
แนวปฏิบตัิเบือ้งต้นส�ำหรับผู้ 

ปฏิบตัิงำนเก่ียวกบักำรใช้เคร่ือง 

มือสืบสวนสอบสวนทำงกำรเงิน 

ในคดีกำรค้ำมนษุย์  

แนวนโยบายในกำรติดตำมเงินใน
คดีค้ำมนุษย์ 

ว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาตทิี่เก่ียวข้อง

กระบวนการบาหลี



กระบวนกำรบำหลวีำ่ด้วยกำรลกัลอบขนผู้โยกย้ำยถ่ินฐำน กำรค้ำมนษุย์และอำชญำกรรม 
ข้ำมชำตท่ีิเก่ียวข้อง (กระบวนกำรบำหล)ี ก่อตัง้ในปีค.ศ. 2002 และเป็นกระบวนกำร 
ปรึกษำหำรือระดบัภมิูภำคโดยสมคัรใจและไมมี่ผลผกูพนั  โดยมีประธำนร่วมกนัคือ 
รัฐบำลของประเทศออสเตรเลยีและประเทศอินโดนีเซีย และประกอบด้วยสมำชิกกวำ่ 
45 ประเทศและองค์กรตำ่ง ๆ 

หำกมีค�ำถำมเก่ียวกบัแนวนโยบำยฉบบันี ้กรุณำสง่ไปท่ี ส�ำนกังำนสนบัสนนุระดบัภมิูภำค  
(RSO) ส�ำหรับกระบวนกำรบำหล ีท่ี:

อีเมล: info@rso.baliprocess.net  
เวบ็ไซต์ RSO: www.baliprocess.net/regional-support-office
จดัพิมพ์เม่ือ เดือนกรกฎำคม ค.ศ. 2018  

ออกแบบกรำฟฟิกโดยรัฐบำลออสเตรเลีย 
กระทรวงโฮมแอฟแฟร์ส

แนวนโยบายนีอ้ำจน�ำไปใช้ในทกุประเทศท่ีร่วมในกระบวนกำร

บำหลี รวมถงึประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมิได้ลงนำมและ/หรือให้สตัยำบนัใน 

อนสุญัญำสหประชำชำตวิำ่ด้วยกำรตอ่ต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ

ท่ีจดัตัง้ในลกัษณะองค์กร (อนสุญัญำอำชญำกรรมข้ำมชำต)ิ  

และพิธีสำรเสริมสองฉบบัของอนสุญัญำนี ้คือพิธีสำรวำ่ด้วย 

กำรตอ่ต้ำนกำรลกัลอบขนผู้ โยกย้ำยถ่ินฐำนโดยทำงบก ทะเลและ 

อำกำศ และพิธีสำรวำ่ด้วยกำรป้องกนั ปรำบปรำมและลงโทษกำรค้ำ 

มนษุย์โดยเฉพำะสตรีและเดก็ ค�ำศพัท์ท่ีใช้ในแนวนโยบำยนีต้รงกบั 

ตรำสำรระหวำ่งประเทศทัง้สำมฉบบัเทำ่ท่ีเป็นไปได้ อยำ่งไรก็ตำม  

เพ่ือวตัถปุระสงค์ของกำรแปล ควรอ้ำงอิงถงึกำรแปลอยำ่งเป็นทำง 

กำรของอนสุญัญำและพิธีสำรนีใ้นฐำนะเป็นจดุอ้ำงอิงหลกัส�ำหรับ

ค�ำศพัท์ท่ีใช้ในแนวนโยบำยฉบบันี ้

กระบวนการบาหลี
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ขอขอบคณุ 
แนวนโยบายฉบบันีไ้ด้มีการพฒันาขึน้โดยสมาชกิกระบวนการบาหลี น�าโดยคณะกรรมการร่างแนวนโยบาย 
กระบวนการบาหลีซึ่งประกอบด้วยสมาชกิดงัต่อไปนี:้

ยูสฟิดลิ อัทธยัคสนา
รองหวัหน้า II ฝ่ายการตดิตามทรัพย์สนิคืนระหวา่งประเทศ
ศนูย์การตดิตามทรัพย์สนิคืน (พีพีเอ) ส�านกังานอยัการสงูสดุ
อินโดนีเซีย (ประธานร่วม)

เคียราน บทัเลอร์  
ท่ีปรึกษา (กฎหมาย) ฝ่ายอาชญากรรมระหวา่งประเทศ
กระทรวงโฮมแอฟแฟรส์ ออสเตรเลีย (ประธานร่วม)

มัด มอสเล็ม อาลิ พพีเีอม็ (บเีออาร์) 
เอส.พี. เพ่ิมเตมิ อาชญากรรมพิเศษ (ส�านกังานใหญ่กรมต�ารวจ)
ต�ารวจบงัคลาเทศ บงัคลาเทศ

มาเรีย โรสนี ฟังโก  
ผู้ชว่ยพิเศษ
ส�านกังานรองเลขาธิการคนงานตา่งถ่ินฐาน
กระทรวงตา่งประเทศ ฟิลปิปินส์

เฮเซล จอย พะนอง  
เจ้าหน้าท่ีกฎหมาย 
ส�านกังานรองเลขาธิการคนท�างานย้ายถ่ิน
กระทรวงตา่งประเทศ ฟิลปิปินส์

ชลธิชา ดาวเรือง  
ผู้อ�านวยการกองคดี  
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศไทย 

ศริิอรรถ วเิวก  
เจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนอาวโุส กองความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ประเทศไทย

คริส แบตต์  
ท่ีปรึกษาการตอ่ต้านการฟอกเงินและการตอ่ต้านการสนบัสนนุทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย  
ส�านกังานวา่ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาชาติ

ไมเคลิ เพต็ต ี 
ท่ีปรึกษาการบงัคบัใช้กฎหมาย
คณะชว่ยเหลือการตอ่ต้านการฟอกเงิน 
กระทรวงโฮมแอฟแฟร์ส ออสเตรเลีย

รีเบค็กา มลิลส์
ผู้ชว่ยผู้อ�านวยการ
แผนกลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานและการค้ามนษุย์  
กระทรวงโฮมแอฟแฟร์ส ออสเตรเลีย

หากมีค�าถามเก่ียวกบัแนวนโยบายนี ้กรุณาสง่ไปท่ี bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au

ขอ
ขอ

บค
ณุ
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ค�าน�า 
ตัง้แต่ก่อตัง้ในปีค.ศ. 2002 กระบวนการบาหลีว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์ 
และอาชญากรรมข้ามชาตทิี่เก่ียวข้อง (กระบวนการบาหลี) สร้างความตระหนักในระดบัภมูภิาค  
ถงึผลของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้ามนุษย์และอาชญากรรมข้ามชาตทิี่เก่ียวข้อง  
ทัง้ยังได้พฒันาและน�ากลยุทธ์และความร่วมมือในเชิงปฏบิตัต่ิาง ๆ มาใช้ตอบโต้ กระบวนการบาหลีที่มี 
ประเทศอนิโดนีเซียและออสเตรเลียเป็นประธานร่วมนัน้ มีสมาชิกมากกว่า 48 ประเทศและองค์การ  
รวมถงึส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแห่งสหประชาชาต ิ(UNHCR) องค์การระหว่างประเทศเพื่อ 
การโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และส�านักงานว่าด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาต ิ
(UNODC) ตลอดจนประเทศและองค์กรระหว่างประเทศผู้สังเกตการณ์จ�านวนมาก

ในการประชมุคณะรัฐมนตรีในระดบัภมิูภาควา่ด้วยกระบวนการบาหลีครัง้ท่ีหกเม่ือเดือนมีนาคม ค.ศ. 2016 คณะรัฐมนตรี 
รับทราบถงึความส�าคญัของหน้าท่ีของประเทศตา่ง ๆในการท�าให้การฟอกเงินและทรัพย์ท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม 
เป็นอาชญากรรมผิดกฎหมาย เพ่ือเลง็ไปท่ีแรงจงูใจทางการเงินส�าหรับการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐานและการค้ามนษุย์ และ 
เสนอแนะให้คณะท�างานกระบวนการบาหลีวา่ด้วยการค้ามนษุย์ (คณะท�างาน) จดัการฝึกอบรมและพฒันาแนวปฏิบตัริะดบั 
ภมิูภาคในหวัข้อนี ้ตอ่มาในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 คณะท�างานได้จดัการประชมุอภิปรายแสดงความคดิเหน็เร่ือง 
การตดิตามเงินของกระบวนการบาหลี ซึง่ได้เสนอแนะให้คณะท�างานพฒันาแนวนโยบายระดบัภมิูภาค (แนวนโยบาย) และ 
หลกัสตูรการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องวา่ด้วยการใช้เคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินในคดีการค้ามนษุย์

ในการประชมุประจ�าปีครัง้ท่ีสองในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2016 คณะท�างานตกลงท่ีจะท�าตามข้อเสนอแนะนีต้อ่ไปภายใต้ 
แผนงานต่อไปส�าหรบั ค.ศ. 2016-17 และตัง้คณะกรรมการร่างขึน้มาคณะหนึง่ ซึง่มีรัฐบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ 
ประเทศออสเตรเลียเป็นประธานร่วมในการร่างแนวปฏิบตันีิ ้คณะกรรมการร่างชดุนีป้ระกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้านการตอ่ต้านการ 
ฟอกเงินและการค้ามนษุย์จากประเทศออสเตรเลีย บงัคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลปิปินส์ ประเทศไทย และส�านกังานวา่ด้วยยาเสพตดิ 
และอาชญากรรมแหง่สหประชาชาต ิ(UNODC) แนวนโยบายฉบบัร่างได้ถกูจดัให้สมาชิกกระบวนการบาหลีและผู้สงัเกตการณ์  
เพ่ือให้แสดงความคดิเหน็เป็นลายลกัษณ์อกัษร และอภิปรายท่ีการประชมุเชิงปฏิบตักิารการให้ค�าปรึกษากระบวนการบาหลี  
ซึง่จดัขึน้ระหวา่งวนัท่ี 23–24 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 ในบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และตอ่มาได้มีการด�าเนินการจนลลุว่งและได้รับ 
การรับรองในท่ีประชมุของกลุม่เจ้าหน้าท่ีอาวโุสเฉพาะกิจของกระบวนการบาหลี เม่ือเดือนตลุาคม ค.ศ. 2017

แนวนโยบายฉบบันีเ้ป็นแนวนโยบายเชิงสมคัรใจ ไมมี่ผลผกูมดั และมุง่ท่ีจะน�ามาใช้เป็นเคร่ืองมืออ้างอิงส�าหรับเจ้าหน้าท่ีทางด้านกฎหมาย 
และความยตุธิรรม ท่ีมีหน้าท่ีในการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีในคดีการค้ามนษุย์ในประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี  

ค�า
น�า
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ช่ือย่อและค�าย่อ

ARIN-AP เครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานการกู้ คืนสนิทรัพย์-- เอเชียแปซฟิิก  

ASEAN สมาคมประชาชาตแิหง่เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

Bali Process
กระบวนการบาหลีวา่ด้วยการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน  
การค้ามนษุย์และอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิเก่ียวข้อง  

FATF คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน 

FIU หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน

ILO องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ  

IOM องค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน  

MOU บนัทกึความเข้าใจ

NGO องค์การนอกภาครัฐ

อนุสัญญา 
อาชญากรรมข้ามชาต ิ

อนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยการตอ่ต้านอาชญากรรมข้ามชาตท่ีิจดัตัง้ในลกัษณะองค์กร

RSO ส�านกังานสนบัสนนุกระบวนการบาหลีระดบัภมิูภาค    

พธีิสารว่าด้วยการค้ามนุษย์
พิธีสารวา่ด้วยการป้องกนั ปราบปรามและลงโทษการค้ามนษุย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเดก็ เสริมอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วย 
การตอ่ต้านอาชญากรรมข้ามชาติท่ีจดัตัง้ในลกัษณะองค์กร     

UN สหประชาชาติ

UNHCR ส�านกังานข้าหลวงใหญ่ผู้ลีภ้ยัแหง่สหประชาชาต ิ

UNODC ส�านกังานวา่ด้วยยาเสพตดิและอาชญากรรมแหง่สหประชาต ิ 
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บทสรุปผู้บริหาร
การค้ามนษุย์เป็นอาชญากรรมร้ายแรงท่ีมีผลกระทบด้านสทิธิมนษุยชนอยา่งมหนัต์ นอกจากนี ้มนัยงัเป็นรูปแบบธรุกิจของอาชญากรรม 
ท่ีมีการจดัตัง้ในลกัษณะองค์กรท่ีมีผลก�าไรมากท่ีสดุรูปแบบหนึง่ ซึง่มีการประเมินวา่เป็นแหลง่ใหญ่ท่ีสดุอนัดบัสองของรายได้ท่ีผิดกฎหมาย 
ทัว่โลก เป็นท่ีสองรองเพียงการค้ายาเสพตดิเทา่นัน้1 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศประเมินวา่การบงัคบัใช้แรงงานและการค้ามนษุย์เป็น 
อตุสาหกรรมท่ีมีมลูคา่ 150 พนัล้านเหรียญสหรัฐตอ่ปี ทัว่โลก2

