ຫຼື ມີສິດຫຼືອ�ານາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບສິນນັ້ນ. ເມື່ອຕັດສິນວ່າຄົນຜູ ້
ໜຶ່ງມີສິດຄວບຄຸມທີ່ເປັນຜົນຕ�່ຊັບສິນຫຼືບ�່, ມີປັດໄຈຫຼາຍຢ່າງທີ່ຖືກນ�າມາພິຈາລະນາເຊິ່ງລວມມີ: 

• ການຖືຫຸ້ນ, ການມີຫຸ້ນກູ້ ຫຼື ການເປັນກ�າມະການບ�ລິຫານ ໃນບ�ລິສັດໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງສ້າງ ຜົນປະໂຫຍດ  
(ບ�່ວ່າຈະໂດຍຕົງຫຼືທາງອ້ອມ) ໃນຊັບສິນ ນັ້ນ. 

• ການມອບສັນທະທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນກັບຊັບສິນ 

• ຄວາມສ�າພັນທາງຄອບຄົວ, ແລະ ທາງທຸລະກິດ ລະຫວ່າງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຊັບສິນ.

ຂ�້ແນະນ�າ: ສ້າງລະບົບຍຶດຊັບທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ຜົນຈາກການຍຶດຊັບອາຊະຍາກ�າຈະດີຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ:  

• ສະໜອງຂ�້ມູນແລະຝຶກອົບຮົມແບບຮອບດ້ານແກ່ທຸກອົງກອນ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ໜ່ວຍຂ່າວກອງທາງການເງິນ, ແລະ  
ບັນດາໄອຍະການ. 

• ຕັ້ງທິມງານຫຼືໜ່ວຍສືບສວນສືບສວນແລະໄອຍະການ ພິເສດ ທີ່ມີບູລິມະສິດໃນການສຸມໃສ່ການຍຶດຊັບໂດຍຕົງ.

• ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດແຕ່ຕົ້ນໆໂດຍໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສືບສວນສອບສວນ 
ແລະໄອຍະການເພື່ອຂຶ້ນແຜນສ�າລັບທຸກແງ່ມຸມຂອງການຍຶດຊັບ.

• ທົບທວນແລະເສີມສ້າງພະລັງແກ່ທຸກອົງປະກອບຂອງກອບວຽກການຍຶດຊັບທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງທ່ານ ລວມທັງ; 

 - ອ�ານາດໃນການສືບສວນສອບສວນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ສະຖານທີ່ຂອງຊັບສິນແລະໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງຜົນກ�າໄລ 

 - ກັກກັນ, ຍັບຍັ້ງ ແລະ ຍຶດຊັບ, ແລະ

 - ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍ.
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ໝວດທີ 3: ວິທີການຟອກເງິນທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ 
3.1 ການຟອກເງິນແມ່ນເຮັດວິທີໃດ?
ໃນຂະນະທີ່ຂັ້ນຕອນໃນການຟອກເງິນມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ຕາມປົກກະຕິຈະແຍກອອກເປັນສາມຂັ້ນ: ວາງຕົ້ນທຶນ, ເຊື່ອງສົ້ນ ແລະ 
ໃຊ້ສອຍສະດວກ, ດັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ.

 

ໝ
ວດ

ທີ
 3

• ວາງຕົ້ນທຶນ ແມ່ນການນ�າເອົາທຶນຫຼືຊັບສິນເຂົ້າໄປໃສ່ລະບົບການເງິນ. ຕົວຢ່າງ, ອັນນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການເອົາເງິນສົດ 
ຝາກເຂົ້າບັນຊີທະນາຄານຫຼືໃຊ້ເງິນສົດຊື້ຊັບສິນຕ່າງໆ. 

• ເຊື່ອງສົ້ນ ແມ່ນການປົກປິດຕົ້ນຕ�ທີ່ມາທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງທຶນທີ່ວາງລົງໄວ້ໂດຍການຍົກຍ້າຍຫຼືແອບແຝງເງິນນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ, ອັນ
ນີ້ສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍການໃຫ້ພວກວິຊາຊີບເປັນຄົນກາງເຮັດໃຫ້ (ເຊັ່ນທະນາຍຄວາມຫຼືນັກບັນຊີ) ຫຼືໂດຍການກ�່ຕັ້ງບ�ລິສັດຫຼ ື
ໃນຮູບແບບມອບສັນທະ ເພື່ອໂອນເງິນໄປໃສ່.  

• ໃຊ້ສອຍສະດວກ ຈະເກີດຂື້ນຫຼັງຈາກເງິນທຶນນັ້ນໄດ້ຖືກເຊື່ອງສົ້ນແລະຢູ່ໃນບ່ອນຫ່າງຈາກແຫຼ່ງຕົ້ນຕ�ຂອງມັນ, ແລະເງິນ 
ນັ້ນກ�ຈະສາມາດເອົາອອກມາໃຫ້ພວກອາຊະຍາກອນໃຊ້ສອຍແລະຄວບຄຸມໄດ້ຄືກັບວ່າເປັນທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
ເງິນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນ ‘ເງິນສະອາດ’ ຈະຖືກນ�າເອົາອອກມາໃຊ້ຈ່າຍສ�າລັບກິດຈະກ�າຕ່າງໆເຊັ່ນເອົາໄປລົງທຶນເຮັດກິດ 
ຈະກ�າທາງອາຊະຍາກ�າອີກໃໝ່ຫຼືລົງທຶນຄ້າຂາຍແບບຖືກກົດໝາຍ (ເຊັ່ນຊື້ຫຸ້ນໃນບ�ລິສັດ), ຫຼືນ�າເອົາໄປຊື້ຊັບສິນລາຄາແພງ  
(ເຊັ່ນທີ່ດິນຫຼືເຮືອນ) ແລະ ສິນຄ້າຫຼູຫຼາ (ເຊັ່ນລົດລາຄາແພງ). 

ເຊື່ອງສົ້ນ ໃຊ້ສອຍສະດວກວາງຕົ້ນທຶນ

ເງິນຜິດກົດໝາຍ

$

ບັນຊີໃນປະເທດທ ີ1

ບັນຊີໃນປະເທດທ ີ2

ບັນຊີທີ່ບ�່ຕ້ອງ 
ຈ່າຍພາສີຫຼາຍ 

ທະນາຄານ
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3.2 ວິທີການທົ່ວໄປໃນການຟອກເງິນ 
ວິທີການຕ່າງໆໃນການຟອກເງິນ (ຫຼື ‘ປະເພດຕ່າງໆ’) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງໜັກຈາກ ເສດຖະກິດ,  
ຕະຫຼາດການເງິນ, ແລະລະບອບຕ�່ຕ້ານການຟອກເງິນ. ພວກອາຊະຍາກອນຍັງສາມາດຄຶດຄົ້ນແນວຄຶດສ້າງສັນຫຼາຍຢ່າງໃນການ 
ຊອກຫາວິທີເຮັດການຟອກເງິນ.  

ວິທີການຟອກເງິນທີ່ປະພຶດກັນທົ່ວໄປໄດ້ຂຽນໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. 

ທະນາຄານຕ່າງປະເທດ 
ເງິນສາມາດຖືກສົ່ງຜ່ານ ‘ບັນຊີຕ່າງປະເທດ’ ໃນປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍທະນາຄານທີ່ລຶກລັບ, ເຊິ່ງອາດກາຍເປັນບ�ລິການທະນາຄານ 
ທີ່ບ�່ຕ້ອງແຈ້ງຊື່ຄົນຝາກ. 

ການລັກລອບເອົາເງິນສົດເຂົ້າ-ອອກປະເທດ 
ເງິນສົດສາມາດຖືກພົກຕິດໂຕຜ່ານພົມແດນເພື່ອນ�າລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�າໃຫ້ອອກຫ່າງຈາກບ່ອນກະທ�າຜິດທີ່ໄດ້ເງິນ 
ນັ້ນມາ. 

ການໂອນແບບອື່ນ/ແບບບ�່ເປັນທາງການ 
ບາງປະເທດໃນເອເຊຍມີລະບົບທະນາຄານທີ່ຈັດຕັ້ງເປັນຢ່າງດີແລະຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນຝາກ, ຖອນແລະ 
ໂອນເງິນໂດຍບ�່ຕ້ອງມີເອກະສານຮອງຮັບ. 

ບ�ລິສັດກາບຫອຍ
ອັນນີ້ແມ່ນບ�ລິສັດທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຟອກເງິນໂດຍສະເພາະໂດຍການເອົາຜົນກ�າໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍມາເຮັດເປັນ  
‘ເງິນຈ່າຍ’ ສ�າລັບສິນຄ້າຫຼືບ�ລິການທີ່ບ�່ມີຕົວຕົນທີ່ແທ້ຈິງແລະເຮັດໃຫ້ມີການຈັບຈ່າຍໃຊ້ສອຍເໝືອນຈິງໂດຍການເຮັດໃບເກັບເງິນ 
ສິນຄ້າແລະບັນຊີເຂົ້າອອກປອມ.

ແບບເປັນໂຄງຮ່າງຫຼື ‘ສະເມີບຟີງ’
ເງິນຈ�ານວນໃຫຍ່ໆໄດ້ຖືກແຕກອອກເປັນຈ�ານວນນ້ອຍ, ແລະໜ້າສົງໄສນ້ອຍລົງເພືື່ອຫຼີກລ່ຽງການລາຍງານຕາມເກນເງິນຈ�ານວນ
ຂັ້ນຕ�່າສຸດຂອງ FIUs. ຫຼັງຈາກນັ້ນເງິນກ�ຈະຖືກເອົາໄປຝາກໃນບັນຊີທະນາຄານໜຶ່ງບັນຊີຫຼືຫຼາຍໆບັນຊີໂດຍຄົນຫຼາຍຄົນ (ສະເມີຟ) 
ຫຼືໂດຍຄົນຜູ້ດຽວໃນລະຍະເວລາຍາວ.

ລົງທຶນໃນບ�ລິສັດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ຜົນກ�າໄລຜິດກົດໝາຍສາມາດຖືກນ�າເອົາໄປເຂົ້າໃນທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ - ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ເງິນສົດເປັນ 
ພື້ນຖານ, ເຊັ່ນຮ້ານອາຫານຫຼືບາຂາຍເຫຼົ້າ-ເພື່ອປົກປິດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນ. ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນ ‘ບ�ລິສັດບັງໜ້າ’  
ເຊິ່ງຕາມໂຕຈິງກ�ຂາຍອາຫານຫຼືບ�ລິການແຕ່ຈຸດປະສົງແທ້ຈິງແມ່ນເພື່ອເອົາເງິນມາຟອກໃຫ້ສະອາດ.

ຊັບສິນລາຄາແພງ
ສິນຄ້າແລະຊັບສິນລາຄາແພງເຊັ່ນ ງານສິນລະປະ, ເຄື່ອງຂອງເກົ່າ, ເຄື່ອງປະດັບ, ເພັດພອຍ, ເຮືອ ຫຼື ລົດ ແລະ ອະສັງຫາລິມະຊັບ  
ສາມາດຖືກຊື້ເພື່ອເປັນຫົນທາງນ�າໄປສູ່ການເອົາເງິນມາລົງທຶນໃໝ່ຫຼືປົກປິດລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ. 

ການຟອກເງິນໂດຍອີງໃສ່ການຄ້າຂາຍ 
ການຄ້າຂາຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອາດຖືກນ�າມາໃຊ້ເພື່ອປົກປິດລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ. ອັນນີ້ ແມ່ນວິທີການຟອກເງິນ 
ທີ່ຊັບຊ້ອນແລະອາດລວມເຖິງການຍົກຍ້າຍສິນຄ້າຜິດກົດໝາຍ, ປອມແປງເອກະສານ, ມີການເອົາເງິນເຂົ້າອອກແບບຕົບຕາ,  
ແລະອອກໃບລາຄາສິນຄ້າທີ່ຕ�່າກວ່າ-ຫຼືສຸງກວ່າລາຄາຈິງ. 
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3.3 ການຟອກເງິນໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ  
ບົດລາຍງານ ຮ່ອງຮອຍການເງິນ: ບົດວິເຄາະກ່ຽວກັບການສືບສວນສອບສວນດ້ານການເງິນເພື່ອຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດໃນພາກ 
ພ້ືນອາຊີ ປາຊີຟິກ ໄດ້ຖືກຂຽນຂ້ືນມາເພ່ືອແຈງ້ໝວດນ້ີຂອງຄູ່ມື. ບົດລາຍງານໄດ້ສະໜອງພາບລວມຂອງບົດຂຽນໃຫຍ່ໆທ່ົວ 
ໂລກໃນເລື່ອງການໝູນວຽນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ,ແລະປະສົບການເມື່ອໝ�່ໆມານີ້ໃນການໃຊ້ກົນໄກດ້ານການເງິນ 
ໃນການຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດ. ນອກນີ້ ບົດລາຍງານກ�ຍັງວິເຄາະຄ�າຕອບທີ່ຕອບຕ�່ຄ�າຖາມສ�າຫຼວດ, ລວມທັງບັນດາກ�ລະນີສຶກສາ,  
ຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌.

ບົດລາຍງານໄດ້ແຈ້ງຈຸດສ�າຄັນວ່າຂ�້ມູນແລະສະຖິຕິກ່ຽວກັບການຄ້າມະນຸດແລະການໝູນວຽນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນທົ່ວໂລກ 
ແລະໃນພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກຍັງມີຈ�າກັດ. ມີວິທີສອບຖາມເລື່ອງການໝູນວຽນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບການຄ້າມະນຸດ ຢູ່ສອງວີທີ:  
ການໝູນວຽນຂອງທຶນທ່ີຜິດກົດໝາຍທ່ີຟອກໂດຍຜູ້ຄ້າ; ແລະການໝູນວຽນຂອງທຶນຈາກຜູ້ທ່ີຖືກນ�າມາຄ້າ, ໂດຍສະເພາະຜ່ານການໃຊ້ 
ບ�ລິການໂອນເງິນເພື່ອສົ່ງເງິນໄປໃຫ້ຄອບຄົວໃນປະເທດດັ້ງເດີມຂອງຕົນ, ຫຼືຜ່ານການໃຊ້ບັນຊີທະນາຄານຫຼືບ�ລິການໂອນເງິນເພື່ອ 
ຈຸດປະສົງໃນການຈ່າຍ ‘ໜີ້’ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄ້າ.

ໂດຍສະເພາະຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການໝູນວຽນຂອງເງິນຈາກຜູ້ທີ່ຖືກນ�າມາຄ້ານັ້ນແມ່ນຈ�າກັດຫຼາຍ. ຂ�້ມູນອັນນີ້  
ອາດຈະມີຄ່າຢ່າງສູງເພື່ອໃຊ້ວິທີ ສຸມການສັງເກດໃສ່ຜູ້ຮັບເຄາະ, ແລະເມື່ອພິຈາລະນາຮູບແບບສະເພາະຂອງການຄ້າມະນຸດ  
(ຕົວຢ່າງ, ການຄ້າປະເວນີ). ການຄົ້ນຄວ້າໃນປັດຈຸບັນແລະເອກະສານທີ່ພິມເຜີຍແພ່ຂອງລັດຖະບານກ�ໄດ້ສຸມໃສ່ຮູບແບບວິທີການ 
ຟອກເງິນ, ແລະພິຈາລະນາການຄ້າມະນຸດແລະການນ�າເອົາຄົນຕ່າງຊາດເຂ້ົາ-ອອກປະເທດພາຍໃຕ້ເຄືອຂ່າຍອັນດຽວກັນ. ອັນນ້ີ ເປັນ 
ຜົນໃຫ້ຮູ້ການບັນລະຍາຍຂອງຮູບແບບວິທີການແລະສິ່ງຊີ້ແນະອາຊະຍາກ�າຊະນິດນີ້ ແບບກວ້າງໆ. ຂ�້ມູນແລະການວິເຄາະທີ່ດີກວ່າ 
ນີ້ຍັງເປັນທີ່ຕ້ອງການຫຼາຍເພື່ອຈະໄດ້ຊຸກຍູ້ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ສາມາດໃຫ້ການຊີ້ນ�າຕ�່ການຕອບຮັບຕ�່ຄວາມຍຸຕິທ�າເລື່ອງອາ 
ຊະຍາກ�າແລະການປະກອບສ່ວນຈາກພາກສ່ວນເອກະຊົນຕ�່ການຕອບຮັບນັ້ນ.

ບົດລາຍງານ ຮ່ອງຮອຍການເງິນ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງໃນສາກົນເມື່ອໝ�່ໆນີ້ກ່ຽວກັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພາກສ່ວນເອ 
ກະຊົນໃນການສືບຫາການຄ້າມະນຸດ, ສະໜັບສະໜູນການດ�າເນີນຄະດີຜູ້ຄ້າມະນຸດຈົນໄດ້ຮັບຜົນສ�າເລັດ, ແລະເຮັດໃຫ້ລະບົບການ 
ເງິນເພື່ອນ�າມາໃຊ້ໃນທາງຜິດກົດໝາຍຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນ. ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານແບບນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອ 
ການນ�າເອົາພາກສ່ວນເອກະຊົນມາຮ່ວມໃນຖານະເປັນແນວໜ້າຕ�່ສູ້ກັບການຄ້າມະນຸດ, ແລະໃຊ້ຄວາມຮູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະປະສົບ 
ການເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນແລະການດ�າເນີນຄະດີ.

ຄ�າຕອບຕ�່ຄ�າຖາມຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງ ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ ໄດ້ລະບຸວິທີການຫຼັກຂອງການຟອກເງິນລາຍໄດ້ໃນການຄ້າມະນຸດ 
ໃນພາກພີື້ນດັ່ງນີ້: 

• ໃຊ້ວິທີເອົາເງິນເຂົ້າອອກໃນຈ�ານວນເງິນຕ�່າ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຕ�່າກວ່າຈ�ານວນທີ່ຕ້ອງແຈ້ງ) 

• ໃຊ້ຜູ້ບ�ລິການໂອນເງິນຫຼືມູນຄ່າເງິນ 

• ປະສົມລາຍໄດ້ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າກັບລາຍໄດ້ຈາກທຸລະກິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແລະ 

• ການໂອນເງິນຈາກລາຍໄດ້ຜິດກົດໝາຍໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ.

ຄ�າຕອບຕ�່ຄ�າຖາມສ�າຫຼວດຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າສິ່ງຊີ້ແນະດ້ານການເງິນແມ່ນໃນກ�ລະນີທີ່ແບບການດ�າລົງຊີວິດຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນບ�່ສົມກັບ 
ລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ທີ່ມາຈາກແຫຼ່ງທີ່ເໝາະສົມ. ການສືບສວນສອບສວນໂດຍອົງກອນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວເງິນທີ ່
ໜ້າສົງໄສທີ່ບັນທຶກໂດຍສະຖາບັນການເງິນແລະການຕ�່ວ່າຈາກຜູ້ຮັບເຄາະແມ່ນວິທີການທີ່ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຫຼືການຟອກເງິນທີ ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ, ໄດ້ຖືກສືບຫາໄດ້.11 

11 Ibid p.35
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ໝວດທີ 4: 
ໜ່ວຍສືບສວນເລື່ອງເງິນ (FIUs)
4.1 ລັດຖະບານລະບຸກິດຈະກ�າການຟອກເງິນ  ວິທີໃດ? 
FIUs ມີພາລະບົດບາດອັນສ�າຄັນໃນການເປັນເຈົາ້ການການນ�າໃຊ້ວທີິການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’ ທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ເພ່ືອຄ້ົນພົບວາ່ 
ບຸກຄົນຜູ້ໜຶງ່ຫືຼນິຕິບຸກຄົນໜຶງ່ໄດ້ຟອກເງິນ, ລັດຖະບານຕ້ອງການຂ�ມູ້ນຈາກສະຖາບັນການເງິນແລະສະຖາບັນທ່ີບ�ແ່ມ່ນ- 
ການເງິນອ່ືນໆ ແລະ ຈາກວຊິາຊີບຕ່າງໆ, ເຊ່ັນກາສິໂນ, ຜູ້ປະກອບການໃຫ້ບ�ລິການແກ່ບ�ລິສັດ, ທະນາຍຄວາມ ແລະ ນັກບັນຊີ.  
ມາດຕະຖານ ຕ້ານ-ການຟອກເງິນໄດ້ກ�ານົດອອກມາວາ່ນິຕິບຸກຄົນຕ້ອງລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວເງິນທ່ີໜາ້ສົງໄສ, ແລະ ອັນນ້ີ  
ເອ້ີນວາ່ການລາຍງານໂດຍນິຕິບຸກຄົນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ ລັດຖະບານ, ໂດຍຜ່ານ FIU ຂອງຕົນ, ກ�ຈະເອົາຂ�ມູ້ນຈາກນິຕິບຸກຄົນທ່ີລາຍງານ 
ນ້ັນໂດຍຜ່ານລາຍງານທີເອ້ີນວາ່ການເຄ່ືອນໄຫວທ່ີໜາ້ສົງໄສຫືຼລາຍງານເລ່ືອງລາວ. ອົງການ FIU ຈະວເິຄາະຂ�ມູ້ນນ້ີ, ແລະສະໜອງຂ�ມູ້ນ 
ໃຫ້ອົງກອນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍອ່ືນໆ. ແຜນຮບູຂ້າງລຸ່ມນ້ີສະແດງໃຫ້ເຫັນການໝູນວຽນຂອງຂ�ມູ້ນທ່ີສ່ົງໄປຫາແລະສ່ົງມາຈາກ FIU. 

ພາບຈາກ: ໜ່ວຍຂ່າວກອງເລ່ືອງເງີນ: ພາບລວມ, ທະນາຄານໂລກ IMF, 2004 12

12 https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf

ລາຍງານ ວິເຄາະ ແຈກຈ່າຍ

ພະແນກລາຍງານ ລາຍງານ

ທະນາຄານ

ທຸລະກິດຈ�າໜ່າຍ 
ເລື່ອງຄວາມປອດໄພ

ຜູ້ຮັບປະກັນ

ກາສິໂນ

ທະນາຍ

ນັກບັນຊີ

ພາກສ່ວນອື່ນໆ

ຄົນຖືເງິນຂ້າມພົມແດນ

ລາຍງານ 
ການເຄື່ອນໄຫວເງິນສົດ

ລາຍການ 
ການເຄື່ອນໄຫວ 
ເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ

ລາຍງານ 
ການເຄື່ອນໄຫວ 

ເງິນຂ້າມ-ພົມແດນ

ຄັງຂ�້ມູນ FIU 

ຄັງຂ�້ມູນ 
ຂອງລັດຖະບານ

ຄັງ 
ຂ�້ມູນຈາກແຫຼ່ງ  

FIUs ອື່ນໆ

ຂ�້ມູນອື່ນໆ

ໜ່ວຍຂ່າວກອງເລື່ອງເງິນ

FIUs ອື່ນໆ

ອົງກອນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ຫ້ອງການໄອຍະການ

https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf
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4.2 FIUs ມີພາລະບົດບາດຫຍັງ?
ປະເທດຕ່າງໆກ�ມີ FIUs ຫຼາຍແບບແຕກຕ່າງກັນໄປ, ຂຶ້ນກັບວ່າແບບໃດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດກັບເນື້ອໃນແລະເງື່ອນໄຂຂອງຕົນ, ທຸກໆ  
FIUs ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ການຮັບ, ວິເຄາະ, ແລະການແຈກຈ່າຍຂອງຂ່າວກອງຂ�້ມູນເລື່ອງເງິນ. 

ອົງປະກອບຫຼັກໃນໜ້າທີ່ຂອງ FIUs’ ແມ່ນຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການ 
ປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມສ�າລັບການແບ່ງປັນຂ�້ມູນໂດຍຜ່ານ ເວັບທີ່ປອດໄພຂອງ  

(ESW).13 ຢ່າງໃດກ�ດີ, ໃນຂະນະທີ່ການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນລະຫວ່າງ FIUs ສາມາດ 
ໃຫ້ຂ່າວກອງຂ�ມູ້ນເລ່ືອງເງິນໄດ້ຢ່າງວອ່ງໄວນ້ັນ, ມັນບ�ສ່າມາດຖືກນ�າໄປໃຊ້ເປັນຫັຼກ 
ຖານໃນການດ�າເນີນຄະດີອາຍາໄດ້ໂດຍປາສະຈາກການເຫັນພ້ອມຂອງແຫຼ່ງຂ�້ມູນ 
ຄື FIU. 

ຂ�້ແຕກຕ່າງອັນສ�າຄັນທີ່ມີອິດທີພົນຕ�່ເລື່ອງທີ່ວ່າ FIU ຈະມີຄວາມສາມາດສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຫຼືການດ�າເນີນຄະ 
ດີໄດ້ວິທີໃດນັ້ນແມ່ນຢູ່ບ່ອນວ່າ ບາງ FIUs ມີໜ້າທີ່ໃນການສືບສວນສອບສວນ, ແລະແຫ່ງອື່ນແມ່ນບ�່ມີ. ອັນນີ້ ອາດຈະລວມເອົາອ�າ 
ນາດໃນການໂຈະການເຄື່ອນໄຫວເງິນແລະຍຶດຊັບສິນ. ມີ FIUs ຫຼາຍແຫ່ງທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການໃຫ້ການສຶກສາແກ່ຂະແໜງອ ຸ
ສາຫະກ�າກ່ຽວກັບວທີິການຕ່າງໆຂອງການຟອກເງິນ, ແລະບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຄວບຄຸມໂດຍການປັບໄໝແລະໃສ່ໂທດ 
ຖ້າບ�່ປະຕິບັດຕາມ. 

4.3 FIU ຂອງທ່ານຈະສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ?
FIUs ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນອັນລ�້າຄ່າແລະການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນແລະການດ�າເນີນຄະດ ີ
ໃນເລື່ອງຄ້າມະນຸດ. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນລາຍການຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ FIUs ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້. ຮູບແບບຂອງ FIU ໃນປະເທດຂອງ 
ທ່ານຈະມີຜົນວ່າເຂົາຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໄດ້ວິທີໃດແດ່. FIUs ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການສືບສວນສ
ອບສວນໂດຍການ:

• ຂຽນລາຍງານຂ່າວກອງເລື່ອງເງິນທີ່ສາມາດສ້າງການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງບຸກຄົນແລະນິຕິບຸກຄົນເຊິ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງສົງໄສວ່າຈະມ ີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າມະນຸດແລະກິດຈະກ�າອາຊະຍາກ�າ.

• ສະໜອງ ຂ�ມ້ນູເລືອ່ງການເງນິ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວເງິນທ່ີໜາ້ສົງໄສ, ລາຍງານການເຄ່ືອນໄຫວເງິນສົດທ່ີໜາ້ 
ສົງໄສ, ລາຍງານການຍົກຍ້າຍເງິນຂ້າມພົມແດນ, ແລະຂ�້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ອັນນີ້ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໃນການລະບຸຜູ້ກະທ�າ 
ຄວາມຜິດທາງອາຍາ ແລະ ອາດຈະ ສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນອັນປັດຈຸບັນ ຫຼື ສ້າງກ�ລະນີໃໝ່ຂຶ້ນ. 

- ການລະບຸການເຄື່ອນໄຫວເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສໄດ້ແຕ່ຕົ້ນໆ ສາມາດເປັນເຄື່ອງຊ່ວຍນ�າໄປສູ່ການປ້ອງກັນບ�່ໃຫ້ເກີດຄວາມປະ 
ພຶດຜິດທາງອາຍາຂຶ້ນ, ຕົວຢ່າງ ໃນກ�ລະນີຂອງການກ�່ການຮ້າຍ, ຫຼື ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຶດຕິກ�າອາຊະຍາກ�າທີ່ກ�າລັງ 
ຈະເກີດຂຶ້ນ, ເຊັ່ນຈະມີການຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ຄ້າມະນຸດ. 

• ໃນບາງອ�ານາດທາງກົດໝາຍ, ກ�ອະນຸຍາດໃຫ້ໂຈະບັນຊີແລະຍຶດຊັບສິນ, ແລະໃນບາງກ�ລະນີ, ກ�ໃຫ້ ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວເງິນ 
ເປັນເວລາລະຍະໜຶ່ງ. ອັນນີ້ ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ກັກກັນເງິນນັ້ນໄວ້ກ່ອນ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ທ່ານໄດ້ທ�າການສອບຖາມເພີ່ມ 
ເຕີມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທິດສະດີທີ່ແຂງແກ່ງ.

• ສະໜອງຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ - ຕົວຢ່າງ, FIU ຂອງທ່ານອາດ 
ຈະສາມາດສະໜອງບ�ລິການດ້ານກວດສອບບັນຊີເພ່ືອສືບສວນສອບສວນແລະວເິຄາະຫັຼກຖານດ້ານການເງິນ, ແລະໃນບາງຄ້ັງ,  
ຈະຊ່ວຍໃນການດ�າເນີນຄະດີ. 