ทัง้ ๆ ท่ีความตระหนกัถงึความแพร่หลายและความรุนแรงของผลกระทบของการค้ามนษุย์มีเพ่ิมขึน้ อตัราการลงโทษทัว่โลกยงัคงต�่าอยู ่ 
การตดิตามเงินนัน้จะสามารถชว่ยตดิตามร่องรอยการเดนิทางของผลก�าไรท่ีผิดกฎหมาย ระบตุวัผู้กระท�าผิดและผู้ เสียหาย เก็บรวบรวม 
หลกัฐานท่ีสามารถชว่ยในการด�าเนินคดี และท�าให้สามารถยดึทรัพย์เพ่ือตดัผลก�าไรท่ีผิดกฎหมายออกจากเครือขา่ยอาชญากร  
แนวนโยบายฉบบันีแ้จกแจงวิธีเพ่ือเสริมการตอบสนองในการบงัคบัใช้กฎหมายกบัการค้ามนษุย์ ด้วยการน�าวิธี ‘ติดตามเงิน’ มาผสมผสาน 
โดยใช้เทคนิคการตอ่ต้านการฟอกเงินและการกู้ คืนสนิทรัพย์

ประเทศตา่ง ๆ มีหน้าท่ีตอ่ต้านการฟอกเงินและจดัการกบัเงินรายได้จากอาชญากรรม ตามท่ีก�าหนดโดยคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนิน 
มาตรการทางการเงิน (FATF) และท่ีมีอยูใ่นอนสุญัญาสหประชาชาตหิลายฉบบั ซึง่รวมถงึความจ�าเป็นท่ีต้องออกกฎหมายการกระท�าผิดใน 
การฟอกเงินแบบครอบคลมุ และเพ่ือก่อตัง้ระบบการพิทกัษ์ทรัพย์ การยดึและการริบทรัพย์ท่ีได้จากการอาชญากรรมอยา่งมีประสทิธิภาพ

แนวนโยบายฉบบันีบ้รรยายกระบวนการฟอกเงินและวิธีการทัว่ไปท่ีเครือขา่ยอาชญากรการค้ามนษุย์ใช้ ซึง่ได้มาจากประสบการณ์ของ 
ประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี ด้วยการรับรองบทบาทกลางของหนว่ยงานขา่วกรองทางการเงิน (FIUs) ในการสนบัสนนุวิธีการ  
‘ตดิตามเงิน’ แนวนโยบายฉบบันีใ้ห้เคลด็ลบัในการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานด้านกฎหมายและความยตุธิรรมและ 
หนว่ยงานขา่วกรองทางการเงิน นอกจากนี ้แนวนโยบายฉบบันีย้งัแจกแจงข้อมลูเก่ียวกบัชว่งตา่ง ๆ ท่ีส�าคญัของการด�าเนินการสืบสวน 
สอบสวนทางการเงิน รวมถงึการใช้กลไกความร่วมมือระหวา่งประเทศ พร้อมค�าแนะน�าส�าหรับการปฏิบตัท่ีิเป็นเลศิและกรณีศกึษา

แนวนโยบายฉบบันีน้�าเสนอมาเพ่ือเป็นเอกสารอ้างอิง เพ่ือชว่ยผู้ปฏิบตักิารในการขยายชดุเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือตอ่สู้กบัการกระท�าผิดในการค้า 
มนษุย์ ด้วยการมุง่เป้าไปท่ีความเป็นจริงทางเศรษฐกิจท่ีอาชญากรรมนีมี้การขบัเคลื่อนไปด้วยผลก�าไร น่ีเป็นจดุมุง่เน้นใหมข่องกระบวนการ 
บาหลี และเป็นจดุท่ีสอดคล้องกบัการตระหนกัท่ีเพ่ิมขึน้ทัว่โลกในคณุคา่ของการใช้เคร่ืองมือการสืบสวนสอบสวนทางการเงินเพ่ือเป็นการ 
แทรกแซงอาชญากรรมข้ามชาตแิละมุง่เป้าไปท่ีสิง่ท่ีอาชญากรให้คณุคา่มากท่ีสดุ กลา่วคือผลก�าไรนัน่เอง3

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 ตวัอยา่งเชน่ คณะมนตรีความมัน่คงแหง่สหประชาชาตไิด้ลงมตคิรัง้แรกของสภา (2331) เก่ียวกบัการค้ามนษุย์และการค้าทาสเม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม ค.ศ. 2016  

สนบัสนนุให้คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน องค์การระดบัภมิูภาคแบบคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน และประเทศ 
ตา่ง ๆใช้ขัน้ตอนหลากหลาย ในการพยายามขดัขวางกระแสการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์และการค้าทาสสมยัใหม ่     

บท
สรุ
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ู้บ
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ตอนท่ี 1: เหตผุล
1.1 ‘การตดิตามเงนิ’ หมายถงึอะไร?
เงินคือสิง่ท่ีจ�าเป็นส�าหรับชีวิตของอาชญากรรมท่ีมีการจดัตัง้เป็นองค์กร ตามกาลเวลาท่ีผา่นไป อาชญากรรมมีลกัษณะซบัซ้อนและมีความ 
เป็นสากลมากขึน้ และอาชญากรก็พบวิธีใหม ่ๆ ท่ีจะปกปิดทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมอยา่งตอ่เน่ือง หนว่ยงานด้านกฎหมายและความ 
ยตุธิรรมหนัมาใช้วิธี ‘ตดิตามเงิน’ โต้ตอบเพ่ือตอ่สู้กบักิจกรรมทางอาชญากรรมท่ีร้ายแรงและจดัตัง้เป็นองค์กรมากขึน้ วิธีนีมุ้ง่เน้นไปท่ีการ 
เงินของอาชญากรรม

การสบืสวนสอบสวนทางการเงิน คือการสบืสวนสอบสวนใด ๆ ในการเงินของคน ๆ หนึง่ คนหลายคนหรือธรุกิจ วตัถปุระสงค์ส�าคญัของการสบืสวน 
สอบสวนทางการเงินคือเพ่ือระบแุละบนัทกึความเคลื่อนไหวของเงิน ระหวา่งการท�ากิจกรรมทางอาชญากรรมท่ีนา่สงสยั พร้อมเป้าหมาย 
สงูสดุในการตรวจจบัและด�าเนินคดีกบัอาชญากรและกู้ คืนทรัพย์ท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม การเช่ือมโยงระหวา่งแหลง่ตา่ง ๆ ของเงิน  
ผู้ รับผลประโยชน์ เวลาท่ีได้รับเงิน และท่ีท่ีเก็บหรือฝากเงิน สามารถให้ข้อมลูท่ีมีคา่และหลกัฐานเก่ียวกบักิจกรรมทางอาชญากรรมได้

วิธี ‘ตดิตามเงิน’ ใช้องค์ประกอบท่ีส�าคญัสองอยา่งคือ กลยทุธ์การตอ่ต้านการฟอกเงินและเคร่ืองมือการกู้ คืนสนิทรัพย์ การฟอกเงินเป็นการ 
กระท�าผิดทางอาญาในการจดัการกบัทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรม เพ่ือปกปิดเอกลกัษณ์ แหลง่ท่ีมา ความเป็นเจ้าของ หรือจดุหมายปลาย 
ทางของเงินท่ีได้รับมาอยา่งผิดกฎหมาย การกู้ คืนสนิทรัพย์เป็นกระบวนการส�าหรับการสืบสวนสอบสวน การยดึหนว่งและการริบทรัพย์ท่ีได้ 
จากอาชญากรรมทกุชนิดเป็นของหลวง

1.2 ท�าไมจงึต้องตดิตามเงนิ?
เครือขา่ยการค้ามนษุย์ใช้เทคนิคหลากหลายในการฟอกเงินเหมือนกบัอาชญากรรมท่ีมีการจดัตัง้แบบองค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือปกปิดแหลง่ท่ีมาท่ีผิด 
กฎหมายของผลก�าไรของตน และท�าให้การด�าเนินธรุกิจประสบความส�าเร็จ ซึง่หมายความวา่การน�าวิธี ‘ติดตามเงิน’ มาใช้ผสมผสานในคดี 
การค้ามนษุย์จะมีประโยชน์อยา่งมาก 

• การตดิตามร่องรอยกระแสการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์ สามารถชว่ยพนกังานสืบสวนสอบสวนระบตุวัสมาชิกและผู้ เสียหายของ 
เครือขา่ยอาชญากร และเก็บรวบรวมหลกัฐานท่ีสามารถชว่ยในการด�าเนินคดีได้     

- ซึง่สามารถชว่ยลดการพึง่พาพยานหลกัฐานของผู้ เสียหายได้บ้าง  

- นอกจากนี ้ยงัชว่ยระบตุวัละครและผู้ รับประโยชน์คนส�าคญัของเครือขา่ยผิดกฎหมาย ท่ีได้รับผลก�าไรแตตี่ตวัออกหา่งจาก 
อาชญากรรมนัน้ ๆ 

• การกระท�าผิดโดยการฟอกเงิน สามารถเป็นอีกชอ่งทางการด�าเนินคดีอาชญากรท่ีเก่ียวข้องในการค้ามนษุย์ น่ีเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีมี
พยานหลกัฐานไมเ่พียงพอท่ีจะน�าไปสูก่ารด�าเนินคดีท่ีประสบความส�าเร็จในการใช้ข้อหาการค้ามนษุย์ นอกจากนี ้มนัยงัชว่ยเปิดเผย 
การละเมิดข้อบงัคบัทางการเงินอ่ืน ๆ อีกด้วย  

• การริบผลประโยชน์ท่ีได้มาสามารถมีผลยบัยัง้ผู้กระท�าผิดท่ีอาจจะพร้อมท่ีจะเสี่ยงการถกูจ�าคกุ หากมัน่ใจวา่เม่ือได้รับการปลอ่ยตวั  
ออกมาแล้วยงัจะได้ก�าไรจากอาชญากรรม 

• การริบทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์อยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถป้องกนัการน�าก�าไรไปลงทนุใหมใ่น 
อาชญากรรม และสามารถท�าให้ทรัพย์ท่ีวา่ได้ถกูน�าไปใช้ในการปรับปรุงความพยายามตอ่ต้านการค้ามนษุย์และการให้การสนบัสนนุผู้  
เสียหาย

• การใช้กรอบงานการริบสนิทรัพย์โดยไมต้่องมีค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิด4 ยงัสามารถท�าให้เกิดผลดีขึน้อยา่งมีนยัส�าคญัส�าหรับ 
อาชญากรรมชนิดตา่ง ๆ ในวงกว้าง รวมถงึการค้ามนษุย์ มาตรการเหลา่นีใ้ห้โอกาสท่ีย่ิงใหญ่ขึน้ ส�าหรับประเทศทัง้หลายท่ีจะมุง่เป้า 
ไปยงัผู้ ท่ีได้รับก�าไรแตท่�าตวัหา่งไกลจากอาชญากรรม โดยไมจ่�าเป็นต้องมีการลงความผิดทางอาญา  

4 ทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมสามารถกู้ คืนได้สองวิธีคือ การกู้ คืนโดยมีค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิดทางอาญา ซึง่ท�าให้สามารถกู้ คืนสนิทรัพย์ ท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรมได้ 

หลงัมีค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิดทางอาญาส�าหรับอาชญากรรมนัน้แล้ว และการกู้ คืนโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิดทางอาญา (หรือการกู้ คืนทางแพง่) ซึง่อนญุาต 

ให้มีการยดึหนว่งและการกู้ คืนสนิทรัพย์ท่ีถกูสงสยัวา่มีแหลง่ท่ีมาทางอาญา โดยปราศจากความจ�าเป็นต้องมีค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิดทางอาญา

ตอ
นที่
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1.3 การค้ามนุษย์มีมูลค่าเท่าไร?
การค้ามนษุย์เป็นธรุกิจท่ีมีผลประโยชน์มากชนิดหนึง่ท่ีด�าเนินการในระดบัโลก ในปีค.ศ. 2014 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO)  
ประเมินวา่ผลก�าไรท่ีผิดกฎหมายทัง้หมดท่ีได้รับจากการค้ามนษุย์และการค้าทาสทัว่โลกเป็นเงิน 150.2 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐตอ่ปี5  
เกือบสองในสามของผลก�าไร หรือเทียบเทา่ 99 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ มาจากการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศท่ีถกูบงัคบั6 การแสวงหา 
ประโยชน์จากแรงงานตา่งด้าวท�าให้เกิดผลก�าไร 43.4 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกือบ 8 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐมาจากแรงงานท่ีเป็น 
คนในประเทศ ก�าไรสงูสดุอยูใ่นเอเชีย ซึง่เป็นต้นก�าเนิดของผู้ เสียหายสว่นมาก ก�าไรประจ�าปีตอ่ผู้ เสียหายมีจ�านวนสงูสดุใน 
เศรษฐกิจท่ีพฒันาแล้ว (ประมาณ 34,800 ดอลลาร์สหรัฐตอ่ผู้ เสียหายหนึง่คน)

1.4 วธีิคดิใหม่ — โอกาสและความท้าทาย
ความพยายามท่ีจะตอ่สู้การค้ามนษุย์ก่อนเคยมุง่เน้นในการด�าเนินคดีความผิดในการค้ามนษุย์ และไมมุ่ง่เน้นในเงินท่ีได้มาและเงินท่ีน�าไป 
ลงทนุไปในอาชญากรรมนัน้7 การเสริมสร้างจดุสนใจของเราให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ในด้านการเงินของการด�าเนินการของผู้กระท�าผิด 
สร้างโอกาสมากมาย แตก็่มีความท้าทายด้วยเชน่กนั ประเดน็ส�าคญัอยา่งหนึง่คือการขยายความเข้าใจของเราออกไปวา่อะไรท�าให้เกิด 
ความส�าเร็จในคดีการค้ามนษุย์ เพ่ือให้เกิดการยอมรับการริบสนิทรัพย์และการใช้การฟอกเงินเป็นชอ่งทางเลือกในการด�าเนินคดีเพ่ือตอ่สู้  
อาชญากรรมชนิดนี ้

ประเดน็อีกอยา่งหนึง่คือชมุชนตอ่ต้านการค้ามนษุย์และการตอ่ต้านการฟอกเงินมกัท�างานแยกจากกนั หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายมกัไม ่
ตระหนกั หรือไมไ่ด้รับการฝึกอบรมมาให้รับมือกบักิจกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์ และเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนทางการ 
เงินอาจไมมี่ความรู้อยา่งละเอียดในเร่ืองรูปแบบ ตลาดและทางเลือกในการเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายของธรุกิจการค้ามนษุย์ การน�ามมุ 
มองเหลา่นีม้ารวมกนัท�าให้เป็นศกัยภาพอนัย่ิงใหญ่ในการตอ่สู้การค้ามนษุย์ แตจ่ะต้องมีความมุง่มัน่ท่ีเข้มแข็งจากประเทศตา่ง ๆ ท่ีจะท�าลาย 
การท�างานแบบแยกสว่นขององค์กร กิจกรรมการสร้างจิตส�านกึและการสร้างความสามารถจะเป็นสิง่จ�าเป็นในการชว่ยประเทศและ 
หนว่ยงานของรัฐในการใช้วิธีนี ้ 

5 ไมร่วมแรงงานท่ีรัฐก�าหนดบงัคบั  

6 ก�าไรและความยากจน: เศรษฐกิจของแรงงานบงัคบั หนา้ 12-13  

7 การใช้อ�านาจระบอบการตอ่ต้านการฟอกเงินเพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ (2014) ส�านกังานเพ่ือความมัน่คงและความร่วมมือในยโุรป (OSCE)  
https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

ค�าแนะน�า
เก็บรวบรวมสถิติของสินทรัพย์ท่ีกู้ คืนมาได้และการใช้ข้อหาการฟอกเงินเพ่ือท�าลายเครือข่ายการค้ามนษุย์ ให้พิจารณา 

รวมสิ่งเหล่านีไ้ว้เป็นดชันีชีว้ดัความส�าเร็จของงาน ส�าหรับการตอบสนองของประเทศของท่านต่อคดีการค้ามนษุย์ 

ค�าแนะน�า
แสดงการสนบัสนนุระดบัสงูส�าหรับการใช้วิธี ‘ติดตามเงิน’ ในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนษุย์ เพ่ือสนบัสนนุให้มีการ 

น�าใช้ในทกุระดบัขององค์กรของท่าน ตวัอย่างเช่นเจ้าหน้าท่ีอาวโุสอาจกล่าวค�าแถลงสนบัสนนุส�าหรับการใช้วิธีนี ้ 

ค�าแนะน�า
พฒันากลยทุธ์ในการด�าเนินงาน ท่ีจะน�าความเช่ียวชาญของหน่วยงานทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง เข้ามาไว้ด้วยกนั  

(รวมถึงต�ารวจ พนกังานอยัการและหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน) เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการสืบสวนสอบสวนการ 

กระท�าผิดด้านการค้ามนษุย์อย่างเต็มท่ี
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การปรับปรุงการใช้เทคนิคการตอ่ต้านการฟอกเงินเพ่ือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ จะต้องใช้ความร่วมมืออยา่งใกล้ชิดระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ด้วย 
เพ่ือให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัคดีอยา่งรวดเร็ว การสืบสวนสอบสวนการค้ามนษุย์สามารถได้รับประโยชน์จาก 
การใช้เครือขา่ยส�าหรับความร่วมมือระหวา่งประเทศวา่ด้วยปัญหาการฟอกเงิน เชน่ การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานขา่วกรองทาง 
การเงิน นอกจากนี ้ประเทศตา่ง ๆ ยงัจะต้องท�างานร่วมกบัภาคเอกชน ในฐานะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียส�าคญัในการเคลื่อนย้ายผลก�าไร 
ท่ีเก่ียวกบัการค้ามนษุย์จากสถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ 

1.5 กรณีศกึษา
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 คณะท�างานเฉพาะกิจร่วมระหวา่งทหาร-ต�ารวจได้ค้นพบศพอยา่งน้อย 30 ศพท่ีคา่ยร้างแหง่
หนึง่ในต�าบลสะเดา จงัหวดัสงขลา ใกล้บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย เพ่ือสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนของต�ารวจในเร่ืองเครือ
ขา่ยการค้ามนษุย์และการลกัลอบขนย้ายมนษุย์ ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตไิด้ตดิตอ่ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
(AMLO) ซึง่เป็นหนว่ยขา่วกรองด้านการเงินของประเทศไทย ให้สืบสวนสอบสวนกิจกรรมทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัคดีนัน้

การใช้ฐานข้อมลูบนัทกึธรุกรรมทางการเงินของส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าท่ีส�านกังานป้องกนัและปราบ 
ปรามการฟอกเงินได้ค้นหาบนัทกึการโอนเงินผา่นธนาคาร (ทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศ) รายงานเงินข้ามชายแดน รายงาน 
ธรุกรรมท่ีนา่สงสยั รายงานธรุกรรมเงินสดและรายงานธรุกรรมทรัพย์สนิ  

นอกเหนือจากการค้นฐานข้อมลูของส�านกังานแล้ว ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ขอข้อมลูหลากหลายจาก 
หนว่ยงานอ่ืน ๆ ท่ีรายงานตอ่ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมถงึ:

• รายละเอียดผู้ ถือบญัชีและรายละเอียดธรุกรรมลกูค้า (รวมถงึรายการเงินฝากถอนในบญัชีเงินฝาก) จากสถาบนัทางการเงิน 
ตา่ง ๆ  

• บนัทกึกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ การได้มาและการขายซึง่เก่ียวข้องกบัผู้ ต้องสงสยั จากส�านกังานท่ีดนิแหง่ประเทศไทย  

• บนัทกึเก่ียวกบัสถานะผู้ เสียภาษีของผู้ ต้องสงสยัคนส�าคญัในคดี รวมถงึบนัทกึรายได้ท่ีมีการแจ้ง บนัทกึการจา่ยภาษีบคุคล 
และภาษีธรุกิจ และการจดัการเร่ืองการธนาคารท่ีได้แจ้งไว้จากกรมสรรพากรไทย และ

• รายละเอียดของบริษัทและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจท่ีระบ ุรวมถงึท่ีอยู ่ผู้ ถือหุ้นและรายละเอียดทางการเงินจาก 
กรมพฒันาธรุกิจ  

การใช้รายการเงินฝากถอนในบญัชีเงินฝากและรายละเอียดการโอนเงินผา่นธนาคาร ท�าให้ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการ 
ฟอกเงินสามารถตดิตามร่องรอยธรุกรรมทางการเงินจากผู้ ต้องสงสยัท่ีถกูจบัในคดีนีไ้ปยงัผู้ ต้องสงสยัคนส�าคญัเพ่ิมเตมิได้ สิง่เหลา่นี ้
แสดงให้เหน็วา่เงินได้ถกูโอนจากผู้ ต้องสงสยัท่ีถกูจบัไปยงัผู้ ต้องสงสยัใหมผ่า่นการโอนเข้าบญัชีโดยตรงภายในประเทศไทย 
ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จงึสามารถสาธิตให้เหน็วา่วิธีการจา่ยเงินแบบอ่ืน รวมถงึบริการจดัสง่เงินสดและการ 
สง่เงินท่ีผิดกฎหมายได้ถกูน�ามาใช้โอนเงินระหวา่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
สามารถปะตดิปะตอ่ธรุกรรมเหลา่นีเ้ข้าด้วยกนั โดยการรวบรวมข้อมลูทางการเงินและขา่วกรองจากส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตแิละ 
ท�าการวิเคราะห์การโอนเงินโดยละเอียด 

ทา่มกลางผู้ ต้องสงสยัคนส�าคญัท่ีถกูระบดุ้วยการใช้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินและขา่วกรอง คือเจ้าหน้าท่ีระดบัอาวโุส  
ผู้ ท่ีต้องสงสยัวา่จดัเครือขา่ยอาชญากรรม หวัหน้าองค์กรบริหารสว่นจงัหวดั นายกเทศมนตรีและนกัธรุกิจคนส�าคญั ผู้ ต้องสงสยัได้ 
ถกูตัง้ข้อหาส�าหรับอาชญากรรมการค้ามนษุย์และการฟอกเงิน นอกจากนีส้�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ยงัขอค�าสัง่ 
ศาลให้ยดึก�าไรท่ีได้มาอยา่งผิดกฎหมายซึง่เก่ียวข้องกบัความผิดเหลา่นีด้้วย  

คดีนีแ้สดงให้เหน็วา่วิธีการสืบสวนสอบสวนทางการเงินสามารถใช้เปิดเผยเครือขา่ยของผู้กระท�าผิดและหลกัฐาน รวมถงึความเช่ือม 
โยงระหวา่งสิง่เหลา่นี ้ได้ในเชิงกว้างมากกวา่ท่ีเจ้าหน้าท่ีสืบสวนสอบสวนนา่จะท�าได้ด้วยวิธีอ่ืนท่ีมีอยู ่
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ตอนท่ี 2: กรอบงานทางกฎหมาย 
2.1 มาตรฐานสากล
คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) คือองค์การระหวา่งรัฐบาลท่ีมีสมาชิก 37 ประเทศ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ 
จดัตัง้มาตรฐานสากลวา่ด้วยการฟอกเงินและการประเมินผลงานในการใช้มาตรฐานเหลา่นัน้ของประเทศตา่ง ๆ8 นอกจากนี ้ยงัมีอนสุญัญา 
สหประชาชาตหิลากหลาย ท่ีรวมถงึภาระผกูพนัส�าหรับประเทศตา่ง ๆ ในเร่ืองเก่ียวกบัการฟอกเงินและทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรม9 ภาระ 
ผกูพนัหลกัส�าหรับประเทศตา่ง ๆ ท่ีเขียนไว้ในมาตรฐานเหลา่นี ้รวมถงึความจ�าเป็นท่ีจะต้องบญัญตักิฎหมายการกระท�าผิดฐานฟอกเงินท่ี 
ครอบคลมุ และเพ่ือก่อตัง้ระบอบท่ีมีประสทิธิภาพส�าหรับการพิทกัษ์ การยดึและการริบทรัพย์ท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม  

2.2 ข้อหาฟอกเงนิที่ครอบคลุม 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กฎหมายการฟอกเงินท่ีครอบคลมุควร:

• ท�าให้ทกุขัน้ตอนของกระบวนการฟอกเงินเป็นอาชญากรรม

• ใช้กบัความผิดมลูฐานในวงกว้างท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นได้10 รวมทัง้การค้ามนษุย์  

• ให้ความสามารถท่ีจะสืบสวนสอบสวนการฟอกเงิน ทัง้ในฐานะเป็นความผิดตามล�าพงัและเพ่ิมเตมิจากการกระท�าผิดมลูฐาน  