13 ໜ່ວຍຂ່າວກອງເລື່ອງເງີນ: ພາບລວມ IMF-ທະນາຄານໂລກ 2004.  http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius 

ລາຍຊື່ຂອງປະເທດສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ Egmont Group ກະລຸນາເບິ່ງທີ ່https://www.egmontgroup.org/en/membership/list 

FATF ຊຸກຍູ ້FIUs 

ໃຫ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໃນກຸ່ມ 

Egmont Group ຂອງ FIUs—

ອົງກອນລະດັບໂລກຂອງ 152 FIUs.

ຂ�້ແນະນຳ: ສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າການຢ່າງຫ້າວຫັນກັບ 
FIU ຂອງທ່ານ 
• ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການແບ່ງປັນຂ�້ມູນກັນລະຫວ່າງອົງກອນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. 

• ພິຈາລະນາໃຫ້ມີການສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ອອກໄປຫຼືຮັບເອົາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກ FIU ຂອງທ່ານເຂົ້າມາເສີມໃສ່ໃນອົງກອນສືບສວນສອບ 
ສວນຫຼືທິມງານສືບສວນສອບສວນພິເສດ, ຫຼືເຮັດສະຫຼັບກັນ, ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຈະມີການແລກປ່ຽນ ສອງ-ທາງ ໃນເລື່ອງ 
ຄວາມຮູ້ພາຍໃນແລະປະສົບການ.
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• ໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນເລື່ອງການແບ່ງປັນຂ�້ມູນສາກົນ ໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຕົວຢ່າງ, ບາງ FIUs  
ມີອ�ານາດໃນການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນກັບບັນດາອົງກອນຮັກສາກົດໝາຍ, ແລະບາງ FIUs ກ�ໄດ້ຮັບມອບໝາຍອ�ານາດໃຫ້ແບ່ງປັນ 
ຂ�້ມູນກັບອົງການສາກົນເຊິ່ງລວມມີ ຕ�າຫຼວດສາກົນ INTERPOL ແລະ ຕ�າຫຼວດສາກົນພາກພື້ນຢູໂຣບ EUROPOL.

• ໃນບາງກ�ລະນີ, ຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງ FIU ໃນປະເທດຂອງທ່ານ, FIU ນັ້ນອາດຈະດ�າເນີນການສືບສວນສອບສວນເອົາເອງ, ຫຼື  
ປະກອບສ່ວນເຂົາໃນໜ່ວຍງານສະເພາະກິດ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນເຈົ້າການແຕ່ຕົ້ນໆ ກັບ FIU ຂອງທ່ານໃນການສືບສວນສອບສວນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດສະໜັບສະໜູນ 
ທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດແດ່.

FIUs ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານການດ�າເນີນຄະດີ ໂດຍການ: 
• ຮັບເອົາການສອບຖາມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໄອຍະການເມື່ອມີຊ່ອງໂຫວ່ໃນຂ�້ມູນເລື່ອງເງິນ. 
• ສະໜອງຄວາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການດ�າເນີນຄະດີ, ທີ່ອາດຈະມີການພິສູດຫຼັກຖານຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

ເພື່ອອະທິບາຍເລື່ອງການເຄື່ອນໄຫວເງິນທີ່ສັບສົນ.

FIUs ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນໂດຍການ: 

• ສ້າງ ຜົນຜະຫຼິດດ້ານຂ່າວກອງ. ອັນນີ້ ລວມເຖິງຂ�້ມູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ FIU ຫາ FIU ທີ່ 
ສາມາດອ�ານວຍການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນທີ່ວ່ອງໄວຜ່ານ ອ�ານາດສານ (ສ່ວນຫຼາຍຈະໄວກວ່າແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນແລະກັນ 
ດ້ານກົດໝາຍຫຼືຜ່ານສາຍການທູດ).

• ສ້າງ ລາຍງານຕົວແບບ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອລະບຸການເຄື່ອນໄຫວເງິນແລະ ລັກສະນະບັນຊີທີ່ມີການຊີ້ບອກເຖິງການ 
ກະທ�າຜິດກົດໝາຍບາງຊະນິດ. ອັນນີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍເລື່ອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນແລະສືບສວນສອບສວນໂດຍ 
ການໃຊ້ກົດໝາຍບັງຄັບແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນລາຍງານ.

• ຝຶກຝົນພະນັກງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນລາຍງານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວການເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ. 
• ສະໜອງ ໂຄງການປູກຈິດສ�ານຶກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ ແລະໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  

ມາດຕະການປ້ອງກັນຂອງ AML ໂດຍຜ່ານການສຶກສາແລະການນ�າໃຊ້ເງື່ອນໄຂການຄວບຄຸມ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານອາດຈະມີຊື່ບັນທຶກຢູ່ໃນຄັງຂ�້ມູນຂອງ FIU ຂອງທ່ານຢູ່ແລ້ວ. ໃຫ້ພິຈາລະນາສົ່ງຄ�າຂ�ໄປທີ່ FIU ເພື່ອສອບ 
ຖາມເອົາລາຍງານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ລວມທັງຂ�ເອົາຈາກປະເທດອ່ືນໆທ່ີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຫືຼບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ສ່ົງຫືຼໄດ້ຮບັ 
ເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ. 

4.4 ກ�ລະນີສຶກສາ 
ເບື້ອງຫຼັງຄວາມເປັນມາ 
ໃນເດືອນເມສາ 2016, ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງທີ່ມີພວກແຮງງານຕ່າງຊາດສາມຄົນຈາກປະເທດຕີມ�-ເລສເຕທີ ່
ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປະເທດມາເລເຊຍ. ຄອບຄົວຂອງແຮງງານຄົນໜຶ່ງໃນຈ�ານວນນັ້ນບ�່ຮູ້ວ່ານາງໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ  
ນັບແຕ່ນາງໄດ້ຫາຍໄປໃນວັນທີ 2 ເດືອນກັນຍາ 2015. ນູຊາ ເຕັງກາຣາ ເຂດຕາເວັນອອກ (NTT) ແມ່ນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ເປັນທີ  
9 ໃນອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ສົ່ງແຮງງານອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະໄດ້ປະສົບບັນຫາເຄາະກ�າຈ�ານວນແຮງງານຕ່າງ 
ຊາດເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນອິນໂດເນເຊຍ. ລະຫວ່າງປ ີ2015 ແລະ 2016, ມີການຄາດຄະເນວ່າ ມີຄົນ NTT ຈ�ານວນ 4144  

ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ.  ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າມີ ແຮງງານຕ່າງຊາດ 99 ຄົນຈາກ NTT ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງປີ  
2015 ຫາ 2017. ປະທານາທິບ�ດີອິນໂດເນເຊຍໄດ້ອອກຄ�າສັ່ງໃຫ້ ກົມຕ�າຫຼວດແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ  
ທ�າການສືບສວນສອບສວນເບິ່ງບັນຫານີ້, ເປັນຜົນໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດດ້ານການຄ້າມະນຸດຂຶ້ນມາ, ແລະປະ 
ທານາທິບ�ດີຍັງໄດ້ຊີ້ນ�າຜູ້ບັນຊາການຕ�າຫຼວດເຂດກູປັງໃຫ້ສືບສວນສອບສວນເບິ່ງກ�ລະນີ. ລະຫວ່າງການສືບສວນສືບສວນ,  
12 ເຄືອຂ່າຍຄ້າມະນຸດໄດ້ຖືກລະບຸ, ເຊິ່ງໄດ້ແພ່ກະຈາຍໄປທົ່ວອິນໂດເນເຊຍແລະມາເລເຊຍ.

ການໝູນວຽນຂອງເງິນ 
ໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2015 ຫາ ເດືອນສິງຫາ 2016, ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມສ�າເລັດໃນການສົ່ງແຮງງານຕ່າງ 
ຊາດ 2279 ຄົນໄປປະເທດມາເລເຊຍ. ມູນຄ່າເງິນເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຈາກການສົ່ງອອກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ເຖິງ US$563,446.00. ອີງຕາມຂ�້ມູນການເຄື່ອນໄຫວເງິນ, ຜູ້ກະທ�າຜິດທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການກຸ່ມເອເຢັນຜິດກົດໝາຍທີ ່
ເດີ່ນບິນ ເອລຕາຣີ ໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈ�ານວນ US $244,125.69 ໃນລະຫວ່າງວັນທ ີ1 ເດືອນມັງກອນ 2015 ເຖິງວັນທີ  
8 ສິງຫາ 2016. ອັນນີ້ ແມ່ນມີການກ່ຽວພັນກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ 1787 ຄົນໄປສູ່ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຮອງກົງ ແລະ ຊາອຸດີ  
ອາຣາເບຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ 48 ຄົນ. 

ລະບົບໝູນວຽນຂອງການຄ້າມະນຸດ 
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FIUs ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນດ້ານການດ�າເນີນຄະດີ ໂດຍການ: 
• ຮັບເອົາການສອບຖາມ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໄອຍະການເມື່ອມີຊ່ອງໂຫວ່ໃນຂ�້ມູນເລື່ອງເງິນ. 
• ສະໜອງຄວາມຊ່ຽວຊານເລື່ອງເງິນເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ການດ�າເນີນຄະດີ, ທີ່ອາດຈະມີການພິສູດຫຼັກຖານຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

ເພື່ອອະທິບາຍເລື່ອງການເຄື່ອນໄຫວເງິນທີ່ສັບສົນ.

FIUs ສາມາດສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນໂດຍການ: 

• ສ້າງ ຜົນຜະຫຼິດດ້ານຂ່າວກອງ. ອັນນີ້ ລວມເຖິງຂ�້ມູນຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຈາກຕ່າງປະເທດ, ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍ FIU ຫາ FIU ທີ່ 
ສາມາດອ�ານວຍການແລກປ່ຽນຂ�້ມູນທີ່ວ່ອງໄວຜ່ານ ອ�ານາດສານ (ສ່ວນຫຼາຍຈະໄວກວ່າແບບຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນແລະກັນ 
ດ້ານກົດໝາຍຫຼືຜ່ານສາຍການທູດ).

• ສ້າງ ລາຍງານຕົວແບບ ແລະ ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອລະບຸການເຄື່ອນໄຫວເງິນແລະ ລັກສະນະບັນຊີທີ່ມີການຊີ້ບອກເຖິງການ 
ກະທ�າຜິດກົດໝາຍບາງຊະນິດ. ອັນນີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍເລື່ອງຄວາມພະຍາຍາມໃນການປ້ອງກັນແລະສືບສວນສອບສວນໂດຍ 
ການໃຊ້ກົດໝາຍບັງຄັບແລະຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນລາຍງານ.

• ຝຶກຝົນພະນັກງານ ຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບຂຽນລາຍງານ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຈັກສັງເກດການເຄື່ອນໄຫວການເງິນທີ່ໜ້າສົງໄສ. 
• ສະໜອງ ໂຄງການປູກຈິດສ�ານຶກໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ ແລະໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ  

ມາດຕະການປ້ອງກັນຂອງ AML ໂດຍຜ່ານການສຶກສາແລະການນ�າໃຊ້ເງື່ອນໄຂການຄວບຄຸມ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານອາດຈະມີຊື່ບັນທຶກຢູ່ໃນຄັງຂ�້ມູນຂອງ FIU ຂອງທ່ານຢູ່ແລ້ວ. ໃຫ້ພິຈາລະນາສົ່ງຄ�າຂ�ໄປທີ່ FIU ເພື່ອສອບ 
ຖາມເອົາລາຍງານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ, ລວມທັງຂ�ເອົາຈາກປະເທດອ່ືນໆທ່ີຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຫືຼບ່ອນທ່ີເຂົາໄດ້ສ່ົງຫືຼໄດ້ຮບັ 
ເງິນຈາກຕ່າງປະເທດ. 

4.4 ກ�ລະນີສຶກສາ 
ເບື້ອງຫຼັງຄວາມເປັນມາ 
ໃນເດືອນເມສາ 2016, ສາທາລະນະຊົນໄດ້ຍິນຂ່າວເລື່ອງທີ່ມີພວກແຮງງານຕ່າງຊາດສາມຄົນຈາກປະເທດຕີມ�-ເລສເຕທີ ່
ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປະເທດມາເລເຊຍ. ຄອບຄົວຂອງແຮງງານຄົນໜຶ່ງໃນຈ�ານວນນັ້ນບ�່ຮູ້ວ່ານາງໄດ້ໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ  
ນັບແຕ່ນາງໄດ້ຫາຍໄປໃນວັນທີ 2 ເດືອນກັນຍາ 2015. ນູຊາ ເຕັງກາຣາ ເຂດຕາເວັນອອກ (NTT) ແມ່ນແຂວງທີ່ໃຫຍ່ເປັນທີ  
9 ໃນອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ສົ່ງແຮງງານອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດແລະໄດ້ປະສົບບັນຫາເຄາະກ�າຈ�ານວນແຮງງານຕ່າງ 
ຊາດເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນອິນໂດເນເຊຍ. ລະຫວ່າງປ ີ2015 ແລະ 2016, ມີການຄາດຄະເນວ່າ ມີຄົນ NTT ຈ�ານວນ 4144  

ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຕ່າງປະເທດ.  ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າມີ ແຮງງານຕ່າງຊາດ 99 ຄົນຈາກ NTT ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງປີ  
2015 ຫາ 2017. ປະທານາທິບ�ດີອິນໂດເນເຊຍໄດ້ອອກຄ�າສັ່ງໃຫ້ ກົມຕ�າຫຼວດແຫ່ງຊາດອິນໂດເນເຊຍ  
ທ�າການສືບສວນສອບສວນເບິ່ງບັນຫານີ້, ເປັນຜົນໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຄະນະສະເພາະກິດດ້ານການຄ້າມະນຸດຂຶ້ນມາ, ແລະປະ 
ທານາທິບ�ດີຍັງໄດ້ຊີ້ນ�າຜູ້ບັນຊາການຕ�າຫຼວດເຂດກູປັງໃຫ້ສືບສວນສອບສວນເບິ່ງກ�ລະນີ. ລະຫວ່າງການສືບສວນສືບສວນ,  
12 ເຄືອຂ່າຍຄ້າມະນຸດໄດ້ຖືກລະບຸ, ເຊິ່ງໄດ້ແພ່ກະຈາຍໄປທົ່ວອິນໂດເນເຊຍແລະມາເລເຊຍ.

ການໝູນວຽນຂອງເງິນ 
ໃນລະຫວ່າງເດືອນມັງກອນ 2015 ຫາ ເດືອນສິງຫາ 2016, ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຄວາມສ�າເລັດໃນການສົ່ງແຮງງານຕ່າງ 
ຊາດ 2279 ຄົນໄປປະເທດມາເລເຊຍ. ມູນຄ່າເງິນເຄື່ອນໄຫວທັງໝົດທີ່ເຄືອຂ່າຍໄດ້ຮັບຈາກການສົ່ງອອກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ 
ແມ່ນໄດ້ເຖິງ US$563,446.00. ອີງຕາມຂ�້ມູນການເຄື່ອນໄຫວເງິນ, ຜູ້ກະທ�າຜິດທີ່ເປັນຜູ້ຈັດການກຸ່ມເອເຢັນຜິດກົດໝາຍທີ ່
ເດີ່ນບິນ ເອລຕາຣີ ໄດ້ຮັບເງິນເປັນຈ�ານວນ US $244,125.69 ໃນລະຫວ່າງວັນທ ີ1 ເດືອນມັງກອນ 2015 ເຖິງວັນທີ  
8 ສິງຫາ 2016. ອັນນີ້ ແມ່ນມີການກ່ຽວພັນກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ 1787 ຄົນໄປສູ່ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, ຮອງກົງ ແລະ ຊາອຸດີ  
ອາຣາເບຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ມີເດັກນ້ອຍ 48 ຄົນ. 

ລະບົບໝູນວຽນຂອງການຄ້າມະນຸດ 

ຮັບສະໝັກເອົາຜູ້ຮັບເຄາະ ທີ່ພັກ ເອກະສານ ປອມແປງ 
ຍົກຍ້າຍ

ດ�າເນີນງານທ່ີເດ່ີນບິນເອລຕາຣີ

ຈັດການເລື່ອງພາສະປອດດ�າເນີນງານທີ່ 
ສຸຣາບາຢາ

ຕ່າງປະເທດ: 
ມາເລເຊຍ, ສິງກະໂປ, 

ຮອງກົງ, ຊາອຸດີ 
ອາຣາເບຍ

ພາຍໃນ: ມີດານ, ອາເຊ, 
ບາຕາມ



ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ ກໍລະນີ ຄ້າມະນຸດ19

ໜ່ວຍຂ່າວກອງເລື່ອງເງິນ ຂອງອິນໂດເນເຊຍ, PPATK ໄດ້ທ�າການວິເຄາະລາຍງານ 64 ການເຄື່ອນໄຫວເງິນທີ່ຕ້ອງສົງໄສ 
ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:
• ເງິນຈ�ານວນ US$13.5 ລ້ານໄດ້ຖືກຈ່າຍໂດຍມີການພົວພັນກັບ 48 ພາກສ່ວນ ທີ່ຖືກສືບສວນສອບສວນໂດຍຕ�າຫຼວດ 

ເຂດຂອງ ກູປາງ.
• ການເຊື່ອມໂຍງຂອງເຄືອຂ່າຍຄ້າມະນຸດທີ່ດ�າເນີນງານໃນ NTT.

• ການວິເຄາະໄດ້ຊ່ວຍລະບຸໃຫ້ຮູ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນເຊິ່ງຈ່າຍເງິນອອກໃຫ້ເພື່ອການດ�າເນີນວຽກງານຄ້າມະນຸດໃນ ນູຊາ ແຕັງກາຣາ  
ເຂດຕາເວັນອອກ.

• ການວິເຄາະໄດ້ສະໜັບສະໜູນຜູ້ສືບສວນສອບສວນໃນການຕິດຕາມຊອກຫາກຸ່ມເຄືອຂ່າຍໂດຍໃຊ້ວິທີຕິດຕາມເງິນ. 

ທຸງແດງ
ເລກທີ  ສິ່ງຊີ້ບອກທຸງແດງ ພາກສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ປ່ຽນແປງ  ຕົວຢ່າງ

1 ປະຫວັດຂອງລູກຄ້າ

ພາກສ່ວນເອກະຊົນ

• ເຈົາ້ຂອງ/ລູກຈາ້ງ ຂອງ PPTKIS  
(ທັງຖືກຕ້ອງແລະຜິດກົດໝາຍ) 

• ຜູ້ແລກປ່ຽນເງິນ 
• ເຈົາ້ຂອງ/ລູກຈາ້ງ ຂອງທຸລະກິດນ�າທ່ຽວແລະເດີນທາງ  
• ທຸລະກິດສາຍການບິນ  
• ທຸລະກິດ ຂົນສ່ົງ/ຍົກຍ້າຍ 
• ທຸລະກິດເຊ່ົາ  

ພາກສ່ວນລັດຖະບານ

• ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ 
• ຄວາມປອດໄພດ້ານການບິນ 
• ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ  
• ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ�າຫຼວດ   

2 ການເຄື່ອນໄຫວເງິນ 
ແບບເຊື່ອງສົ້ນ  ຄ�າເວົ້າ

ບັນດາເດັກ/ເດັກ; ຄົນ; ປີ້; ເບ້ຍລ້ຽງກິນເຂົ້າ; ແມ່ບ້ານ;  
ຄ່າເຮັດພາສະປອດ; ການເດີນທາງ; ຄົນຮັບໃຊ້; RM; ຈ່າຍຄ່າ;  
ເງິນເດືອນເດັກ ຯລຯ  

3
ຊ່ອງທາງ 
ການເຄື່ອນໄຫວເງິນ  

ລະບົບທະນາຄານ  

• ໃຫ້ລາຄາສູງເກີນຄາດ 
• ໂອນຜ່ານຕູ້ ATM 

• ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານ IB/MB 

• ໂອນທາງໂທລະເລກ  

4
ຮູບແບບ 
ການເຄື່ອນໄຫວເງິນ  

ປະສົມ-ປົນກັນ  

ການປະສົມກັນຂອງທຸລະກິດຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກັບຜົນກ�າໄລ 
ທີ່ໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ, ທີ່ພົບເຫັນຈາກບັນຊີຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນ  
ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ເຈົ້າຂອງ/ລູກຈ້າງ PPATKIS. ເປັນການສະແດງໃຫ ້
ເຫັນວ່າມີການເຊື່ອງສົ້ນ/ປົກປິດ ທີ່ມາດັ້ງເດີມຂອງລາຍໄດ້ຈາກ 
ອາຊະຍາກ�າ.  

5

ການວິເຄາະເງິນຍັງປະກອບສ່ວນໃນການຈັບຄູ່ຄວາມກົງກັນຂອງຂັ້ນຕອນຂອງກິດຈະກ�າຄ້າມະນຸດ ເລີ່ມແຕ່  
ການລົງສະໜາມຄົ້ນຫາຄົນສະໝັກ, ທີ່ພັກ, ການເດີນທາງຈາກບ້ານເກີດ ຈົນເຖິງບ່ອນຢຸດຈັ້ງແລະໄປຕ�່ຮອດ ເມືອງ/ປະເທດ  
ຈຸດທີ່ໝາຍ, ການປອມແປງເອກະສານ, ຈົນເຖິງຂັ້ນວາງສິນບົນແກ່ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ. ການສືບສວນສອບສວນ 
ໄດ້ນ�າໃຊ້ວິທີການຈັບຄູ່ໃຫ້ກົງກັນຈາກປະຫວັດຂອງເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ວັນທີການເຄື່ອນໄຫວເງິນ, ຈ�ານວນເງິນທີ່ເຄື່ອນໄຫວ  
ແລະສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວ.  

ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີສືບສວນສອບສວນຂອງຕ�າຫຼວດເຂດກູປາງສາມາດທັບມ້າງ 11 ເຄືອຂ່າຍແລະລະບຸຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ 32 ຄົນ.  
ຢູ່ໃນຈ�ານວນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ 32 ຄົນນ້ີ, 11 ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກລົງອາຍາຈາກສານຖານຄ້າມະນຸດ, ໂດຍຖືກຕັດສິນຈ�າຕິດຄຸກ  
ລະຫວາ່ງ 2 ຫາ 9 ປີ. ນອກນ້ີ ສານຍັງໄດ້ປັບໄໝລົງໂທດເປັນເງິນຈ�ານວນລະຫວາ່ງ US$9,230.00 ຫາ US$153,800.00 ແລະ 
ໄດ້ຊົດໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮບັເຄາະແລະຄອບຄົວຂອງຜູ້ຮບັເຄາະທ່ີເສຍຊີວດິເປັນເງິນຈ�ານວນລະຫວາ່ງ US$77.00 ເຖິງ US$4,230.00.  
ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີກວດຄົນເຂ້ົາ-ອອກປະເທດທ່ີເດ່ີນບິນຄົນໜຶງ່ ໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ, ໄດ້ຖືກຕັດສິນຈ�າຄຸກ 4 ປີ, ປັບໄໝ US$15,300.00  
ແລະຊົດໃຊ້ໃຫ້ຄອບຄົວຂອງຜູ້ຮບັເຄາະທ່ີເສຍຊີວດິເປັນເງິນຈ�ານວນ US$77.00.
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ໝວດທີ 5: ການສືບສວນ 
ສອບສວນ
5.1 ການສືບສວນສອບສວນເລື່ອງເງິນແມ່ນຫຍັງ? 
ການສືບສວນສອບສວນເລື່ອງເງິນແມ່ນເຕັກນິກໃນການສືບສວນສອບສວນທີ່ນ�າມາໃຊ້ເພື່ອເກັບກ�າຂ�້ມູນ, ຂ່າວກອງແລະຫຼັກຖານ 
ຈາກແຫ່ຼງຕ່າງຢ່າງກວາ້ງຂວາງກ່ຽວກັບປະຫວດັແລະກິດຈະກ�າຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫືຼພະຍານໃນການດ�າເນີນຄະດີອາຍາ. ການສືບສວນ 
ສອບສວນເງິນຈັບຕາເບິ່ງທຸກໆອົງປະກອບດ້ານເງິນທີ່ກ່ຽວພັນກັບອາຊະຍາກ�າ, ລວມທັງເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນເຂົ້າໄປໃນການກະກຽມ 
ແລະການເຮັດອາຊະຍາກ�າ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງການເຮັດອາຊະຍາກ�າ, ແລະເງິນແລະຜົນກ�າໄລອື່ນໆທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການ 
ເຮັດອາຊະຍາກ�າ. 

ການກະທ�າຜິດຂອງການຟອກເງິນສາມາດຖືກມາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນໃດໜຶ່ງຂອງຂະບວນການດ້ານເງິນ, ໂດຍມີເງື່ອນໄຂຫຼັກວ່າມີການ 
ກ�ານົດໄດ້ວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຂ້ອງກ່ຽວກັບເງິນນັ້ນ  ໄດ້ຮູ້ຫຼືຄວນສົງໄສວ່າເງິນນັ້ນມາຈາກອາຊະຍາກ�າຫຼືມັນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຖືກນ�າໄປໃຊ ້
ໃນການເຮັດອາຊະຍາກ�າ. ສິ່ງນີ້ ສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສ�າເລັດໄດ້ໂດຍການນ�າເອົາແຫຼ່ງຂ�້ມູນຕ່າງໆທີ່ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເປັນໜ້າສົງໄສຫຼ ື
ກິດຈະກ�າໃດໜຶ່ງທີ່ຜິດປົກກະຕິ. 

5.2 ທ່ານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ຢ່າງໃດວ່າເງິນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍວິທີໃດແລະຖືກຍ້າຍໄປໃສ?
ການບັນທຶກໃດໆທີ່ກ່ຽວພັນເຖິງຫຼືສະແດງໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍຂອງເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນແມ່ນສ�າຄັນ. ໃນຂະນະທີ່ບາງປະເ 
ທດຍັງໃຊ້ລະບົບເສດຖະກິດເງິນສົດຢູ່ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ກ�ເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍຂຶ້ນ, ທີ່ຄົນກ�າລັງໃຊ້ລະບົບທະນາຄານແບບອ ີ
ເລັກໂຕຣນິກ, ໂອນທາງສາຍ, ບັດທະນາຄານ ແລະ ການໃຊ້ບ�ລິການທະນາຄານທາງອິນເຕີແນັດ - ເຊິ່ງທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຈະປະຮ່ອ 
ງຮອຍບາງຢ່າງໄວ້ໃຫ້ເຫັນ. ຢ່າງໃດກ�ດີ, ເຖິງວ່າຈະເປັນລະບົບເຄື່ອນໄຫວແບບເງິນສົດ ກ�ຍັງຕ້ອງມີການບັນທຶກບາງຢ່າງ, ເຊັ່ນ  
ໃບເກັບເງິນ, ສັນຍາ, ໃບຮັບຫຼືປຶ້ມບັນຊີ, ຯລຯ. ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ, ບ�່ວ່າຈະເປັນແບບອີເລັກໂຕຣນິກຫຼືແບບອື່ນ,  
ແລະການບັນທຶກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກ�ໄດ້ສະໜອງຜູ້ສືບສວນສອບສວນໃຫ້ໄດ້ແຫຼ່ງຂ�້ມູນຫຼືຫຼັກຖານທີ່ເກືອບບ�່ມີທີ່ສິ້ນສຸດ.

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ, ຂ່າວກອງຫຼືຫຼັກຖານທີ່ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເງິນ, ຫຼືຄຸນຄ່າທີ່ເປັນເງິນ, ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຂຶ້ນກັບຮູບແບບຂອງ 
ການສືບສວນສອບສວນ. ຢ່າງໃດກ�ດີ, ໃນການສືບສວນສອບສວນ ສ່ວນໃຫຍ່, ແຫຼ່ງຂ�້ມູນທົ່ວໄປຈ�ານວນໜຶ່ງແມ່ນໄດ້ໃຊ້ເປັນປະຈ�າ.  
ສິ່ງນີ້ລວມເຖິງ, ແຕ່ບ�່ຈ�າກັດແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້:

ຂ�້ແນະນ�າ
ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການສືບສວນສອບສວນເງິນແມ່ນໃຫ້ສາມາດລະບຸແລະບັນທຶກ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງເງິນ ໃນລະຫ 
ວ່າງລົງມືເຮັດອາຊະຍາກ�າຢ່າງໜຶ່ງ, ແລະສາມາດລະບຸຜູ້ປະກອບສ່ວນຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນອາຊະຍາກ�າແລະເງິນລາຍໄດ້.   
ການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຂ�້ມູນທີ່ວ່າ ເງິນມາຈາກໃສ, ໃຜໄດ້ຮັບ, ໄດ້ຮັບເວລາໃດ, ແລະມັນຖືກເກັບຮັກສາຫຼືຝາກໄວ້ຢູ່ໃສ  
ສາມາດສະໜອງການພິສູດກິດຈະກ�າຂອງອາຊະຍາກ�າໄດ້.

• ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ (ສິ່ງພົກຕິດໂຕ)
• ການຂົນສົ່ງ / ລະບົບຂົນສົ່ງ 
• ທຸລະກິດແລະອາຊີບອື່ນ 
• ໂທລະສັບມືຖື
• ສະຖາບັນການເງິນ 
• ສິ່ງໃຊ້ອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
• ບ�ລິສັດປະກັນໄພ 
• ພະແນກລົງທະບຽນປ້າຍລົດ 

• ເອເຢັນເງິນສິນເຊື່ອ 
• ກົມທະບຽນທີ່ດິນ 
• ທາງການຈ່າຍເງິນເບ້ຍລ້ຽງ 
• ທາງການພາສີອາກອນ/ສັງຄົມສົງເຄາະ
• ທາງການແລະພະແນກລົງທະບຽນຂອງລັດຖະບານ 
• ບັດກ�ານັນ, ເຊັ່ນບັດອອກໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານທີ່ບິນເລື້ອຍໆ 

ແລະບັດສະມາຊິກໂຮງແຮມ 
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ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ ກໍລະນີ ຄ້າມະນຸດ21

ມີສາມແຫຼ່ງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ຄວນສັງເກດ: (1) ສະຖາບັນການເງິນ, ເພາະວ່າມັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແຫຼ່ງໜຶ່ງ; (2) ໃບບິລເກັບ 
ຄ່າໃນສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ; ແລະ (3) ບັດກ�ານັນ, ເພາະວ່າມັນໃຫ້ຂ�້ມູນອັນລ�້າຄ່າ, ແຕ່ອາດບ�່ຄ່ອຍຖືກໃຊ້.

ສະຖາບັນການເງິນ
ຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຖາບັນການເງິນສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງປະຫວັດຂອງການເປີດບັນຊີ (ເປັນປະໂຫຍດສ�າລັບເອກະລັກທີ່ຊີ້ບົ່ງ 
ຕົວບຸກຄົນທີ່ແຈ້ງໄວ້, ວຽກງານແລະລາຍໄດ້ທີ່ແຈ້ງໄວ້), ພ້ອມກັບປະຫວັດອັນສົມບູນຂອງບັນຊີ. ໃຫ້ອັດສ�າເນົາລາຍງານທະນາ 
ຄານທີ່ແຈ້ງບອກເງິນເຂົ້າ, ເງິນອອກ ແລະ ຍອດເງິນ ພ້ອມດ້ວຍເຊັກ, ບັດກ�ານັນແລະເອກະສານເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນອື່ນໆທີ່ມ ີ
ຢູ່, ແລະຂ�້ບັນທຶກໃດໆທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານມີໃນລະຍະທີ່ເປີດບັນຊີຢູ່. ສ�າລັບການໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອເຄຣດິດແລະບັດທະນາຄານທີ ່
ມີເງິນຮອງຮັບ, ຂ�້ມູນນີ້ກ�ອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດຕາຕະລາງເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆທີ່ພວກ 
ເຂົາໄປກິນ,ສິນຄ້າທີ່ພວກເຂົາຊື້, ສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຂົາໄປເລື້ອຍໆ ແລະຄລັບຫຼືສະຖານທີ່ລື່ນເລິງສັງຄົມທີ່ເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມ. ອັນນີ້  
ຈະນ�າໄປສູ່ການເຫັນບັນຊີອື່ນໆ, ກ�ານົດຕົວຫຼືປະຕິເສດບ�່ຮັບຮູ້ພະຍານທີ່ອ້າງວ່າຢູ່ດ້ວຍກັນ, ຄິດໄລ່ເບິ່ງການໃຊ້ຈ່າຍແລະວິຖີການ 
ດ�າລົງຊີວດິ, ແລະລະບຸຜູ້ຮວ່ມກະທ�າອາຊະຍາກ�າຄົນອ່ືນໆ. ເມ່ືອເຂ້ົາເຖິງເວລາໂຕຈງິ, ຂ�ມູ້ນອາດຈະຖືກນ�າມາໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຮູວ້າ່ບຸກຄົນ 
ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃສ.

ໃບບິລເກັບຄ່າບ�ລິການອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
ນອກເໜືອໄປຈາກການຮູ້ບ່ອນຢູ່, ການສອບຖາມບ�ລິສັດບ�ລິການອ�ານວຍຄວາມສະດວກສ່ວນໃຫຍ່ກ�ສາມາດເປີດເຜີຍບັນຊີເກົ່າທີ່ບ� ່
ເຄີຍຮູ້, ການດ�າເນີນເລື່ອງເງິນຫຼືການມີຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ່ວມຄົນອື່ນໆທີ່ອາດຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າບ�ລິການນັ້ນ. ໃນທ�ານອງດຽວກັນ, ກ�ລະນ ີ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການອິນເຕີແນັດແລະໂທລະສັບກ�ອາດຈະນ�າໄປສູ່ຕົວຕົນຂອງຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຂ່າຍສົນໃຈແລະຜູ້ຮ່ວມກະທ�າອາຊະຍາ 
ກ�າອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ບັດກ�ານັນ 
ບັດສະມາຊິກລູກຄ້າທີ່ບິນເປັນປະຈ�າຂອງສາຍການບິນເຊັ່ນ One World, Star Alliance ຫຼື Sky Team, ຫຼືບັດກ�ານັນຕ່ອງໂສ້ຂອງ 
ໂຮງແຮມຈາກໂຮງແຮມ Hilton, Starwood ຫຼື Marriott ກ�ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນຢ່າງມາກມາຍ. ອັນນີ້ລວມເຖິງ: 
ປະຫວັດຂອງລູກຄ້າ, ເຊັ່ນຊື່ຂອງລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່, ອີເມລແລະເລກໂທລະສັບແລະລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີບັດທະນາຄານ/ສິນເຊື່ອທີ່ນ�າ 
ມາໃຊ້ຈ່າຍຄ່າບ�ລິການ. ລາຍລະອຽດຖ້ຽວບິນ, ໂຮງແຮມທີ່ໄປພັກແລະໃຜຮ່ວມເດີນທາງໄປດ້ວຍກັນໃນລະຫວ່າງນີ້  
ກ�ອາດຈະມີຂ�້ມູນໃຫ້ໄດ້.

5.3 ການເກັບກ�າຂ�້ມູນແລະຫຼັກຖານ 
ເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ຈະກ�ານົດການສືບສວນສອບສວນເງິນແບບຄຽງຄູ່ໃຫ້ເປັນການສືບສວນສອບສວນລວມຂອງການຄ້າມະນຸດ. ການ 
ປະສານງານກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ສືບສວນສອບສວນ, FIUs ແລະ ກຸ່ມໄອຍະການ ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າຕ�່ການສືບສວນສືບສວນການຄ້າມະ 
ນຸດ, ແລະຈະຊ່ວຍປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນການຕ້ານ-ການຟອກເງິນ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານອາດຈະເຊື່ອງເງິນພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຫຼືຄົນໃກ້ຊິດແລະຜູ້ຮ່ວມງານ. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການສືບຄົ້ນ 
ຫາຂອງທ່ານໃຫ້ລວມເອົາຄົນພວກນີ້ເຂົ້າໄປດ້ວຍເຊິ່ງເຂົາອາດຖືຫຼືຍົກຍ້າຍເງິນຕາງໜ້າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ກ�່ຕັ້ງລະບົບ ການສືບສວນສອບສວນເງິນຄຽງຄູ່ທີ່ຫ້າວຫັນ ພ້ອມກັນໄປກັບການສືບສວນສອບສວນການກະທ�າຜິດຖານຄ້າມະນ ຸ
ດທຸກກ�ລະນີຂອງທ່ານ. ຫຼັກຖານທີ່ທ່ານໄດ້ມາອາດຊ່ວຍໃຫ້ ສະຫຼຸບການກະທ�າຜິດໄດ້, ແລະຍັງອາດທີ່ຈະຢືນຢັນການກະທ�າຜິດ 
ຖານຟອກເງິນອັນອື່ນໄດ້ອີກ.

ອັນນີ້ ອາດສ�າເລັດໄດ້ດ້ວຍການລວມເອົາ ບັນຊີກວດສອບສ�າລັບການສືບສວນສອບສວນເງິນ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນປະຈ�າຂອງຂັ້ນ 
ຕອນໃນການດ�າເນີນວຽກງານສືບສວນສອບສວນ. 
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ຂ�້ມູນອາດຈະໄດ້ມາຈາກແຫຼ່ງ-ປິດ ຫຼື ແຫຼ່ງ-ເປີດກວ້າງ, ເຊັ່ນອິນເຕີແນັດແລະບ�ລິສັດຫຼືຫ້ອງການບັນທຶກທະບຽນທີ່ດິນ (ເປີດກວ້າງ) 
ແລະຈາກສະຖາບັນການເງິນຫຼືບັນທຶກຈ່າຍພາສີອາກອນ (ປິດ).

ໃນທຸກໆກ�ລະນີ, ເມື່ອເຂົ້າຫາຂ�້ມູນ, ຜູ້ສືບສວນສອບສວນເງິນຕ້ອງປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນຂອບວຽກທາງກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ 
ຂອງຕົນແລະສາມາດສະແດງເຫດຜົນອັນສົມຄວນໄດ້ວ່າການສອບຖາມນັ້ນແມ່ນມີຂອບເຂດເໝາະສົມ, ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ຮັບຜິດຊອບແລະມີຄວາມຈ�າເປັນ (PLAN) ຕ�່ການສືບສວນສອບສວນທີ່ຕົນກ�າລັງກະທ�າຢູ່ນັ້ນ. ອັນນີ້ ແມ່ນຈຸດສ�າຄັນທີ່ຈະສະແດງ 
ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈ�າເປັນເນື່ອງຈາກວ່າການໃຊ້ອ�ານາດທີ່ກ້າວລ້າວທີ່ມີໃຫ້ຜູ້ສືບສວນສອບສວນນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກ້າວກ່າຍຄວາມ 
ເປັນສ່ວນຕົວຂອງລູກຄ້າແລະຝ່າຝືນສິດທິພື້ນຖານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ. ການຄວບຄຸມແລະເງື່ອນໄຂການເຂົ້າໃຊ້ທີ່ເຄັ່ງ 
ຄັດຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ທຸກເວລາ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ໝ້ັນໃຈວາ່ການໂຕ້ຕອບຂອງທ່ານໄດ້ນ�າເອົາ ຄວາມຊ່ຽວຊານຈາກທກຸອງົກອນທີກ່ຽ່ວຂອ້ງ ມາຮວ່ມ (ບັນດາຜູ້ສືບສວນສອບສວນ,  
FIUs, ແລະບັນດາໄອຍະການ) ເພ່ືອຮບັປະກັນວາ່ການກະທ�ານ້ັນໄດ້ຖືກສືບສວນສອບສວນຢ່າງສົມບູນເຕັມທ່ີ.

ຂ�້ແນະນ�າ: ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດສະແດງໄດ້ວ່າການສອບ
ຖາມຂອງທ່ານແມ່ນ:  
• ຢູ່ໃນຂອບເຂດ

 - ການກະທ�ານັ້ນເຂົ້າຂ່າຍຂອບເຂດຂອງການນາບຂູ່ບ�?
 - ມີວິທີອື່ນທີ່ກ້າວລ້າວນ້ອຍກວ່ານີ້ບ�ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງ?

• ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
 - ການກະທ�າອີງໃສ່ພີື້ນຖານທາງກົດໝາຍໄດ້ບ�?
 - ການກະທ�າສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂພັນທະທາງກົດໝາຍ, ລວມທັງສິດທິມະນຸດ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ,  

ການຄຸ້ມຄອງຂ�້ມູນສ່ວນຕົວແລະ ການເກັບເປັນຄວາມລັບ ບ�?
• ຮັບຜິດຊອບ

 - ການຕັດສິນໃຈແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບ�?
• ຄວາມຈ�າເປັນ

 - ການກະທ�ານັ້ນມີຄວາມຈ�າເປັນບ�?
 - ຂ�້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄຸນຄ່າສ�າຄັນຕ�່ການສືບສວນສອບສວນບ�?
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ມີສາມແຫຼ່ງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ຄວນສັງເກດ: (1) ສະຖາບັນການເງິນ, ເພາະວ່າມັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດແຫຼ່ງໜຶ່ງ; (2) ໃບບິລເກັບ 
ຄ່າໃນສິ່ງອ�ານວຍຄວາມສະດວກ; ແລະ (3) ບັດກ�ານັນ, ເພາະວ່າມັນໃຫ້ຂ�້ມູນອັນລ�້າຄ່າ, ແຕ່ອາດບ�່ຄ່ອຍຖືກໃຊ້.

ສະຖາບັນການເງິນ
ຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ມາຈາກສະຖາບັນການເງິນສາມາດແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງປະຫວັດຂອງການເປີດບັນຊີ (ເປັນປະໂຫຍດສ�າລັບເອກະລັກທີ່ຊີ້ບົ່ງ 
ຕົວບຸກຄົນທີ່ແຈ້ງໄວ້, ວຽກງານແລະລາຍໄດ້ທີ່ແຈ້ງໄວ້), ພ້ອມກັບປະຫວັດອັນສົມບູນຂອງບັນຊີ. ໃຫ້ອັດສ�າເນົາລາຍງານທະນາ 
ຄານທີ່ແຈ້ງບອກເງິນເຂົ້າ, ເງິນອອກ ແລະ ຍອດເງິນ ພ້ອມດ້ວຍເຊັກ, ບັດກ�ານັນແລະເອກະສານເຄື່ອນໄຫວດ້ານການເງິນອື່ນໆທີ່ມ ີ
ຢູ່, ແລະຂ�້ບັນທຶກໃດໆທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານມີໃນລະຍະທີ່ເປີດບັນຊີຢູ່. ສ�າລັບການໃຊ້ບັດສິນເຊື່ອເຄຣດິດແລະບັດທະນາຄານທີ ່
ມີເງິນຮອງຮັບ, ຂ�້ມູນນີ້ກ�ອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການເຮັດຕາຕະລາງເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄົນຜູ້ໜຶ່ງ, ຮ້ານອາຫານຕ່າງໆທີ່ພວກ 
ເຂົາໄປກິນ,ສິນຄ້າທີ່ພວກເຂົາຊື້, ສະຖານທີ່ ທີ່ພວກເຂົາໄປເລື້ອຍໆ ແລະຄລັບຫຼືສະຖານທີ່ລື່ນເລິງສັງຄົມທີ່ເຂົາໄປຢ້ຽມຢາມ. ອັນນີ້  
ຈະນ�າໄປສູ່ການເຫັນບັນຊີອື່ນໆ, ກ�ານົດຕົວຫຼືປະຕິເສດບ�່ຮັບຮູ້ພະຍານທີ່ອ້າງວ່າຢູ່ດ້ວຍກັນ, ຄິດໄລ່ເບິ່ງການໃຊ້ຈ່າຍແລະວິຖີການ 
ດ�າລົງຊີວດິ, ແລະລະບຸຜູ້ຮວ່ມກະທ�າອາຊະຍາກ�າຄົນອ່ືນໆ. ເມ່ືອເຂ້ົາເຖິງເວລາໂຕຈງິ, ຂ�ມູ້ນອາດຈະຖືກນ�າມາໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ຮູວ້າ່ບຸກຄົນ 
ດັ່ງກ່າວຢູ່ໃສ.