• ให้มัน่ใจวา่ไมจ่�าเป็นท่ีจะต้องมีการลงความผิดมลูฐาน เม่ือท�าการพิสจูน์วา่ทรัพย์สนินัน้ได้มาจากการประกอบอาชญากรรม  

• ใช้ความผิดทางอาญากบันิติบคุคล (ตวัอยา่ง เชน่ บริษัท) 

• ใช้กบัทรัพย์สนิทกุประเภทซึง่เป็นทรัพย์ท่ีได้มาจากการประกอบอาชญากรรมไมว่า่จะโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยไมค่�านงึถงึมลูคา่ของ 
ทรัพย์นัน้ 

• ขยายรวมถงึการกระท�าท่ีเกิดขึน้ในประเทศอ่ืน ถ้าการกระท�านัน้เป็นความผิดในตา่งประเทศและจะเป็นความผิดมลูฐานในประเทศ 
บ้านเกิด และ  

• ให้มัน่ใจวา่สามารถเข้าใจจดุประสงค์และความรัูท่ีจ�าเป็นส�าหรับการพิสจูน์ข้อหาการฟอกเงินได้จากข้อเทจ็จริง 

8 ดขู้อเสนอแนะค.ศ. 2012 และค.ศ. 2013 ของคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน ระเบียบวิธีของคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงิน 

ในการประเมินการปฏิบตัติามข้อเสนอแนะของคณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนินมาตรการทางการเงินทางเทคนิค และความมีประสทิธิภาพของระบบการตอ่ต้านการฟอกเงิน 

และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

9 ส่ิงเหล่านีร้วมถึง: อนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบคา้ยาเสพติดและวตัถทีุอ่อกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทค.ศ. 1988 (อนสุญัญากรุงเวียนนา) อนสุญัญา 

สหประชาชาติว่าดว้ยการต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจ่ดัตัง้ในลกัษณะองค์การค.ศ. 2000 (อนสุญัญา UNTOC หรือ ปาเลอโม) และ อนสุญัญาสหประชาชาติว่าดว้ย 

การต่อตา้นการทจุริตค.ศ. 2003 (UNCAC)

10 ความผิดมลูฐานคือ การกระท�าท่ีจดัหาทรัพยากรพืน้ฐานให้ส�าหรับการกระท�าทางอาญาอีกอยา่งหนึง่ ตวัอยา่ง เชน่ การค้ามนษุย์และการลกัลอบขนผู้ โยกย้ายถ่ินฐาน 

อาจเป็นความผิดมลูฐานท่ีให้เงินอดุหนนุส�าหรับการฟอกเงินหรือการสนบัสนนุทางการเงินแก่ลทัธิก่อการร้าย 

ค�าแนะน�า
เพ่ือพิสจูน์การฟอกเงิน องค์ประกอบส�าคญัท่ีจะต้องพิสจูน์คือ อคนท่ีจดัการกบัเงินทราบหรือควรที่จะได้สงสัยว่ามนัเกิดขึน้จาก 

อาชญากรรม หรือตัง้ใจท่ีจะถกูน�าไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม 
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2.3 กรอบงานการริบสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ  
การริบสนิทรัพย์หรือการกู้ คืนสนิทรัพย์เป็นการสอบสวน การยดึหนว่งชัว่คราว การริบทรัพย์เป็นของหลวงและการจดัการทรัพย์ท่ีได้จาก 
อาชญากรรม การริบสนิทรัพย์สามารถท�าได้ตามค�าพิพากษาวา่กระท�าความผิดทางอาญา (ซึง่ต้องให้ผู้กระท�าผิดถกูพิพากษาวา่ได้กระท�า 
ความผิดผา่นกระบวนการทางอาญา ก่อนท่ีการริบจะสามารถเกิดขึน้ได้) หรือโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญา ระบอบการริบ 
สนิทรัพย์ท่ีครอบคลมุ จะท�าให้ทา่นสามารถสืบสวนสอบสวน สงวน ยดึและยดึหนว่งทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมได้ นอกจากนี ้ยงัรวม 
มาตรการเพ่ือการพิจารณาผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ของบคุคลท่ีสาม (หรือผลประโยชน์ท่ีถือไว้อยา่งบริสทุธ์ิใจ) อีกด้วย และมาตรการท่ี 

จะอนญุาตให้ริบทรัพย์เป็นของแผน่ดนิ หลายประเทศท่ีมีการน�ากรอบงานทางกฎหมายโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญาไป 
ปฏิบตั ิพบวา่ได้บรรลคุวามเปลี่ยนแปลงดีขึน้อยา่งมีนยัส�าคญั ในความพยายามในการขดัขวาง และสามารถใช้เงินท่ีถกูริบไปชว่ยป้องกนั 
อาชญากรรมในอนาคต ตวัอยา่งเชน่ ผา่นโปรแกรมการป้องกนั การศกึษาและการตรวจจบัและด�าเนินคดีอาชญากรรม 

ค�าแนะน�า
ท�าให้แนใ่จวา่สามารถด�าเนินคดีการฟอกเงินและความผิดมลูฐานแยกกนัได้ ในกรณีท่ีไมส่ามารถได้ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทาง 

อาญาในความผิดมลูฐาน (ตวัอยา่ง เชน่ การค้ามนษุย์) แตใ่นกรณีท่ีมีหลกัฐานการฟอกเงิน ซึง่จะท�าให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบงัคบัใช้ 

กฎหมายสามารถพุง่เป้าความผิดฐานฟอกเงินแยกจากความผิดมลูฐานได้ 

ค�าแนะน�า: การริบทรัพย์เป็นของแผ่นดนิโดยไม่มีค�าพพิากษาว่า 
กระท�าผิดทางอาญา
การริบทรัพย์เป็นของแผน่ดินโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญา สามารถพฒันาประสทิธิภาพของระบอบเงินรายได้จาก 

อาชญากรรม การกู้ทรัพย์คืนโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญา ท�าให้สามารถมีการยดึหนว่งและการกู้ คืนสนิทรัพย์ท่ีต้อง 

สงสยัวา่มาจากอาชญากรรม โดยไมมี่ความจ�าเป็นต้องมีค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญา มนัสามารถ:

• อนญุาตให้พิทกัษ์หรือยดึหนว่งสนิทรัพย์ได้ในระยะต้นของกระบวนการสืบสวนสอบสวน ซึง่ชว่ยป้องกนัไมใ่ห้สนิทรัพย์ถกู 

จ�าหนา่ยไปในขณะท่ีก�าลงัท�าการสืบสวนสอบสวนหรือการด�าเนินคดี  

• ให้ผลลพัธ์ท่ีส�าเร็จในกรณีท่ีผู้กระท�าผิดได้เสียชีวิตลง ไมส่ามารถหาตวัได้วา่อยูท่ี่ไหน หรือไมส่ามารถระบตุวัตนได้  

• ท�าให้สามารถริบทรัพย์ท่ีได้ทางอาชญากรรมจากคนท่ีได้ผลประโยชน์ แตห่ลีกตนหา่งไกลจากกิจกรรมทางอาญา โดยไมต้่องมี 

ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญา และ 

• สามารถท�าให้ริบทรัพย์ท่ีบคุคลท่ีสามถือไว้เป็นของหลวง ในกรณีท่ีทรัพย์นัน้เป็นทรัพย์สนิปนเปือ้น (ทรัพย์สนิท่ีถกูใช้ หรือถกู 

ตัง้ใจวา่จะใช้โดยบคุคลในการกระท�าผิดทางอาญา หรือในเร่ืองเก่ียวกบัการกระท�าผิดทางอาญา) หรือท่ีอยูภ่ายใต้การ 

ควบคมุในทางปฏิบตัิของผู้กระท�าผิด 
ตอ

นที่
 2



แนวนโยบายในการติดตามเงินในคดีค้ามนษุย์  11

2.4 ทรัพย์สินอะไรที่จะยดึหน่วงหรือกู้คืนได้บ้าง?
สนิทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบอาชญากรรม (เคร่ืองมือการกระท�าผิด) และสิง่ท่ีได้รับจากอาชญากรรม (ทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรม) หรือมลูคา่ 
ของมนั อาจถกูยดึหนว่งและกู้ คืนได้ นอกจากนี ้ยงัอาจเป็นไปได้ท่ีจะยดึหนว่งทรัพย์สนิท่ีอาชญากรใสช่ื่อคนอ่ืนไว้  แตท่�าการควบคมุเหนือ 
ทรัพย์นัน้ในทางปฏิบตั ิส�าหรับอาชญากรหลายคน การปกป้องผลก�าไรจากอาชญากรรมของตนคือวตัถปุระสงค์ส�าคญัและมาตรการท่ี 
อาชญากรใช้ เพ่ือปกปิดแหลง่และความเป็นเจ้าของทรัพย์สนิของตนได้กลายเป็นความท้าทายท่ียุง่ยากสบัสนส�าหรับเจ้าหน้าท่ีสืบสวน  
กฎหมายในประเทศควรมีความยืดหยุน่พอ ท่ีจะจดัการทรัพย์สนิท่ีตา่งชาตถืิอครองได้ และเพ่ือให้สามารถแก้ปัญหาคลายโครงสร้างความ 
เป็นเจ้าของท่ีซบัซ้อน เพ่ือท่ีจะหาให้ได้วา่ใครคือเจ้าของผู้ รับผลประโยชน์ท่ีแท้จริง

ทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรม อาจรวมถงึผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพย์สนิ และทรัพย์สนิท่ีถกูแปลงหรือเปลี่ยนรูปเป็นทรัพย์สนิอ่ืน  
ไมว่า่จะทัง้หมดหรือเป็นบางสว่น ตวัอยา่งเชน่ รถยนต์ บ้านหรือเรือ ท่ีซือ้ด้วยเงินทนุท่ีได้รับจากทรัพย์ท่ีได้จากการค้ามนษุย์ อาจสามารถถกู
ริบได้ เพราะทรัพย์สนิดงักลา่วถกูซือ้มาด้วยการใช้เงินท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม

เคร่ืองมือการกระท�าผิด (หรือเคร่ืองมือ) ทางอาชญากรรม คือทรัพย์สนิท่ีใช้เพ่ืออ�านวยการประกอบอาชญากรรม และอาจรวมถงึ ตวัอยา่ง 
เชน่ รถหรือเรือท่ีใช้ในการค้ามนษุย์ หรือเงินท่ีใช้ในการอดุหนนุกิจกรรมทางอาญา ซึง่อาจไมมี่หลกัฐานท่ีแสดงวา่ยานพาหนะนัน้เป็นทรัพย์ 
ท่ีได้จากอาชญากรรม หรือได้มาจากเงินท่ีมาจากการกระท�าผิดทางอาญาก่อนหน้านัน้ อยา่งไรก็ตาม ถ้ามนัถกูใช้ในการกระท�าผิด มนัก็จะ 
สามารถถกูริบได้ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชญากรรม

การควบคุมทรัพย์สินในทางปฏบิตั ิหมายถงึทรัพย์สนิท่ีถกูบคุคลคนหนึง่ควบคมุ ท่ีไมว่า่จะมีกรรมสทิธ์ิตามกฎหมายหรือความเป็น 

เจ้าของเชิงผลประโยชน์ หรือสทิธิหรืออ�านาจท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพย์สนินัน้ เม่ือตดัสนิวา่บคุคลคนหนึง่มีการควบคมุในทรัพย์สนิในทางปฏิบตัิ 
หรือไมน่ัน้ ต้องค�านงึถงึปัจจยัหลายประการ รวมถงึ:

• การถือหุ้น หุ้นกู้  หรือการเป็นกรรมการของบริษัทท่ีมีผลประโยชน์ (ไมว่า่จะทางตรงหรือทางอ้อม) ในทรัพย์สนินัน้

• ทรัสต์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัทรัพย์สนินัน้

• ความสมัพนัธ์ในครอบครัว ครัวเรือนและธรุกิจ ระหวา่งบคุคลทัง้หลายท่ีมีผลประโยชน์ในทรัพย์สนินัน้  

ค�าแนะน�า: การริบสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการริบสนิทรัพย์ทางอาญาสามารถพฒันาได้โดย:

• การให้ข้อมลูท่ีครอบคลมุและการอบรมแก่หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย หนว่ยขา่วกรองทางการเงินและพนกังานอยัการ

• การพฒันาคณะ หรือหนว่ยงานผู้ เช่ียวชาญการสืบสวนสอบสวน และการด�าเนินคดีท่ีมีการมุง่เน้นจดัอนัดบัความส�าคญั 

ด้านการริบสนิทรัพย์เป็นท่ีหนึง่   

• การสนบัสนนุการท�างานร่วมกนัท่ีใกล้ชิดย่ิงขึน้ในระยะแรกเร่ิมท่ีสดุเทา่ท่ีจะท�าได้ ระหวา่งพนกังานสืบสวนสอบสวนและ 

พนกังานอยัการ เพ่ือวางแผนในทกุแงม่มุเก่ียวกบัการริบทรัพย์สนิ 

• การทบทวนและการสร้างความแข็งแกร่งให้องค์ประกอบทัง้หมดของกรอบงานทางกฎหมายในการริบสนิทรัพย์ รวมถงึ 

 - อ�านาจในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือค้นหาสนิทรัพย์และพิสจูน์ความเป็นเจ้าของในเชิงผลประโยชน์  

 - บทบญัญตัิวา่ด้วยการพิทกัษ์ การยดึหนว่งและการริบทรัพย์สนิ และ

 - ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมาย
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ตอนท่ี 3: วิธีฟอกเงินท่ีเก่ียวข้อง 
กบัการค้ามนษุย์ 
3.1 การฟอกเงนิมีการด�าเนินการอย่างไร?
ในขณะท่ีกระบวนการฟอกเงินสามารถมีขัน้ตอนแตกตา่งออกไปหลายขัน้ตอน ตามปกตจิะถกูแบง่ออกเป็นสามขัน้ตอนดงันีคื้อ การน�าเงนิ 
เข้าสู่ระบบ การสร้างธุรกรรมหลายชัน้และการผสานกลับตามท่ีระบไุว้ด้านลา่ง 

การน�าเงนิเข้าสู่ระบบ การสร้างธุรกรรมหลายชัน้ การผสานกลับ 

เงินท่ีผิดกฎหมาย

$

บญัชีประเทศ 1  

บญัชีประเทศ 2  

บญัชีปลอดภาษี

ตอ
นที่

 3

• การน�าเงนิเข้าสู่ระบบ คือการน�าเงินทนุหรือสนิทรัพย์ผิดกฎหมายเข้าสูร่ะบบการเงิน ตวัอยา่งคือ การฝากเงินสดใสบ่ญัชีธนาคาร 
หรือใช้เงินสดซือ้สนิทรัพย์ 

• การสร้างธุรกรรมหลายชัน้ คือกบัการปกปิดแหลง่ท่ีมาท่ีผิดกฎหมายของเงินท่ีถกูน�าเข้าสูร่ะบบด้วยการเคลื่อนย้ายหรือปลอมแปลง 
ซอ่นเร้น ตวัอยา่งเชน่ การให้ผู้ประกอบวิชาชีพท�าหน้าท่ีเป็นตวักลาง (เชน่ ทนายความหรือสมห์ุบญัชี) หรือด้วยการสร้างโครงสร้าง 
บริษัทและกองทนุทรัสต์ท่ีซบัซ้อนเพ่ือด�าเนินการโอนเงิน

• การผสานกลับ เกิดขึน้หลงัจากท่ีเงินได้ถกูน�าไปสร้างธรุกรรมหลายชัน้ และท�าให้หา่งไกลจากแหลง่ท่ีมาของมนั และท�าให้อาชญากร 
สามารถใช้และควบคมุเงินเหลา่นีไ้ด้ราวกบัเป็นเงินทนุท่ีถกูต้องตามกฎหมาย เงินท่ีดเูหมือนวา่เป็น ‘เงินสะอาด’ ถกูท�าให้พร้อมใช้งาน 
ส�าหรับกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ การลงทนุในกิจกรรมทางอาญาตอ่ไป หรือในธรุกิจถกูกฎหมาย (เชน่ ในฐานะหุ้นในบริษัท) หรือการซือ้สนิ 
ทรัพย์ท่ีมีมลูคา่สงู (เชน่ อสงัหาริมทรัพย์) และสนิค้าหรู (เชน่ รถราคาแพง) เป็นต้น

ธนาคาร
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3.2 วธีิการฟอกเงนิที่นิยมใช้
เศรษฐกิจ ตลาดทางการเงิน และระบอบการตอ่ต้านฟอกเงิน จะมีอิทธิพลมากตอ่วิธี (หรือ ‘แบบลกัษณ์’) การฟอกเงิน ในท่ีใดท่ีหนึง่ 
นอกจากนี ้อาชญากรยงัมีความสร้างสรรค์มากในการพฒันาวิธีฟอกเงินอีกด้วย 

วิธีการฟอกเงินท่ีนิยมใช้มีดงัตอ่ไปนี ้

ธนาคารในต่างประเทศ
เงินสามารถถกูสง่ผา่น ‘บญัชีธนาคารตา่งในประเทศ’  ในประเทศท่ีมีกฎหมายเก็บความลบัของธนาคาร ซึง่สามารถท�าให้มีการฝาก 
ธนาคารท่ีไมป่รากฎช่ือผู้ฝาก  

การลักลอบขนเงนิสด
เงินสดสามารถถกูขนข้ามชายแดน เพ่ือท�าให้เกิดระยะหา่งระหวา่งทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมและการกระท�าความผิดท่ีท�าให้เกิด 
ทรัพย์ท่ีวา่นัน้   

การโอนเงนิทางเลือกอ่ืน/การโอนเงนิแบบไม่เป็นทางการ  
บางประเทศในเอเชียมีระบบการธนาคารทางเลือกอ่ืนท่ีถกูต้องตามกฎหมายท่ีมีมานมนาน ท่ีอนญุาตให้มีการฝากเงิน ถอนเงินและโอนเงิน 
ได้โดยไมมี่เอกสารก�ากบั  

บริษัทเปลือก 
บริษัทเหลา่นีถ้กูสร้างขึน้มาด้วยวตัถปุระสงค์อยา่งเดียว คือเพ่ือฟอกเงิน ด้วยการรับบนัทกึผลก�าไรท่ีผิดกฎหมายลงไปวา่เป็น ‘การจา่ยเงิน’ 
ส�าหรับสนิค้าหรือบริการท่ีไมไ่ด้มีอยูจ่ริง และด้วยการสร้างภาพธรุกรรมท่ีถกูต้องตามกฎหมายผา่นใบเรียกเก็บเงินและงบดลุปลอม  

การปรับโครงสร้างหรือ ‘การเสมร์ิฟ’ 
เงินก้อนใหญ่จะถกูแบง่ออกเป็นจ�านวนยอ่ยท่ีมีความนา่สงสยัน้อยลง เพ่ือหลีกเลี่ยงเกณฑ์การรายงานให้หนว่ยขา่วกรองทางการเงินทราบ 
แล้วเงินนัน้ก็จะถกูน�าไปฝากใสบ่ญัชีหนึง่บญัชีหรือหลายบญัชี ไมว่า่จะโดยจ�านวนคนหลายคนหรือด้วยคน ๆ เดียว ในชว่งระยะเวลายาวนาน 

การลงทนุในบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
ผลก�าไรท่ีผิดกฎหมายสามารถถกูใสล่งไปในธรุกิจท่ีถกูกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งย่ิงธรุกิจท่ีใช้เงินสด เชน่ ภตัตาคารและบาร์ เพ่ือปลอม 
แปลงแหลง่ท่ีมาของมนั ธรุกิจเหลา่นีอ้าจเป็น ‘บริษัทบงัหน้า’ ท่ีให้บริการสนิค้าหรือบริการจริง แตจ่ดุประสงค์ท่ีแท้จริงคือการฟอกเงินของ 
ผู้ฟอกให้เป็นเงินสะอาด 

สินทรัพย์มูลค่าสูง  

อาจมีการซือ้สนิค้าหรือสนิทรัพย์ท่ีมีมลูคา่สงู เชน่ ผลงานด้านศลิปะ โบราณวตัถ ุเคร่ืองเพชรพลอย โลหะมีคา่และอญัมณี เรือหรือยาน 
พาหนะ และอสงัหาริมทรัพย์ เพ่ือเป็นการน�าทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมไปลงทนุใหมห่รือเป็นการปกปิดทรัพย์ท่ีวา่นัน้

การฟอกเงนิด้วยการค้าขาย  
การค้าขายถกูกฎหมายอาจถกูน�ามาใช้เพ่ือซอ่นเร้นทรัพย์ท่ีได้จากอาชญกรรม น่ีเป็นวิธีฟอกเงินท่ีทนัสมยั และอาจรวมถงึการเคลื่อนย้าย 
สนิค้าผิดกฎหมาย การปลอมเอกสาร การแสดงธรุกรรมทางการเงินท่ีไมถ่กูต้อง และการออกใบเรียกเก็บเงินเงินท่ีต�่ากวา่หรือเกินกวา่มลูคา่ 
ของสนิค้า
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3.3 การฟอกเงนิในคดค้ีามนุษย์
รายงาน รอยเทา้ทางการเงิน: การวิเคราะห์การสอบสวนทางการเงินเพือ่ต่อสูก้ารคา้มนษุย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ถกูจดัท�าขึน้เพ่ือเป็น 
ข้อมลูส�าหรับสว่นนีข้องแนวนโยบาย รายงานฉบบันีใ้ห้ภาพรวมของงานเขียนทัว่โลกเร่ืองกระแสทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์ และ 
ประสบการณ์ทัว่โลกท่ีผา่นมาไมน่านนี ้ในการใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการตอ่สู้กบัการค้ามนษุย์ นอกจากนี ้รายงานนีย้งัวิเคราะห์ค�าตอบ 
ส�าหรับแบบสอบถาม รวมถงึกรณีศกึษาจากประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลีด้วย

รายงานฉบบันีเ้น้นให้เหน็วา่ ข้อมลูและสถิตเิร่ืองการค้ามนษุย์และกระแสทางการเงินท่ีเก่ียวข้องมีจ�านวนจ�ากดั ทัง้ในระดบัโลกและในภมิูภาค 
เอเชียแปซฟิิก ชอ่งทางท่ีมีความเป็นไปได้ส�าหรับการสอบสวนเก่ียวกบักระแสทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์มีสองชอ่งทาง กลา่วคือ  
กระแสเงินผิดกฎหมายท่ีผู้ ค้ามนษุย์ฟอก และกระแสการเงินจากผู้ ท่ีถกูค้ามนษุย์ โดยเฉพาะผา่นการใช้บริการโอนเงิน เพ่ือโอนเงินไปยงั 
ครอบครัวในประเทศต้นก�าเนิด หรือโดยการใช้บญัชีธนาคารหรือบริการโอนเงิน เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการจา่ย ‘หนี’้ ให้ผู้ ค้ามนษุย์  

โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ข้อมลูเร่ืองกระแสเงินท่ีมาจากผู้ถกูค้ามนษุย์ยงัมีจ�ากดั ข้อมลูนีน้า่จะมีคณุคา่สงูส�าหรับการให้ข้อมลูวิธีการท่ีมีผู้ถกูค้า 
มนษุย์เป็นศนูย์กลางความส�าคญั และเม่ือค�านงึถงึประเภทการค้ามนษุย์ (ตวัอยา่งเชน่ การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ) การศกึษาและสิง่ 
พิมพ์ของรัฐบาลในปัจจบุนัยงัคงมุง่เน้นเร่ืองวิธีการฟอกเงิน และพิจารณาการค้ามนษุย์และการลกัลอบขนผู้ ย้ายถ่ินภายใต้หมวดหมูเ่ดียวกนั 
อีกด้วย การท�าเชน่นีส้ง่ผลให้การบรรยายวิธีการและตวับง่ชีข้องอาชญากรรมเหลา่นีเ้ป็นไปในเชิงกว้าง ข้อมลูและการวิเคราะห์ท่ีดีกวา่นีเ้ป็น 
สิง่ส�าคญัย่ิงในการสนบัสนนุการประเมินความเสี่ยงท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางการตอบสนองการด�าเนินความยตุธิรรมทางอาญาและการมี 
สว่นสมทบของภาคเอกชนตอ่การตอบสนองเหลา่นัน้ 

รายงาน รอยเทา้ทางการเงิน ยงัแสดงให้เหน็ตวัอยา่งจากนานาชาตขิองการร่วมมือของภาคเอกชน ในการสืบหาการค้ามนษุย์ สนบัสนนุ 
การด�าเนินคดีทางอาญากบัผู้ ค้าได้อยา่งส�าเร็จลลุว่งและสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบทางการเงินในการตอ่ต้านการใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ 
ผิดกฎหมาย การร่วมมือดงักลา่วสาธิตให้เหน็ถงึศกัยภาพท่ีส�าคญัอยา่งย่ิง ในการน�าภาคเอกชนมามีสว่นร่วมได้ดีย่ิงขึน้ในฐานะเป็นแนว 
ป้องกนัตอ่ต้านการค้ามนษุย์ และเพ่ือใช้ความรู้และความเช่ียวชาญในการสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีทางอาญา

ค�าตอบแบบสอบถามจากประเทศสมาชิกกระบวนการบาหลี ระบวุิธีส�าคญัในฟอกเงินรายได้จากการค้ามนษุย์ในภมิูภาคดงันี:้

• การใช้ธรุกรรมมลูคา่ต�่า (ท่ีมกัจะต�่ากวา่เกณฑ์รายงาน)

• การใช้ผู้ให้บริการโอนเงินหรือโอนตามมลูคา่  

• การน�าทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมมารวมกบัรายได้จากธรุกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมาย และ

• การโอนทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรมไปให้คนอ่ืน

ค�าตอบแบบสอบถามยงัระบใุห้เหน็ด้วยวา่ ตวัชีว้ดัทางการเงินท่ีส�าคญัคือ เม่ือลกัษณะการใช้ชีวิตของบคุคลคนหนึง่ไมต่รงกบัแหลง่รายได้ 
ท่ีสมเหตสุมผล ซึง่การสอบสวนโดยหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย รายงานธรุกรรมท่ีนา่สงสยัท่ีสถาบนัทางการเงินสง่ และการร้องเรียนของ 
ผู้ เสียหาย เป็นวิธีท่ีใช้มากท่ีสดุท่ีท�าให้เกิดการตรวจจบัการค้ามนษุย์หรือการฟอกเงินท่ีเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์11 

11 จากแหลง่ข้อมลูเดียวกนั หน้า 35

ตอ
นที่

 3
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ตอนท่ี 4: หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน 
(FIUs)
4.1 รัฐบาลระบุกจิกรรมการฟอกเงนิได้อย่างไร?
หนว่ยขา่วกรองทางการเงินมีบทบาทส�าคญัในการอ�านวยความสะดวกในวิธี ‘ตดิตามเงิน’ ท่ีมีประสทิธิภาพ ในการท่ีจะหาวา่บคุคลหรือ 

องค์กรก�าลงัฟอกเงินอยูห่รือไมน่ัน้ รัฐบาลจ�าเป็นต้องมีข้อมลูขา่วสารจากสถาบนัทางการเงินและสถาบนัอ่ืน ๆ และผู้ประกอบวิชาชีพ  

ยกตวัอยา่งเชน่ สถานคาสโิน บริษัทผู้ให้บริการ ทนายความและสมห์ุบญัชี มาตรฐานการตอ่ต้านฟอกเงินก�าหนดวา่องค์กรไหนต้องรายงาน 

ธรุกรรมท่ีดนูา่สงสยั หนว่ยงานเหลา่นีเ้รียกวา่ หนว่ยงานท่ีท�าการรายงาน รัฐบาลจะได้รับข้อมลูขา่วสารจากหนว่ยงานท่ีท�าการรายงานผา่น 

หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน ด้วยการสง่รายงานท่ีเรียกวา่รายงานธรุกรรมท่ีนา่สงสยัหรือรายงานเร่ืองราว  หนว่ยขา่วกรองทางการเงินจะ

วิเคราะห์ข้อมลูขา่วสารนี ้และสง่ตอ่ให้หนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมาย แผนภาพด้านลา่งนีแ้สดงการเดนิข้อมลูเข้าและออกจากหนว่ยขา่วกรอง 

ทางการเงิน 

การรายงาน การวเิคราะห์ การเผยแพร่

หน่วยงานที่ท�า 
การรายงาน 

รายงาน

ธนาคาร

นายหน้าผู้ค้าหลัก 
ทรัพย์

ผู้ประกัน

สถานคาสิโน

ทนายความ

สมุห์บญัชี

อ่ืน ๆ

คนขนเงนิข้าม 
ชายแดน  

รายงานธุรกรรม
เงนิสด

รายงานธุรกรรม
ที่น่าสงสัย 

รายงานธุรกรรม 
แลกเงนิข้ามชายแดน

ฐานข้อมูลของหน่วย
ข่าวกรองทางการเงนิ 

ฐานข้อมูลของ 
รัฐบาล

ข้อมูลจากหน่วย 
ข่าวกรองทาง 
การเงนิอ่ืน ๆ

ข้อมูลอ่ืน ๆ

ข่าวกรองทางการเงนิ

หน่วยข่าวกรองทาง 
การเงนิอ่ืน ๆ 

หน่วยงานบงัคับ 
ใช้กฎหมาย

ส�านักงานอัยการ

แผนภาพจาก: หน่วยข่าวกรองทางการเงิน: ภาพรวม กองทนุการเงินระหว่างประเทศธนาคารโลก ค.ศ. 200412

12 https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf
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4.2 หน่วยข่าวกรองทางการเงนิท�าอะไรบ้าง?
ประเทศตา่ง ๆ มีหนว่ยขา่วกรองทางการเงินชนิดตา่ง ๆ กนั ขึน้อยูก่บัอะไรเหมาะสมท่ีสดุกบับริบทและความต้องการของรัฐ หนว่ยขา่วกรอง 
ทางการเงินทัง้หมดมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรับ การวิเคราะห์และการเผยแพร่ขา่วกรองทางการเงิน

องค์ประกอบส�าคญัในหน้าท่ีของหนว่ยขา่วกรองทางการเงินคือ ความสามารถในการ 
ร่วมมือกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินตา่งประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมลูผา่น  
เวบ็ท่ีปลอดภยัของเอก็มอนท์ (ESW)13 อยา่งไรก็ตาม ขณะท่ีการแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ขา่วสารระหวา่งหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน สามารถท�าให้การให้ขา่วกรองทางการ 
เงินเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากย่ิงขึน้ มนัไมส่ามารถถกูน�ามาใช้เป็นหลกัฐานในการ 
ด�าเนินคดีทางอาญาโดยปราศจากความยินยอมของหนว่ยขา่วกรองทางการเงินผู้ให้ 
ข้อมลูนัน้ได้   

ความแตกตา่งท่ีส�าคญัท่ีมีอิทธิพลตอ่วิธีท่ีหนว่ยขา่วกรองทางการเงินจะสามารถให้การ 
สนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนหรือการฟ้องคดีอาญา คือการท่ีหนว่ยขา่วกรองทางการ 

เงินบางแหง่มีหน้าท่ีสืบสวนสอบสวน แตบ่างแหง่ไมมี่ น่ีอาจรวมถงึอ�านาจในการพิทกัษ์ธรุกรรมไมใ่ห้มีการเคลื่อนไหวและยดึทรัพย์ หนว่ย 
ขา่วกรองทางการเงินหลายแหง่ยงัมีบทบาทในการให้การศกึษาแก่อตุสาหกรรมเก่ียวกบัวิธีฟอกเงิน และการบงัคบัใช้การปฏิบตัติามกฎ 
ระเบียบ ด้วยการก�าหนดโทษปรับและการลงโทษส�าหรับการไมป่ฏิบตัติามอีกด้วย 

4.3  หน่วยข่าวกรองทางการเงนิของท่านสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนของท่าน 
ได้อย่างไร?

หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน สามารถให้ข้อมลูและความชว่ยเหลอืท่ีมีคณุคา่ ในการสนบัสนนุการสบืสวนสอบสวนและการด�าเนินคดีทางอาญา 
เร่ืองการค้ามนษุย์ รายการด้านลา่งนีคื้อชนิดของความชว่ยเหลอืท่ีหนว่ยขา่วกรองทางการเงินสามารถให้ได้ รูปแบบของหนว่ยขา่วกรอง 
ทางการเงินในประเทศของทา่นจะมีผลกระทบตอ่ประเภทของการสนบัสนนุท่ีหนว่ยนัน้จะสามารถให้ทา่นได้ หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน 
สามารถสนบัสนนุความพยายามในการสืบสวนสอบสวน โดย:

• การพฒันารายงานข่าวกรองทางการเงนิ ท่ีสามารถพิสจูน์ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลกบัองค์กรท่ีต้องสงสยัวา่จะเก่ียวข้องในการ 
ฟอกเงินและกิจกรรมทางอาญา 

• การให้ข้อมูลข่าวสารทางการเงนิท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานธรุกรรมท่ีนา่สงสยั รายงานธรุกรรมเงินสด รายงานการน�าเงินสดข้ามชายแดน  
และข้อมลูท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ซึง่อาจชว่ยให้ทา่นสามารถระบผูุ้กระท�าผิดทางอาญา และสามารถสนับสนุนการสืบสวนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนัหรือสร้างคดใีหม่ๆ 

- การระบุธุรกรรมทางการเงนิที่น่าสงสัยแต่เน่ิน ๆ สามารถเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัการเกิดขึน้ของการกระท�าผิดทาง 
อาญา ตวัอยา่งเชน่ คดีก่อการร้าย หรือเป็นตวัชีข้องกิจกรรมทางอาญาท่ีก�าลงัเกิดขึน้ในปัจจบุนั เชน่การจา่ยเงินให้ผู้ ค้ามนษุย์  

• ในบางเขตอ�านาจศาล มีความสามารถที่จะพทิกัษ์บญัชีและยดึทรัพย์ และปิดกัน้การท�าธุรกรรมระยะหน่ึง ในบางกรณี น่ีอาจ 
ชว่ยทา่นตรึงเงินไว้ได้ขณะท่ีท�าให้ทา่นมีเวลาท่ีจะตดิตามสอบถามตอ่ไปเพ่ือยืนยนัทฤษฎี 

• การให้ความเช่ียวชาญทางการเงนิเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน ตวัอยา่งเชน่ หนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่นอาจสามารถให้ 
บริการของนกับญัชีนิตวิิทยาศาสตร์เพ่ือสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์หลกัฐานทางการเงิน และเพ่ือชว่ยในกระบวนการพิจารณาตาม 
กฎหมายในบางกรณี  

13 หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน: ภาพรวม กองทนุระหวา่งประเทศ-ธนาคารโลกค.ศ. 2004 http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius 

รายช่ือประเทศสมาชิกของ กลุม่เอก็มอ็นท์ กรุณาด ูhttps://www.egmontgroup.org/en/membership/list

คณะท�างานเฉพาะกิจเพ่ือด�าเนิน 
มาตรการทางการเงินสนบัสนนุให้หนว่ย 
ขา่วกรองทางการเงิน สมคัรเป็นสมาชิก 
ใน หน่วยข่าวกรองทางการเงนิกลุ่ม 
เอก็มอนท์ ซึง่เป็นการรวมตวัระดบัโลก 
ของหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน152 แหง่

ค�าแนะน�า: ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชงิรุกกับหน่วยข่าวทางการเงนิของท่าน 
• สนบัสนนุการแบง่ปันข้อมลูระหวา่งหนว่ยงานตา่ง ๆ

• พิจารณาใช้เจ้าหน้าท่ีประจ�าการนอกส�านกังานและเจ้าหน้าท่ีในส�านกังานจากหนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่นในหนว่ย

สืบสวนสอบสวนหรือทีมสืบสวนสอบสวนผู้ เช่ียวชาญ และในทางกลบักนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการแลกเปลี่ยนข้อมลูเชิงลกึและ

ประสบการณ์สองทาง 

ตอ
นที่

 4
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• การอ�านวยความสะดวกการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ผา่นความร่วมมือกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินตา่งประเทศ ตวัอยา่งเชน่  
หนว่ยขา่วกรองทางการเงินบางหนว่ยมีอ�านาจท่ีจะแลกเปลี่ยนข้อมลูกบัหนว่ยบงัคบัใช้กฎหมายตา่งประเทศ และหนว่ยขา่วกรองทางการเงินบาง 
หนว่ยได้รับอนมุตัใิห้แบง่ปันข้อมลูขา่วสารกบัองค์การตา่งประเทศ ซึง่รวมถงึองค์กรต�ารวจสากลและส�านกังานต�ารวจแหง่สหภาพยโุรป   

• ในบางกรณีหนว่ยขา่วกรองทางการเงินยงัอาจท�าการสืบสวนสอบสวนที่แท้จริงหรือมีส่วนร่วมในคณะท�างานเฉพาะกจิร่วม ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัรูปแบบ 
ของหนว่ยขา่วกรองทางการเงินในประเทศของทา่น

ค�าแนะน�า
ท�างานร่วมกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่นแตเ่น่ิน ๆ ในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือให้ทราบวา่หนว่ยขา่วกรองนัน้อาจจะชว่ย
สนบัสนนุทา่นได้อยา่งไร  

หนว่ยขา่วกรองทางการเงินสามารถสนบัสนนุความพยายามในการด�าเนินคดโีดย:

• การด�าเนินการสอบสวน เพ่ือสนบัสนนุพนกังานอยัการในกรณีท่ีมีชอ่งโหวข้่อมลูทางการเงิน  