ໃບບິລເກັບຄ່າບ�ລິການອ�ານວຍຄວາມສະດວກ 
ນອກເໜືອໄປຈາກການຮູ້ບ່ອນຢູ່, ການສອບຖາມບ�ລິສັດບ�ລິການອ�ານວຍຄວາມສະດວກສ່ວນໃຫຍ່ກ�ສາມາດເປີດເຜີຍບັນຊີເກົ່າທີ່ບ� ່
ເຄີຍຮູ້, ການດ�າເນີນເລື່ອງເງິນຫຼືການມີຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ່ວມຄົນອື່ນໆທີ່ອາດຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າບ�ລິການນັ້ນ. ໃນທ�ານອງດຽວກັນ, ກ�ລະນ ີ
ຂອງຜູ້ໃຫ້ບ�ລິການອິນເຕີແນັດແລະໂທລະສັບກ�ອາດຈະນ�າໄປສູ່ຕົວຕົນຂອງຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນຂ່າຍສົນໃຈແລະຜູ້ຮ່ວມກະທ�າອາຊະຍາ 
ກ�າອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ບັດກ�ານັນ 
ບັດສະມາຊິກລູກຄ້າທີ່ບິນເປັນປະຈ�າຂອງສາຍການບິນເຊັ່ນ One World, Star Alliance ຫຼື Sky Team, ຫຼືບັດກ�ານັນຕ່ອງໂສ້ຂອງ 
ໂຮງແຮມຈາກໂຮງແຮມ Hilton, Starwood ຫຼື Marriott ກ�ສາມາດສະໜອງຂ�້ມູນຢ່າງມາກມາຍ. ອັນນີ້ລວມເຖິງ: 
ປະຫວັດຂອງລູກຄ້າ, ເຊັ່ນຊື່ຂອງລູກຄ້າ, ທີ່ຢູ່, ອີເມລແລະເລກໂທລະສັບແລະລາຍລະອຽດຂອງບັນຊີບັດທະນາຄານ/ສິນເຊື່ອທີ່ນ�າ 
ມາໃຊ້ຈ່າຍຄ່າບ�ລິການ. ລາຍລະອຽດຖ້ຽວບິນ, ໂຮງແຮມທີ່ໄປພັກແລະໃຜຮ່ວມເດີນທາງໄປດ້ວຍກັນໃນລະຫວ່າງນີ້  
ກ�ອາດຈະມີຂ�້ມູນໃຫ້ໄດ້.

5.3 ການເກັບກ�າຂ�້ມູນແລະຫຼັກຖານ 
ເປັນວິທີການທີ່ດີທີ່ຈະກ�ານົດການສືບສວນສອບສວນເງິນແບບຄຽງຄູ່ໃຫ້ເປັນການສືບສວນສອບສວນລວມຂອງການຄ້າມະນຸດ. ການ 
ປະສານງານກັນລະຫວ່າງກຸ່ມຜູ້ສືບສວນສອບສວນ, FIUs ແລະ ກຸ່ມໄອຍະການ ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າຕ�່ການສືບສວນສືບສວນການຄ້າມະ 
ນຸດ, ແລະຈະຊ່ວຍປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າເຖິງລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນການຕ້ານ-ການຟອກເງິນ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານອາດຈະເຊື່ອງເງິນພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງສະມາຊິກຄອບຄົວຫຼືຄົນໃກ້ຊິດແລະຜູ້ຮ່ວມງານ. ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການສືບຄົ້ນ 
ຫາຂອງທ່ານໃຫ້ລວມເອົາຄົນພວກນີ້ເຂົ້າໄປດ້ວຍເຊິ່ງເຂົາອາດຖືຫຼືຍົກຍ້າຍເງິນຕາງໜ້າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຂອງທ່ານ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ກ�່ຕັ້ງລະບົບ ການສືບສວນສອບສວນເງິນຄຽງຄູ່ທີ່ຫ້າວຫັນ ພ້ອມກັນໄປກັບການສືບສວນສອບສວນການກະທ�າຜິດຖານຄ້າມະນ ຸ
ດທຸກກ�ລະນີຂອງທ່ານ. ຫຼັກຖານທີ່ທ່ານໄດ້ມາອາດຊ່ວຍໃຫ້ ສະຫຼຸບການກະທ�າຜິດໄດ້, ແລະຍັງອາດທີ່ຈະຢືນຢັນການກະທ�າຜິດ 
ຖານຟອກເງິນອັນອື່ນໄດ້ອີກ.

ອັນນີ້ ອາດສ�າເລັດໄດ້ດ້ວຍການລວມເອົາ ບັນຊີກວດສອບສ�າລັບການສືບສວນສອບສວນເງິນ ໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນປະຈ�າຂອງຂັ້ນ 
ຕອນໃນການດ�າເນີນວຽກງານສືບສວນສອບສວນ. 
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ການນ�າໃຊ້ ລະບົບການຈັດການກ�ລະນີທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ບ�່ວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບພື້ນຖານພຽງໃດກ�ຕາມ, ກ�ເປັນສິ່ງຈ�າເປັນສ�າລັບການ 
ສືບສວນສອບສວນເງິນ. ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ປະລິມານຂອງຂ�້ມູນທີ່ໄດ້ມາແມ່ນມີມາກມາຍ. ການບັນທຶກທີ່ແຈ້ງດີ ວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ໄດ້ມາ 
ແລະເອົາມາຈາກໃສຈະຊ່ວຍປັດເປົ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນພາຍຫຼັງເມື່ອຢູ່ໃນລະຫວ່າງດ�າເນີນຄະດີຫຼືລະຫວ່າງຕັດສິນຄະດີ.  
ການບັນທຶກນະໂຍບາຍຫຼືການຕັດສິນໃຈ ກ�ຈະຊ່ວຍໄດ້ເມື່ອຖືກຂ�ໃຫ້ອະທິບາຍໃຫ້ເຫດຜົນໃນພາຍຫຼັງວ່າເປັນຫຍັງການກະທ�າທີ ່
ກ້າວລ້າວບາງຢ່າງຈຶ່ງຖືກນ�າມາໃຊ້. 

ຄ�າເຕືອນ
ມີຫຼາຍກ�ລະນີທີ່ສູນຫາຍໄປຍ້ອນວິທີການເກັບກ�າເອກະສານທີ່ບ�່ດີ ເນື່ອງຈາກວ່າບ�່ສາມາດທີ່ຈະສະແດງ 
ພື້ນຖານທາງກົດໝາຍໄດ້ສ�າລັບການຍຶດຫຼືການກັກກັນແບບຕ່ອງໂສ້ວ່າໄດ້ເມື່ອໃດແລະເອກະສານໄດ້ 
ຖືກຍຶດມາຈາກໃສ.

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ໃຊ້ລະບົບຈັດການກ�ລະນີເພື່ອນ�າຮອຍຫາຂ�້ມູນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ມາຕະຫຼອດລະຍະເວລາຂອງການສືບສວນສອບສວນຂອງ 
ທ່ານ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າເອກະສານທີ່ທ່ານຍຶດມານັ້ນຕ້ອງໄດ້ຖືກຂຽນປ້າຍຕິດໃສ່ແຕ່ລະຢ່າງແລະບັນທຶກໄວ້ໃນບັນທຶກການຍຶດຂອງ 
ແລະໃຫ້ເກັບຮັກສາໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພໂດຍມີລະບົບການບັນທຶກແບບຕ່ອງໂສ້. 
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5.4 ກ�ລະນີສຶກສາ
ເມ ຈາ ຄມິ, ໄດຖ້ກືລງົອາຍາໃນອດົສະຕຣາລຖີານຟອກເງນິແລະດ�າລງົຊີວດິຈາກລາຍໄດຈ້າກການຄາ້ປະເວນີ 

ເມ ຈາ ຄິມ ໄດ້ດ�າລົງຊີວິດຢ່າງຫຼູຫຼາຈາກລາຍໄດ້ທີ່ມາຈາກໂສເພນີແມ່ຍິງກວ່າ 100ຄົນ ທີ່ລາວໄດ້ຂົນຂວາຍເອົາມາຈາກອາ 
ຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແລະເອົາມາຢູ່ເມືອງແມວເບີນ, ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໂດຍໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ເງິນດີແລະມີສະພາບ 
ກິນຢູ່ທ່ີດີ. ລາວບ�ມີ່ໃບອະນຸຍາດເປີດທຸລະກິດຄ້າປະເວນີຫືຼມີສິດຕັດເອົາລາຍໄດ້ໃດໆ, ແຕ່ລາວກ�ເຮດັ. ‘ຜູ້ດູແລ’ ທ່ີບ�ມີ່ໃບອະນຸ 
ຍາດໄດ້ຖືກມອບໝາຍໂດຍຄິມໃຫ້ດູແລບັນດາໂສເພນີທັງຫຼາຍ ແລະຄິມກ�ຈະປະຊຸມກັບເຂົາເຈົ້າ, ປຶກສາຫາລືວິທີທີ່ຈະເພີ່ມ 
ພູນວຽກທີ່ພວກແມ່ຍິງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນແລະປັບໄໝຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກບ�່ໄດ້ເປົ້າໝາຍຕາມຄາດ. ລາວໄດ້ໃຊ້ໂທລະສັບມືຖ ື12  
ໜ່ວຍທີ່ໃສ່ຊື່ປອມຫຼາຍຊື່ໃນຂະນະທີ່ຖືກຕ�າຫຼວດສອບສວນ. ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍການກະທ�າຜິດຂອງຄິມໄດ້ຊ່ວຍລາວດ�າເນີນວຽກ 
ງານໃນແຕ່-ລະ-ວນັ ຂອງພະນັກງານ, ລວມທັງການເກັບເງິນແລະຈດັລະບົບຕາຕະລາງເຮດັວຽກ. ການວເິຄາະເບ່ິງການສະຫຸຼບ 
ການຈ່າຍເງິນພະນັກງານສະໜອງໃຫ້ມີພື້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ວ່າຄິມໄດ້ເງິນຫຼາຍປານໃດຈາກອາຊະຍາກ�າທີ່ລາວເຮັດມາ 
ແລະເປັນສາເຫດໃຫ້ລາວຖືກປັບໄໝເປັນເງິນຈ�ານວນ AU$2,509,000.00.

ໂດຍການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’, ບັນດາຜູ້ສືບສວນສອບສວນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄິມໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍຕົງກັບການ 
ບ�ລິຫານຊ່ອງໂສເພນີແລະຄ້າມະນຸດເພື່ອດ�າເນີນທຸລະກິດຊ່ອງໂສເພນີ. ຜົນກ�າໄລທີ່ໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກນ�າ 
ຮອຍ, ເຊັ່ນດຽວກັບການດ�າລົງຊີວິດທີ່ຫຼູຫຼາຂອງລາວ. ອັນນີ້ ລວມເຖິງຫ້ອງແຖວສາມຫ້ອງແລະເຮືອນໜຶ່ງຫຼັງໃນແມວເບີນ,  
ແລະມີລົດຫຼູຫຼາລວມທັງລົດAudi 6, Mercedes Benz E500 ແລະ Grand Jeep Cherokee ໜຶ່ງຄັນ. ອົງປະກອບສ�າຄັນ 
ທີ່ນ�າໄປສູ່ຄວາມສ�າເລັດຂອງການສືບສວນສອບສວນແມ່ນການເກັບກ�າເອົາ ‘ເຈັ້ຍຈົດບັນທຶກ’ ຂອງລາວທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ 
ຈ�ານວນເງິນທີ່ຈ່າຍໄປໃຫ້ແມ່ຍິງແຕ່ລະຄົນໂດຍອີງຕາມຈ�ານວນຂອງແຂກທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້, ແລະ ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັນລະ 
ຫວ່າງບັນດາອົງກອນບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງອົດສະຕຣາລີ. 

ພາບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍໄວ້ໃນຫ້ອງແຖວທີ່ Southbank ອັນຫຼູຫຼາຂອງນາງຄິມ ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາວຖືກຈັບກຸມໃນປ ີ2013  
ສະແດງໃຫ້ເຫັນແກ້ວນ�້າຫອມທີ່ລຽນກັນເປັນຖ້ານແຖວ, ເກີບລາຄາແພງ ຫຼູຫຼາເປັນຊັ້ນໆ, ບັນດາກະເປົ໋າຖືທີ່ມີຍີ່ຫ�້,  
ແລະຕູ້ນິລະໄພສອງໜ່ວຍ.

ຈາກຜົນກ�າໄລ $2.5m ທີ່ໄດ້ມາຈາກອາຊະຍາກ�າຂອງລາວ, ຜູ້ສືບສວນສອບສວນສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄິມໄດ ້
ຈ່າຍເງິນ $202,000 ໃນການຊື້ຜະຫຼິດຕະພັນ Prada, $115,000 ຈາກ Gucci ແລະ $24,000 ຈາກ Hermes. ຜົນ 
ກ�າໄລແລະຊັບສິນເຫຼົ່ານີ້ລວມທັງຫ້ອງແຖວ, ເຮືອນ ແລະ ບັນດາລົດໄດ້ຖືກກັກແລະຜົນສຸດທ້າຍກ�ໄດ້ຖືກຍຶດ ພາຍໃຕ້  
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຜົນກ�າໄລຈາກອາຊະຍາກ�າ ປີ 2002 ຂອງອົດສະຕຣາລີ. 
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ໝວດທີ 6: ການຮ່ວມມື ສາກົນ  
ຂ�້ສັງເກດ: ໝວດນີ້ບ�່ມີຈຸດປະສົງເຂົ້າເຖິງລາຍລະອຽດວ່າຕ້ອງສ້າງຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືສາກົນຢ່າງໃດ, ໂດຍອີງໃສ່ວ່າມີເອກະສານ 
ກ່ຽວກັບຫົວຂ�້ນ້ີຢູ່ແລ້ວ. ໝວດນ້ີແມ່ນສຸມໃສ່ວ່າວິທີການໃຊ້ກົນໄກຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນເງິນຄ ື
ແນວໃດ.

6.1 ເປັນຫຍັງການຮ່ວມມືສາກົນຈຶ່ງສ�າຄັນ? 
ກົນໄກການຮ່ວມມືສາກົນດ້ານອາຊະຍາກ�າທີ່ມີປະສິດທິຜົນແມ່ນເຄື່ອງມືອັນຈ�າເປັນໃນການຮັບມືກັບອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດ, ແລະ 
ເປັນຮບູແບບທ່ີສ�າຄັນຂອງລະບົບຕ້ານ-ການຟອກເງິນທ່ີມີປະສິດທິຜົນ. ເຫດຜົນສ�າຄັນທ່ີຕ້ອງມີການຮວ່ມມືສາກົນເພ່ືອສະໜບັສະໜນູ 
ການສືບສວນສອບສວນເງິນແມ່ນດັ່ງນີ້:

• ເພື່ອເອົາຫຼັກຖານ ຈາກການດ�າເນີນຄະດີອັນອື່ນ ນ�າມາສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນ, ແລະ  

• ເພື່ອລະບຸ, ຍັບຍັ້ງ, ຍຶດ ແລະ ສົ່ງສິ່ງຕ່າງໆກັບຄືນປະເທດ ເຊັ່ນ ລາຍໄດ້ຈາກອາຊະຍາກ�າ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ,  
ແລະ/ຫຼື ຊັບສິນເພື່ອການຊົດໃຊ້ຫຼືຈ່າຍຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ.  

6.2 ຮູບແບບຮ່ວມມືສາກົນທີ່ນ�າມາໃຊ້ທົ່ວໄປເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນເງິນ 
ກົນໄກແບບບ�່ເປັນທາງການເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃນການຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ກ�ານົດການພົວພັນແບບ ເພື່ອນ-ຕ�່-ເພື່ອນ  
ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນທົ່ວພົມແດນສາກົນ. ການພົວພັນແບບບ�່ເປັນທາງການອາດຈະເປັນປະໂຫຍດກ່ອນຂ�ຄວາມຊ່ວຍຈາກວິທີການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນແບບເປັນທາງການ. ກົນໄກການຮ່ວມມືແບບບ�່ເປັນທາງການ ລວມມີ:

• ສາຍຈາກ ອົງກອນ-ຫາ-ອົງກອນ (ອັນນີ້ ລວມເຖິງ ສາຍຈາກ ຕ�າຫຼວດຫາຕ�າຫຼວດ ຫຼື ເຄືອຂ່າຍ FIU ຕ�່ FIU)

• ສາຍຕ�າຫຼວດສາກົນ (ອັນນີ້ແມ່ນລວມເຖິງການອອກໝາຍແຈ້ງ ສືບຫາບຸກຄົນໜຶ່ງ, ເພື່ອວ່າກິດຈະກ�າດ້ານການເງິນ  
ຂອງເຂົາຈະຖືກນ�າຮອຍໄດ້)

• ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາທີ່ຄ້າຍກັນ, ແລະ

• ເຄືອຂ່າຍທີ່ບ�່ເປັນທາງການ ໃນເລື່ອງຕ້ານ-ການຟອກເງິນແລະຍຶດຊັບສິນ. 

- ກົນໄປທີ່ບ�່ເປັນທາງການນີ້ສາມາດລວມເອົາເຄືອຂ່າຍຍຶດຊັບສິນ ເຊັ່ນ ARIN-AP (ເຄືອຂ່າຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງກອນ 
ເລ່ືອງຍຶດຊັບສິນໃນພາກພ້ືນອາຊີ-ປາຊີຟິກ), ຕ�າຫຼວດຕ�ຕ່�າຫຼວດ (ທາງການຕ�າຫຼວດທ່ີປະຈ�າການຢູ່ຕ່າງປະເທດ/ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີ 
ສະຖານທູດພົວພັນດ້ານກົດໝາຍ) ແລະ ກົນໄກ FIU-ຕ�່-FIU (ເວັບໄຊ້ທີ່ປອດໄພຂອງ Egmont).

ຂ�້ແນະນ�າ
ຊຸກຍູ້ປະເທດຂອງທ່ານໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍອົງກອນຮ່ວມດ້ານຍຶດຊັບສິນ - ອາຊີປາຊິຟິກ (ARIN-AP) ຖ້າວ່າຍັງບ�່ທັນໄດ້ເຂົ້າ 
ເປັນສະມາຊິກເທ່ືອ. ARIN-AP ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຢ່າງບ�ເ່ປັນທາງການຂອງກຸ່ມຜູ້ປະຕິບັດງານທ່ີສະໜບັສະໜນູຄວາມພະຍາຍາມຂອງ 
ສະມາຊິກ, ໃນລະດັບ ອົງກອນ-ຫຼາຍຝ່າຍ, ເພື່ອຍຶດເອົາຜົນກ�າໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງກຸ່ມອາຊະຍາກອນ.

ບ�່ມີການເສຍຄ່າໃດໆໃນການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງ ARIN-AP. ສະມາຊິກກະພາບແມ່ນເປັນການສະໝັກໃຈຢ່າງສົມບູນແລະບ�່ມ ີ
ຂ�້ບັງຄັບໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງສະໜອງຂ�້ມູນຫຼືຕອບຮັບຕ�່ການຮ້ອງຂ�ໃດໆ

ຂ�້ມູນດັ່ງກ່າວສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.arin-ap.org/main.do 

http://www.arin-ap.org/main.do
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ການຊ່ວຍເຫຼືອຊື່ງກັນແລະກັນທາງກົດໝາຍ ແມ່ນວິທີການທີ່ສ�າຄັນໃນການຊອກຫາຄວາມຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືຢ່າງເປັນທາງການລະ 
ຫວາ່ງ ລັດຖະບານ-ຕ�-່ລັດຖະບານ ເພ່ືອເອາົຫຼກັຖານຈາກອ�ານາດສານແຫງ່ອ່ືນ. ການຊ່ວຍເຫືຼອຊ່ຶງກັນແລະກັນແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການ 
ເມື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອບ�່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ໄດ້ໂດຍວິທີທີ່ບ�່ແມ່ນທາງການ, ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອຕ້ອງການຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການໃຊ້ວິທ ີ
ການບັງຄັບ, ເມື່ອຫຼັກຖານທີ່ຂ�ເອົານັ້ນຈະຖືກນ�າໄປໃຊ້ຢູ່ໃນສານ, ຫຼືເມື່ອປະເທດອື່ນຂ� ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນທາງກົດໝາຍ. 

ອາດຕ້ອງມີການສົ່ງຕົວເພື່ອເອົາຜູ້ກະທ�າຜິດນັ້ນໄປດ�າເນີນຄະດີ ເພື່ອໄປຂຶ້ນສານອາຍາຫຼືເພື່ອໄປເຂົ້າຄຸກຈາກການຕັດສິນໂທດທາງ 
ອາຍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກະທ�າຜິດທີ່ສາມາດສົ່ງຕົວໃຫ້ກັນໄດ້. ການຂ�ໃຫ້ສົ່ງຕົວອາດເປັນປະໂຫຍດໃນການສະໜັບສະໜູນການ 
ສືບສວນສອບສວນເງິນເພ່ືອຈດຸປະສົງໃນການນ�າຮອຍຊັບສິນ. ຮບູແບບຢ່າງອ່ືນຂອງການຮວ່ມມືສາກົນລວມເຖິງການໃສ່ຄຸກນັກໂທດ,  
ການຮ່ວມມືໃນການໃຊ້ເຕັກນິກດ້ານການສືບສວນສອບສວນ, ແລະການສືບສວນສອບສວນຮ່ວມກັນ.

6.3 ຂ�້ພິຈາລະນາທີ່ສ�າຄັນ 
ຂ�້ພິຈາລະນາຫຼັກໃນການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືສາກົນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານລວມມີ:

• ໃຊ້ກົນໄກທີ່ບ�່ເປັນທາງການສ�າລັບການສອບຖາມເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອຕັດສິນວ່າມີຫຼັກຖານ, ມີຜູ້ກະທ�າຜິດ, ຜູ້ຮັບເຄາະ, ຫຼື ຜົນກ�າໄລ 
ຈາກການຄ້າມະນຸດໃນປະເທດອື່ນບ�. 

• ປຶກສາຫາລືແຕ່ຕົ້ນໆຂອງກ�ລະນີສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານກັບສູນກາງເພື່ອການຮ່ວມມືສາກົນ, FIU, ແລະໄອຍະການ ເພື່ອ 
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈເຖິງສາຍແບ່ງປັນຂ�້ມູນທີ່ເປັນທາງການແລະບ�່ເປັນທາງການທີ່ມີຢູ່.

• ໃຫ້ພົວພັນກັນແຕ່ຕົ້ນໆກັບຄູ່ຮ່ວມງານຂອງທ່ານໃນປະເທດອື່ນ. ອັນນີ້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າຈະຂ�ເອົາຂ�້ມູນຜ່າ 
ນເຄືອຂ່າຍທີ່ບ�່ເປັນທາງການໄດ້ບ�, ຫຼື ຕ້ອງໄດ້ຂ�ຜ່ານ ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍ. ນອກນີ້ ຍັງ 
ຈະສາມາດຊ່ວຍລະບຸປະເດັນທາງກົດໝາຍໃດໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ, ແລະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເຖິງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆຂອງອົງການ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍອີກດ້ວຍຖ້າຈະທ�າການຮ້ອງຂ�.

• ຖ້າຕ້ອງຮ້ອງຂ�ກັບ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍ: 

- ໃຫ້ຂ�ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເລື່ອງເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດທີ່ທ່ານຂ�ເອົາຂ�້ມູນ.

- ໃຫ້ສະແດງຂ�້ສະເໜີຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າທ່ານຕ້ອງການຢາກໄດ້ຫຍັງ, ແລະໃຫ້ແຈ້ງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຕາມເພື່ອໃຫ້ຜົນ 
ສ�າເລັດໃນເລື່ອງນີ້.

- ອັນນີ້ ອາດລວມເຖິງ ການລະບຸຊັບສິນ, ກ�ານົດວ່າໃຜເປັນເຈົ້າຂອງຜົນປະໂຫຍດ, ພິສູດວ່າເປັນການກະທ�າຜິດແອບ 
ແຝງທີ່ສະຫຼຸບໄດ້, ແລະ ຂ�ໃຫ້ມີການຍັບຍັ້ງ, ຍຶດໄວ້ ແລະສົ່ງຊັບສິນກັບຄືນປະເທດ.

- ຮັບປະກັນວ່າການຮ້ອງຂ�ຂອງທ່ານສົມບູນຮອບດ້ານແລະໄດ້ຍື່ນຂ�້ມູນແລະເອກະສານທັງໝົດທີ່ປະເທດທີ່ທ່ານຮ້ອງຂ�ໄປ 
ນັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕາມຕ້ອງການ.

- ໃຫ້ມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ທ່ານຈະສະເໜີຫຼັກຖານ.

- ສະໜອງກອບເວລາທີ່ເໝາະສົມເປັນຈິງໄດ້ສ�າລັບການຕອບຮັບຕ�່ການຮ້ອງຂ�ຂອງທ່ານ (ປຶກສາກັນກ່ອນໜ້າກັບຜູ້ຮັບ).

- ຖ້າທ່ານຈະຂ�ເອົາຄ�າສັ່ງໃນການຍັບຍັ້ງຫຼືຍຶດຊັບທີ່ລົງທະບຽນໃນຕ່າງປະເທດ, ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າການຂ�ເອົາຄ�າສັ່ງຂອງທ່ານ 
ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂຂອງລະບົບກົດໝາຍຂອງປະເທດນັ້ນ.

• ໃຫ້ຮູ້ເຖິງກອບວຽກສ�າລັບການການກັກກັນແລະຍຶດຊັບໃນຕ່າງປະເທດທີ່ທ່ານກ່ຽວຂ້ອງນ�າ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃນການແບ່ງປັນຊັບສິນທີ່ຍຶດມາໄດ້. 
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ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ ກໍລະນີ ຄ້າມະນຸດ27

ຕົວຢ່າງໃນການໃຊ້ຄວາມຮ່ວມມືສາກົນສ�າລັບການສືບສວນສອບສວນໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ:

ຕ�າຫຼວດສົງໄສວ່າມີບັນທຶກຂອງທະນາຄານໃນຕ່າງປະເທດທີ່ອາດນ�າມາໃຊ້ໃນການດ�າເນີນ 
ຄະດີຜູ້ກະທ�າຄວາມຜິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດ.

ຕ�າຫຼວດຢັ້ງຢືນວ່າມີບັນຊີແທ້ແລະໄດ້ເນື້ອ 
ໃນຂອງບັນທຶກຂອງທະນາຄານນັ້ນ ແລະ  

ຕັ້ງຂ�້ຫາຜູ້ກະທ�າຜິດ.

ການຮ່ວມມືທີ່ບ�່ເປັນທາງການອາດລວມມີ:

ຕ�າຫຼວດພົວພັນໄປຫາຕ�າຫຼວດທີ່ຕ່າງປະເທດແລະຂ�ໃຫ ້
ຢັ້ງຢືນວ່າບັນທຶກຂອງທະນາຄານທີ່ຕ້ອງສົງໄສນີ້ມີໃນ 

ໂຕຈິງ.

ການຮ່ວມມືທີ່ເປັນທາງການອາດລວມມີ:
ຜູ້ກະທ�າຜິດປະຕິເສດວ່າຜູ້ກ່ຽວບ�່ມີການພົວພັນ 

ຫຍັງກັບບັນທຶກຂອງທະນາຄານທີ່ໄດ້ມາ. ສະນັ້ນ  
ໄອຍະການຕ້ອງມີບັນທຶກໃນ ‘ຮູບແບບທີ່ຖືກຍອມຮັບໄດ້’  

ສ�າລັບການດ�າເນີນຄະດີໃນສານ.

ລັດຖະບານຕ່າງປະເທດສະໜອງບັນທຶກໃນ 
‘ຮູບແບບທີ່ຖືກຍອມຮັບໄດ້’

ລັດຖະບານຍ່ືນຄ�າຂ� ການຊ່ວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນແລະກັນດ້ານກົດ 
ໝາຍ ກັບຕ່າງປະເທດນ້ັນໆ ເພ່ືອຂ�ເອົາບັນທຶກທະນາຄານໃນ  

‘ຮບູແບບທ່ີຖືກຍອມຮບັໄດ້’.

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ປຶກສາກັບສູນກາງຂອງທ່ານ, ໄອຍະການ, ແລະ FIU ຂອງທ່ານແຕ່ຕົ້ນໆໃນການສືບສວນສອບສວນຄະດີໃດໜຶ່ງ. 