• การให้ความเช่ียวชาญทางการเงนิที่จะสนับสนุนการด�าเนินคดี ซึง่อาจรวมถงึการให้หลกัฐานจากผู้ เช่ียวชาญในการอธิบายการท�า 
ธรุกรรมทางการเงินท่ีซบัซ้อน  

หนว่ยขา่วกรองทางการเงินสามารถสนบัสนนุความพยายามในการป้องกันโดย:

• การสร้างผลิตภณัฑ์ข่าวกรอง ซึง่รวมถงึข้อมลูจากหนว่ยงานขา่วกรองตา่งประเทศ ผา่นทางเครือขา่ยหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน  
ถงึหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน ท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกการแลกเปล่ียนข้อมลูข้ามเขตอ�านาจศาลอยา่งรวดเร็ว (มกัจะเร็วกวา่ 
ผา่นความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมายหรือชอ่งทางทางการทตู)   

• การสร้างรายงานแบบลักษณ์และท�าการวิจยั เพ่ือระบธุรุกรรมทางการเงินและคณุลกัษณะของบญัชีท่ีเป็นตวับง่ชีข้องการกระท�าผิด 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่สามารถชว่ยในการให้ข้อมลูแก่การด�าเนินการป้องกนัและสืบสวนสอบสวนของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและ 
หนว่ยงานท่ีท�าการรายงาน

• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานท่ีท�าการรายงานให้รู้จกัธรุกรรมท่ีนา่สงสยั

• การจดัหาโปรแกรมสร้างความตระหนักในภาคอุตสาหกรรมและท�าให้มัน่ใจวา่อตุสาหกรรมปฏิบตัติามมาตรการการตอ่ต้านการ 
ฟอกเงิน ผา่นการให้การศกึษาและการบงัคบัใช้ข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบ

ค�าแนะน�า
ผู้ ต้องสงสยัของทา่นอาจถกูบนัทกึไว้แล้วในฐานข้อมลูของหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน  พิจารณาสง่ค�าร้องถงึหนว่ยขา่วกรองทางการ
เงินนัน้เพ่ือขอรายงานท่ีมีอยู ่รวมถงึค�าร้องขอถงึตา่งประเทศ ในกรณีท่ีผู้ ต้องสงสยัของทา่นได้เดนิทางไปตา่งประเทศ หรือในกรณีท่ี
เขาได้สง่เงินไปหรือได้รับเงินจากตา่งประเทศ 

4.4 คดีศึกษา

ภมูหิลัง
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ความสนใจของสาธารณชนในประเทศอินโดนีเซียถกูเพง่ไปท่ีคดีของคนงานตา่งชาตสิามคนจาก 
ประเทศตมิอร์-เลสเต้ท่ีเสียชีวิตในประเทศมาเลเซีย ครอบครัวของคนงานคนหนึง่ไมไ่ด้ทราบวา่เธอไปท�างานเป็นลกูจ้างอยูต่า่ง 
ประเทศตัง้แตท่ี่เธอหายตวัไปเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 2015 จงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออก (NTT) เป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 9  
ในประเทศอินโดนีเซียท่ีสง่คนงานไปตา่งประเทศ และมีจ�านวนคนงานตา่งชาตเิสียชีวิตสงูสดุในอินโดนีเซีย คาดวา่ระหวา่งปีค.ศ. 
2015 กบัปีค.ศ. 2016 คนจากจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออกถกูสง่ไปตา่งประเทศมี 4144 คน และประมาณวา่คนงานตา่งชาต ิ
จ�านวน 99 คนจากจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออกเสียชีวิตระหวา่งชว่งค.ศ. 2015 ถงึค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีของประเทศ 
อินโดนีเซียได้สัง่ให้ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตอิินโดนีเซียสืบสวนสอบสวนปัญหานัน้ สง่ผลให้เกิดการจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกิจการ 
ค้ามนษุย์ และสัง่ให้หวัหน้าต�ารวจประจ�าอ�าเภอคปัูง สืบสวนสอบสวนคดีนี ้ระหวา่งการสืบสวนสอบสวน มีการระบวุา่มีเครือขา่ย 
การค้ามนษุย์ 12 เครือขา่ยกระจายอยูท่ัว่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย   

กระแสเงนิ  
ระหวา่งชว่งเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ถงึเดือนสงิหาคม ค.ศ. 2016 เครือขา่ยประสบความส�าเร็จในการสง่แรงงานตา่งชาต ิ 
2279 คนไปประเทศมาเลเซีย มลูคา่ของธรุกรรมทัง้หมดท่ีเครือขา่ยได้รับจากการสง่คนเหลา่นัน้ออกไปมีมลูคา่สงูถงึ 563,446.00  
ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมลูขา่วสารธรุกรรมทางการเงิน ผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้จดัการตวัแทนท่ีผิดกฎหมายท่ีสนามบนิเอลทาริ ได้รับ  
244,125.69 ดอลลาร์สหรัฐระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ถงึวนัท่ี 8 สงิหาคม ค.ศ. 2016 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนย้าย 
คนจ�านวน 1787 คนไปประเทศมาเลเซีย สงิคโปร์ ฮอ่งกงและซาอดุอิาระเบีย รวมทัง้เดก็ 48 คน 

เส้นทางการค้ามนุษย์  

การสรรหาผู้ เสียหาย การให้ท่ีพกั การปลอม
แปลงเอกสาร การขนสง่

การจดัการท่ีสนามบนิเอลทาริ   

การจดัการเร่ืองหนงัสือเดนิทางการจดัการท่ีสรุาบายา

ตา่งประเทศ: มาเลเซีย 
สงิคโปร์ ฮอ่งกง 
ซาอดุอิาระเบีย

ภายในประเทศ: เมดาน  
อาเจะ บาตมั  
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ตอ
นที่

 4

หนว่ยขา่วกรองทางการเงินสามารถสนบัสนนุความพยายามในการด�าเนินคดโีดย:

• การด�าเนินการสอบสวน เพ่ือสนบัสนนุพนกังานอยัการในกรณีท่ีมีชอ่งโหวข้่อมลูทางการเงิน  

• การให้ความเช่ียวชาญทางการเงนิที่จะสนับสนุนการด�าเนินคดี ซึง่อาจรวมถงึการให้หลกัฐานจากผู้ เช่ียวชาญในการอธิบายการท�า 
ธรุกรรมทางการเงินท่ีซบัซ้อน  

หนว่ยขา่วกรองทางการเงินสามารถสนบัสนนุความพยายามในการป้องกันโดย:

• การสร้างผลิตภณัฑ์ข่าวกรอง ซึง่รวมถงึข้อมลูจากหนว่ยงานขา่วกรองตา่งประเทศ ผา่นทางเครือขา่ยหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน  
ถงึหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน ท่ีสามารถอ�านวยความสะดวกการแลกเปล่ียนข้อมลูข้ามเขตอ�านาจศาลอยา่งรวดเร็ว (มกัจะเร็วกวา่ 
ผา่นความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมายหรือชอ่งทางทางการทตู)   

• การสร้างรายงานแบบลักษณ์และท�าการวิจยั เพ่ือระบธุรุกรรมทางการเงินและคณุลกัษณะของบญัชีท่ีเป็นตวับง่ชีข้องการกระท�าผิด 
อยา่งใดอยา่งหนึง่ ซึง่สามารถชว่ยในการให้ข้อมลูแก่การด�าเนินการป้องกนัและสืบสวนสอบสวนของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายและ 
หนว่ยงานท่ีท�าการรายงาน

• การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานท่ีท�าการรายงานให้รู้จกัธรุกรรมท่ีนา่สงสยั

• การจดัหาโปรแกรมสร้างความตระหนักในภาคอุตสาหกรรมและท�าให้มัน่ใจวา่อตุสาหกรรมปฏิบตัติามมาตรการการตอ่ต้านการ 
ฟอกเงิน ผา่นการให้การศกึษาและการบงัคบัใช้ข้อก�าหนดด้านกฎระเบียบ

ค�าแนะน�า
ผู้ ต้องสงสยัของทา่นอาจถกูบนัทกึไว้แล้วในฐานข้อมลูของหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน  พิจารณาสง่ค�าร้องถงึหนว่ยขา่วกรองทางการ
เงินนัน้เพ่ือขอรายงานท่ีมีอยู ่รวมถงึค�าร้องขอถงึตา่งประเทศ ในกรณีท่ีผู้ ต้องสงสยัของทา่นได้เดนิทางไปตา่งประเทศ หรือในกรณีท่ี
เขาได้สง่เงินไปหรือได้รับเงินจากตา่งประเทศ 

4.4 คดีศึกษา

ภมูหิลัง
ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2016 ความสนใจของสาธารณชนในประเทศอินโดนีเซียถกูเพง่ไปท่ีคดีของคนงานตา่งชาตสิามคนจาก 
ประเทศตมิอร์-เลสเต้ท่ีเสียชีวิตในประเทศมาเลเซีย ครอบครัวของคนงานคนหนึง่ไมไ่ด้ทราบวา่เธอไปท�างานเป็นลกูจ้างอยูต่า่ง 
ประเทศตัง้แตท่ี่เธอหายตวัไปเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน ค.ศ. 2015 จงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออก (NTT) เป็นจงัหวดัใหญ่ท่ีสดุอนัดบั 9  
ในประเทศอินโดนีเซียท่ีสง่คนงานไปตา่งประเทศ และมีจ�านวนคนงานตา่งชาตเิสียชีวิตสงูสดุในอินโดนีเซีย คาดวา่ระหวา่งปีค.ศ. 
2015 กบัปีค.ศ. 2016 คนจากจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออกถกูสง่ไปตา่งประเทศมี 4144 คน และประมาณวา่คนงานตา่งชาต ิ
จ�านวน 99 คนจากจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออกเสียชีวิตระหวา่งชว่งค.ศ. 2015 ถงึค.ศ. 2017 ประธานาธิบดีของประเทศ 
อินโดนีเซียได้สัง่ให้ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาตอิินโดนีเซียสืบสวนสอบสวนปัญหานัน้ สง่ผลให้เกิดการจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะกิจการ 
ค้ามนษุย์ และสัง่ให้หวัหน้าต�ารวจประจ�าอ�าเภอคปัูง สืบสวนสอบสวนคดีนี ้ระหวา่งการสืบสวนสอบสวน มีการระบวุา่มีเครือขา่ย 
การค้ามนษุย์ 12 เครือขา่ยกระจายอยูท่ัว่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย   

กระแสเงนิ  
ระหวา่งชว่งเดือนมกราคม ค.ศ. 2015 ถงึเดือนสงิหาคม ค.ศ. 2016 เครือขา่ยประสบความส�าเร็จในการสง่แรงงานตา่งชาต ิ 
2279 คนไปประเทศมาเลเซีย มลูคา่ของธรุกรรมทัง้หมดท่ีเครือขา่ยได้รับจากการสง่คนเหลา่นัน้ออกไปมีมลูคา่สงูถงึ 563,446.00  
ดอลลาร์สหรัฐ ตามข้อมลูขา่วสารธรุกรรมทางการเงิน ผู้กระท�าผิดท่ีเป็นผู้จดัการตวัแทนท่ีผิดกฎหมายท่ีสนามบนิเอลทาริ ได้รับ  
244,125.69 ดอลลาร์สหรัฐระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2015 ถงึวนัท่ี 8 สงิหาคม ค.ศ. 2016 ซึง่เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนย้าย 
คนจ�านวน 1787 คนไปประเทศมาเลเซีย สงิคโปร์ ฮอ่งกงและซาอดุอิาระเบีย รวมทัง้เดก็ 48 คน 

เส้นทางการค้ามนุษย์  

การสรรหาผู้ เสียหาย การให้ท่ีพกั การปลอม
แปลงเอกสาร การขนสง่

การจดัการท่ีสนามบนิเอลทาริ   

การจดัการเร่ืองหนงัสือเดนิทางการจดัการท่ีสรุาบายา

ตา่งประเทศ: มาเลเซีย 
สงิคโปร์ ฮอ่งกง 
ซาอดุอิาระเบีย

ภายในประเทศ: เมดาน  
อาเจะ บาตมั  
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หนว่ยขา่วกรองทางการเงินของอินโดนีเซียช่ือ PPATK ได้ท�าการวิเคราะห์รายงานธรุกรรมท่ีนา่สงสยั 64 ฉบบัซึง่แสดงให้เหน็:

• การจา่ยเงินจ�านวน 13.5 ล้านเหรียญสหรัฐท่ีเก่ียวข้องกบั 48 ฝ่ายท่ีถกูสืบสวนโดยต�ารวจแหง่อ�าเภอคปัูง  

• ความเช่ือมโยงของเครือขา่ยการค้ามนษุย์ท่ีด�าเนินการในจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออก  