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຊ້ສາຍແລກປ່ຽນຂ�້ມູນແບບບ�່ເປັນທາງການ ໃນລະຍະຕົ້ນ ຂອງການສືບສວນສອບສວນເພື່ອເຂົ້າຫາຂ�້ມູນ, ຂ�ຄວາມ 
ກະຈ່າງແຈ້ງວ່າມີຂ�້ມູນຊະນິດໃດແດ່ທີ່ມີຢູ່, ໝັ້ນໃຈວ່າຮູ້ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຂ�ເອົາຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ  
ຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ດີຂຶ້ນຕື່ມໃນ ການຮ້ອງຂ�ເອົາຂ�້ມູນຢ່າງເປັນທາງການ. 
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ໝວດທີ 7: 
ວິທີການຈ່າຍເງິນແບບໃໝ່
ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ໃຫ້ແນວໂນ້ມສ�າລັບການຈ່າຍເງິນທີ່ຖືກກວ່າແລະມີປະສິດທິຜົນກວ່າໃນທົ່ວໂລກ. ຄວາມກ້າວໜ້າເຫຼົ່ານີ້ກ�ສາ 
ມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນການຟອກເງິນໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ລວມເຖິງການບ�່ຕ້ອງລະບຸຊື່ກ�ມີໂອກາດສູງຂຶ້ນເມື່ອປຽບທຽບກັບວິທີການ 
ຈ່າຍເງິນແບບບ�່ໃຊ້-ເງິນສົດ ແບບເກົ່າ. ນອກນີ້ ການເຄື່ອນໄຫວເງິນຜ່ານເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ ໂດຍທົ່ວໄປກ�ຍັງຕົກຢູ່ນອກລະບົບ 
ຄວບຄຸມເງິນຕາອີກດ້ວຍ, ອາດປະຕິບັດກັນທົ່ວໄປໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ແລະອາດຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດຂັນໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.  
ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້, ເປັນສິ່ງສ�າຄັນທີ່ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍແລະຜູ້ສືບສວນສອບສວນຕ້ອງຮູ້ວ່າລະບົບນີ້ປະຕິບັດກັນຢ່າງໃດແລະ 
ມັນອາດຈະຖືກນ�າມາໃຊ້ໂດຍຜູ້ກະທ�າຜິດອາຊະຍາກ�າວິທີໃດ. ວິທີການຈ່າຍເງິນທົ່ວໄປທີ່ນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ລວມມີ:

ບັດສະຫຼາດ (ບັດທີ່ເກັບຄຸນຄ່າເງິນ)
ບັດພລາສຕິກທີ່ເບິ່ງຄ້າຍຄືກັບບັດເຄຣດິດ ແລະມີໄມໂຄຣຊິບເຊິ່ງສາມາດໃຊ້ຈ່າຍແທນເງິນສົດ, ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນນັ້ນບ� ່
ຕ້ອງເຊ່ືອມຕ�ໄ່ປຫາບັນຊີທະນາຄານ—ຕົວຢ່າງ ບັດທ່ີຖອກເງິນໃສ່ໄວກ່້ອນແລະໂຫຼດເງິນໃສ່ໃໝ່ໄດ້ ເຊ່ິງສາມາດໃສ່ເງິນຕ່ືມໂດຍໃຊ້ເງິນສົດ 
ຈົນຮອດລະດັບມູນຄ່າສູງສຸດ, ບັດນີ້ຈະໃຊ້ຄືກັນກັບເງິນສົດຖ້າບ�່ໄດ້ລົງທະບຽນທາງອອນລາຍນ໌, ກ�ສາມາດໃຊ້ຖອນເງິນຈາກຕູ ້ATMs ໄດ້  
ແລະຊື້ເຄື່ອງທາງອອນລາຍນ໌ແລະຊື້ສິ່ງຂອງໃນ-ຮ້ານໄດ້, ແລະບ�່ເຊື່ອມຕ�່ໄປຫາບັນຊີທະນາຄານ. 

ຈ່າຍແບບ PayPal 

‘ກະເປົ໋າເງິນດິຈີຕ້ອນ’ ທີ່ສາມາດໂອນເງິນຈາກບັດສິນເຊື່ອເຄຣດິດຫຼືບັດເດບິດທີ່ມີເງິນ, ບັນຊີທະນາຄານຂອງລູກຄ້າ ແລະ/ຫຼື  
ໂອນຈາກບັນຊ ີPayPal ໄປຫາບັນຊີຂອງຜູ້ໃຊ ້PayPal ຄົນອື່ນໆ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍສາມາດສົ່ງແລະຮັບເງິນທາງອອນລາຍນ໌,  
ຫຼືໃນ-ຮ້ານ (ໃນບາງປະເທດ)

ເງິນຕາ ຄຣິບໂຕຄາເຣິນຊີ Cryptocurrency (ຕົວຢ່າງ bitcoin)

ເງິນຕາທີ່ປຽບສະເໝືອນເງິນຈິງໄດ້ມີການປະຕິບັດໃຊ້ຈ່າຍກັນນອກລະບົບທະນາຄານ. ການເຄື່ອນໄຫວເງິນແມ່ນເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງຜູ້ນ�າ 
ໃຊ້ໂດຍຕົງ, ໂດຍຜູ້ໃຊ້ບ�ຕ້່ອງແລກປ່ຽນສ່ິງຢ້ັງຢືນໂຕ. ມັນເຮດັໃຫ້ມີການເຄ່ືອນໄຫວເງິນທ່ີບ�ຕ້່ອງລະບຸຊ່ືແລະຖືກປ້ອງກັນໂດຍລະຫັດຄວາມ 
ປອດໄພທີ່ຊັບຊ້ອນ. ບ�່ມີສູນກາງທີ່ເປັນທາງການທີ່ສ້າງໜ່ວຍເງິນຕາຫຼືມີອ�ານາດຮັບຮອງການເຄື່ອນໄຫວເງິນ.

ຈ່າຍເງິນທາງໂທລະສັບມືຖື 
ວິທີຈ່າຍເງິນທາງໂທລະສັບມືຖືເຊິ່ງໂອປະເຣເຕີທ�າໜ້າທີ່ເປັນຄົນກາງທີ່ອະນຸມັດ, ລົບລ້າງ, ແລະ ຈັດການເລື່ອງຈ່າຍເງິນ. ອັນນີ້ ແມ ່
ນວິທີການທົ່ວໄປເມື່ອບ�່ມີບ�ລິການທະນາຄານແບບເກົ່າຫຼືມີບ�ລິການທີ່ຈ�າກັດ. ຢູ່ໃນການຈ່າຍເງິນແບບນີ້ ຈ�ານວນເງິນທີ່ຖືກໂອນ  
ອາດຈະຖືກເກັບເອົາຫຼືຈ່າຍລ່ວງ-ໜ້າໃສ່ບັນຊີໂທລະສັບຫຼືມູນຄ່າເງິນອາດຈະຖືກເກັບໄວ້ໃນບັດ SIM. ຄວາມກ້າວໜ້າທາງໂທລະສັບມືຖ ື
ແລະກົນໄກສະຫຼາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ໄດ້ເປັນຜົນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃຊ້ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຈ່າຍເງິນຜ່ານ ລະບົບເອກະລັກຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍ ຸ 

(RFID), ການສື່ສານໃກ້ສະໜາມ (NFC) ຫຼືລະບົບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍບ�່ຕ້ອງໃຊ້ບັດຫຼືໂອນຜ່ານທະນາຄານແບບເກົ່າ.  
ລະບົບຈ່າຍກັບ Apple ແລະ ລະບົບກະເປົ໋າເງິນກັບ Google ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້.  

ລະບົບທະນາຄານທາງອິນເຕີແນັດແລະທາງເລືອກໃນການຈ່າຍ 
ຄວາມກ້າວໜາ້ທາງອິນເຕີແນັດໄດ້ເປັນຜົນໃຫ້ມີການເພ່ີມສູງຂ້ຶນຂອງບ�ລິການຈາ່ຍເງິນທ່ີອາໄສອິນເຕີແນັດໃນການຍົກຍ້າຍເງິນໄປຫາຫືຼ 
ຈາກບັນຊີທະນາຄານຫືຼຈາກບ�ລິການຈາ່ຍເງິນໂດຍສະຖາບັນທ່ີບ�ແ່ມ່ນ-ທະນາຄານແລະປະຕິບັດກັນທາງອິນເຕີແນັດເທ່ົານ້ັນ. ບ�ລິການແບບນ້ີ 
ເພ່ີມຄວາມສ່ຽງໃນການນ�າເອົາຄອມພິວເຕີຫືຼເຄ່ືອງກົນໄກສະຫຼາດມາໃຊ້ຈາ່ຍເງິນໂດຍໃຊ້ບັດເຄຣດິດຫືຼບັນຊີທ່ີຕ້ັງຂ້ຶນໃນບັນດາປະເທດທ່ີບ�່ 
ຄ່ອຍປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງລະບົບ ຄວາມຮອບຄອບຕ�ລູ່ກຄ້າ (CDD) ແລະ ຮູລູ້ກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC).

ຂ�້ແນະນ�າ
ໃຫ້ລະວັງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ຫຼາຍແບບທ່ີໃຊ້ໂອນເງິນທ່ີມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ. ໃຫ້ພົວພັນຫາ FIU ຂອງທ່ານເພ່ືອຂ�ຄຳແນະນຳໃນການວິເຄາະ 
ໃຫ້ຮູ້ວິທີການຈ່າຍເງິນແບບດັ່ງກ່າວ.  
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ຄູ່ມືນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມເງິນໃນ ກໍລະນີ ຄ້າມະນຸດ29

ໝວດທີ 8: ຂ�້ສະຫຸຼບຄ�າແນະນ�າ
ກ�່ຕັ້ງກ�ານົດກົດໝາຍທີ່ສົມບູນຮອບດ້ານໃນການຕ້ານ-ການຟອກເງິນ

ຮັບປະກັນວ່າການຟອກເງິນແລະການກະທ�າຜິດແອບແຝງທີ່ສະຫຼຸບໄດ້ຢ່າງອື່ນຖືກສາມາດນ�າມາດ�າເນີນຄະດ ີ
ໄດ້ໂດຍແຍກກັນ.

ກ�່ຕັ້ງກ�ານົດ ການຍຶດຊັບໄດ້ ໂດຍບ�່ຕ້ອງ-ມີການລົງອາຍາ.

ໃຫ້ນ�າໃຊ້ມາດຕະການທີ່ຫ້າວຫັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການສືບສວນສອບສວນເງິນແບບປະກົບຄູ່ໄດ້ກາຍມາເປັນ 
ພາກສ່ວນປົກກະຕິຂອງທຸກໆການສອບຖາມທີ່ມີການໃຊ້ກົດໝາຍບັງຄັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກ�າທີ່ມີຜົນ 
ໄດ້ທາງການເງິນ, ລວມທັງການຄ້າມະນຸດ.

ເກັບກ�າສະຖິຕິເລື່ອງຊັບສິນທີ່ຍຶດມາໄດ້ແລະໃຊ້ເງິນຈາກການກະທ�າຜິດຖານຟອກເງິນມາທ�າລາຍເຄືອຂ່າຍ 
ຄ້າມະນຸດ. ໃຫ້ພິຈາລະນາໃຊ້ສິ່ງນີ້ເປັນສິ່ງຊີ້ແນະປະເມີນຜົນງານສ�າລັບການຕອບໂຕ້ຕ�່ກ�ລະນີຄ້າມະນຸດຂອງ 
ປະເທດຂອງທ່ານ.

ມີການສາທິດລະດັບສູງຕ�່ການສະໜັບສະໜູນໃນການນ�າໃຊ້ວິທີການ ‘ຕິດຕາມເງິນ’  
ໃນການສືບສວນສອບສວນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການນ�າມາປະຕິບັດຢູ່ທຸກລະດັບໃນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງທ່ານ.

ຮັບປະກັນວ່າກອບວຽກພາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານລວມເອົາ ການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນດ້ານກົດໝາຍ  
ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນກ�ລະນີຄ້າມະນຸດ, ແລະ ໃຫ້ການຟອກເງິນເປັນການກະທ�າຜິດທີ່ສົ່ງຂ້າມປະເທດໄດ້  
ໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດຂອງທ່ານ.

ຮັບປະກັນວ່າການໂຕ້ຕອບຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ນ�າເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທຸກໆອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ  
(ຜູ້ສືບສວນສອບສວນ, FIUs, ແລະໄອຍະການ) ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການກະທ�າຜິດນັ້ນໄດ້ຖືກສືບສວນສອບ 
ສວນຢ່າງສົມບູນເຕັມທີ່. 

ໃຊ້ລະບົບຈັດການກ�ລະນີເພື່ອນ�າຮອຍເອົາຂ�້ມູນດ້ານເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ມາຈາກການສືບສວນສອບສວນ.

ຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາເງື່ອນໄຂທາງກົດໝາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດພາຍໃນເພື່ອເອົາຂ�້ມູນ (ເຊັ່ນ  
ເງື່ອນໄຂເລື່ອງ ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ການຄຸ້ມຄອງຂ�້ມູນ ແລະ ການເກັບເປັນຄວາມລັບ)

ໃຊ້ເຄືອຂ່າຍແບ່ງປັນຂ�້ມູນທີ່ບ�່ເປັນທາງການໃນລະຍະຕົ້ນໆຂອງການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ. ໃຊ້ເຄືອ 
ຂ່າຍແບ່ງປັນຂ�້ມູນດ້ານການເງິນ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະເທດຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ ເຄືອຂ່າຍຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງກອນໃນ 
ການຍຶດຊັບ —ອາຊີປາຊີຟິກ (ARIN-AP) ຖ້າເຂົາເຈົ້າຍັງບ�່ທັນໄດ້ເປັນສະມາຊິກເທື່ອ

ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫ້າວກັນກັບ FIU ແລະທາງການສູນກາງ ຂອງທ່ານແຕ່ຕົ້ນໆໃນການສືບສວນສອບສວນຂອງ 
ທ່ານ. 

ໃຫ້ລະວັງເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ຖືກນ�າມາໃຊ້ໃນການໂອນເງິນ. ພົວພັນຫາ FIU ຂອງທ່ານ 
ເພື່ອຂ�ຄ�າແນະນ�າໃນການສືບແລະວິເຄາະວິທີການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວນັ້ນ.



ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ 



ບາລີ ໂປຣເຊສ໌ 
ກ່ຽວກັບການລັກລອບເອົາຄົນເຂົ້າ-ອອກປະເທດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ  
ອາຊະຍາກ�າຂ້າມຊາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 