• การวิเคราะห์ได้ชว่ยให้สามารถระบตุวัผู้ให้ทนุอดุหนนุปฏิบตัิการค้ามนษุย์ในจงัหวดันซูาเทง็การราตะวนัออก    

• การวิเคราะห์ได้สนบัสนนุพนกังานสืบสวนสอบสวนในการท�าแผนผงัเครือขา่ยโดยการใช้วิธีการตดิตามเงิน  

กจิกรรมที่น่าสงสัย

หมายเลข ตวับ่งชีน่้าสงสัย ตวัแปร ตวัอย่าง

1 โปรไฟล์ลกูค้า

ภาคเอกชน

• เจ้าของ/ลกูจ้างของ PPTKIS (ทัง้ถกูกฎหมายและผิดกฎหมาย) 
• สถานท่ีแลกเงิน
• เจ้าของ/ลกูจ้างของธรุกิจการทอ่งเท่ียวและการเดนิทาง
• บริการการบนิ
• บริการขนสง่สนิค้าและการขนสง่
• บริการให้เชา่

ภาครัฐ

• เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง
• ความปลอดภยัทางการบนิ 
• บคุลากรทางทหาร     
• เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ  

2 ธรุกรรมพืน้ฐาน ค�าส�าคญั
เดก็  คน  ตัว๋ เบีย้เลีย้งอาหาร แมบ้่าน คา่หนงัสือเดนิทาง การเดนิ
ทาง คนรับใช้ RM จา่ยคา่ธรรมเนียม เงินเดือนเดก็ เป็นต้น

3 ชอ่งทางของธรุกรรม ระบบการธนาคาร

• การจองเกินจ�าเป็น 
• การโอนเงินด้วยเอทีเอม็ 
• การท�าธรุกรรมผา่นไอบี/เอม็บี 
• การโอนเงินทางธนาคาร

4 แบบแผนของธรุกรรม การผสมผสาน

การผสมผสานของผลก�าไรทางธรุกิจท่ีถกูต้องตามกฎหมายกบัทรัพย์ 
ท่ีได้จากอาชญากรรม ท่ีพบในบญัชีของหลายฝ่ายท่ีเป็นท่ีรู้จกัวา่เป็น 
เจ้าของ/ลกูจ้างของ PPATKIS ข้อบง่ชีใ้นการปลอมแปลง/ปกปิดต้น 
ก�าเนิดของทรัพย์ท่ีได้จากอาชญากรรม

5

การวิเคราะห์ธรุกรรมทางการเงินยงัชว่ยในการจบัคูร่ะยะของกิจกรรมการค้ามนษุย์ ตัง้แตร่ะยะของการสรรหาคนภาคสนาม 
การให้ท่ีพกัพิง การเดนิทางจากบ้านเกิดไปเมือง/ประเทศผา่นและจดุหมายปลายทาง การปลอมแปลงเอกสาร ไปจนถงึข้อ 
กลา่วหาเร่ืองการให้สนิบนกบัหนว่ยงานรัฐบาล การสืบสวนใช้วิธีจบัคูโ่ดยการใช้ข้อมลูขา่วสารจากโปรไฟล์ของผู้ ถือบญัชี  
วนัท่ีท�าธรุกรรม จ�านวนท่ีเงินท�าธรุกรรมและสถานท่ีของธรุกรรม

ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสืบสวนสอบสวนแหง่สถานีต�ารวจอ�าเภอคปัูงได้จดัการท�าลายเครือขา่ย 11 เครือขา่ย และระบตุวัผู้ ต้องสงสยั 32 คน  
และจากผู้ ต้องสงสยัทัง้ 32 คนนัน้ มีผู้ ต้องสงสยั 11 คนท่ีถกูศาลพิพากษาวา่กระท�าผิดทางอาญาในข้อหาการค้ามนษุย์ มีผลถกู 
จ�าคกุระหวา่ง 2 ถงึ 9 ปี นอกจากนี ้ศาลยงัก�าหนดบทลงโทษปรับระหวา่ง 9,230.00 ถงึ153,800.00 ดอลลาร์สหรัฐ และให้การ 
ชดใช้ความเสียหายให้ผู้ เสียหายและครอบครัวของผู้ เสียหายท่ีเสียชีวิตไปแล้ว ระหวา่ง 77.00 ถงึ 4,230.00 ดอลลาร์สหรัฐ  
เจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองท่ีสนามบนิผู้หนึง่ถกูจ�าคกุ 4 ปี ปรับ 15,300.00 ดอลลาร์สหรัฐ และสัง่ชดใช้ความเสียหายให้กบั 
ครอบครัวผู้ เสียหาย 77.00 ดอลลาร์สหรัฐในคดีค้ามนษุย์
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ตอนท่ี 5: การสืบสวนสอบสวน 
5.1 การสืบสวนสอบสวนทางการเงนิคืออะไร?
การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน คือเทคนิคการสืบสวนสอบสวนท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลูขา่วสาร ขา่วกรองและหลกัฐานจากหลากหลาย 
แหลง่เก่ียวกบัประวตักิารเงินและกิจกรรมของผู้ต้องสงสยัหรือพยานในกระบวนการทางอาญา การสบืสวนสอบสวนทางการเงินดท่ีูองค์ประกอบ 
ทัง้หลายทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกบัอาชญากรรม รวมถงึเงินลงทนุในการเตรียมการและการประกอบอาชญากรรม คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 
ระหวา่งการประกอบอาชญากรรมและการจา่ยเงินและผลก�าไรจากการประกอบอาชญากรรมนัน้ 

ความผิดฐานฟอกเงินสามารถเกิดขึน้ได้ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการทางการเงิน โดยมีข้อก�าหนดส�าคญัคือการพิสจูน์วา่บคุคลท่ีได้ด�าเนิน 
การกบัเงิน ทราบหรือควรจะได้สงสัยว่ามันเกดิขึน้จากอาชญากรรมหรือตัง้ใจที่จะน�าไปใช้ในการประกอบอาชญากรรม ซึง่ 
สามารถท�าได้ด้วยการน�าแหลง่ข้อมลูมารวมกนัเพ่ือท�าการอนมุานกิจกรรมท่ีนา่สงสยัหรือผิดปกติ

5.2 ท่านจะสามารถสาธิตได้อย่างไรว่าเงนิเคล่ือนไหวอย่างไรและไปที่ไหนบ้าง?
บนัทกึท่ีเก่ียวข้องหรือแสดงเส้นทางของเหตกุารณ์เก่ียวกบัเงินเป็นสิง่ส�าคญั ในขณะท่ีบางประเทศยงัคงเป็นเศรษฐกิจแบบใช้เงินสดเกือบ 
ทัง้หมด แตผู่้คนเร่ิมใช้ระบบธนาคารอิเลก็ทรอนิกส์ การโอนเงินทางธนาคาร บตัรธนาคารและการใช้อินเทอร์เน็ตในการท�าธรุกรรมทางการ 
เงินเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ทัง้หมดนีจ้ะทิง้ร่องรอยบางประการไว้ อยา่งไรก็ตาม แม้จะเป็นธรุกรรมด้วยเงินสด ก็ยงัสามารถมีบนัทกึท่ีถกูสร้างขึน้ได้  
เชน่ ใบแจ้งหนี ้สญัญา ใบเสร็จรับเงินหรือสมดุบญัชี เป็นต้น ธรรมชาตขิองธรุกรรมเหลา่นี ้ทัง้ท่ีเป็นอิเลก็ทรอนิกส์หรืออยา่งอ่ืน และบนัทกึตา่ง  
ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท�าให้พนกังานสืบสวนสอบสวนมีแหลง่ท่ีมาไมส่ิน้สดุส�าหรับข้อมลูขา่วสารและหลกัฐาน  

แหลง่ท่ีมาของข้อมลู ขา่วกรองหรือหลกัฐานเก่ียวกบัการเคลื่อนไหวของการเงินหรือมลูคา่ของเงิน จะแตกตา่งกนัออกไป ขึน้อยูก่บัลกัษณะ 
ของการสืบสวนสอบสวน อยา่งไรก็ตาม ในการสืบสวนสอบสวนสว่นมาก แหลง่ท่ีมาท่ีพบได้บอ่ยจ�านวนมากถกูใช้อยา่งสม�่าเสมอ  
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่�ากดัเฉพาะ:

ค�าแนะน�า
เป้าหมายส�าคญัในการสืบสวนสอบสวนทางการเงินคือ เพ่ือระบแุละบนัทกึการเคล่ือนไหวของเงนิระหวา่งขัน้ตอนการท�าความผิด 
และเพ่ือระบผุู้ ร่วมท�าความผิดอ่ืน ๆ และทรัพย์ท่ีได้จากการประกอบอาชญากรรม ความเช่ือมโยงระหวา่งท่ีมาของเงิน ผู้ ได้รับเงิน 
เวลาท่ีรับและท่ีท่ีน�าไปเก็บหรือฝาก สามารถให้ข้อพสูิจน์กจิกรรมทางอาชญากรรมได้  

• ผู้ ต้องสงสยั (เศษขยะในกระเป๋า)

• ผู้บริการคมนาคม/สง่สนิค้า

• ธรุกิจและผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน ๆ  

• โทรศพัท์มือถือ

• สถาบนัทางการเงิน

• สาธารณปูโภค  

• บริษัทประกนั

• กรมจดทะเบียนยานพาหนะ

• องค์การสนิเช่ือ  

• ส�านกัทะเบียนท่ีดนิ  

• ผู้ให้เงินบ�านาญ

• หนว่ยงานเก่ียวกบัภาษี/ประกนัสงัคม 

• ส�านกัทะเบียนและหนว่ยงานราชการ

• บตัรสะสมคะแนน เชน่ บตัรสะสมคะแนนของผู้ใช้ 
สายการบนิและบตัรสมาชิกโรงแรม   
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แหลง่ท่ีมาสามแหลง่โดยเฉพาะท่ีมีคา่ควรแก่การเน้นคือ: (1) สถาบนัทางการเงิน เพราะเป็นแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีแพร่หลายท่ีสดุแหง่หนึง่ 
(2) ใบเก็บคา่บริการสาธารณปูโภค และ (3) บตัรสะสมคะแนน เพราะมนัให้ข้อมลูท่ีมีคา่ แตอ่าจไมไ่ด้ถกูน�ามาใช้ประโยชน์เทา่ท่ีควร 

สถาบนัทางการเงนิ
ข้อมลูท่ีได้รับจากสถาบนัทางการเงิน สามารถรวมถงึบนัทกึการเปิดบญัชี (มีประโยชน์ส�าหรับข้อมลูระบตุวัตน การจ้างงานและรายได้ท่ีแจ้งไว้)  
ร่วมกบัประวตัิครบถ้วนของบญัชี และจะมีส�าเนาใบแจ้งยอดธนาคารซึง่แสดงรายการฝากและรายการถอนและยอดเงิน ตลอดจนเช็ค  
บตัรก�านลัเครดติและเอกสารการท�าธรุกรรมอ่ืน ๆ  เชน่เดียวกบับนัทกึท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารเขียนด้วยลายมือในการด�าเนินบญัชีนัน้  
ส�าหรับการใช้บตัรเครดติหรือบตัรเดบติ ข้อมลูขา่วสารนีส้ามารถมีประโยชน์ในการท�าแผนภมิูการเคลื่อนไหวของบคุคล เชน่ภตัตาคารท่ี 
เขาไปรับประทานอาหาร สนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีเขาซือ้ สถานท่ีท่ีเขาไปบอ่ย ๆ และสโมสรและสถานท่ีทางสงัคมท่ีเขาไปเท่ียว ซึง่ข้อมลูนีส้ามารถ 
น�าไปสูก่ารค้นพบบญัชีอ่ืน ๆ  พิสจูน์หรือหกัล้างข้อแก้ตวั ค�านวณคา่ใช้จา่ยและวิถีการใช้ชีวิต และระบผุู้ เก่ียวข้องทางอาชญากรรมคนอ่ืน ๆ 
หากเข้าถงึได้ในเวลาท่ีมีการใช้งาน ข้อมลูนัน้สามารถถกูน�าไปใช้ค้นหาต�าแหนง่ของบคุคลได้ด้วย   

ใบเกบ็ค่าบริการสาธารณูปโภค
นอกเหนือจากการยืนยนัสถานะถ่ินท่ีอยู ่การสอบสวนบริษัทให้บริการสาธารณปูโภคมกัจะเปิดเผยให้เหน็บญัชี การตดิตอ่ทางการเงินหรือผู้  
เก่ียวข้องคนอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นผู้จา่ยคา่บริการเหลา่นีท่ี้ไมเ่คยเป็นท่ีทราบมาก่อน ในลกัษณะเดียวกนั ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ก็ 
สามารถน�าไปสูก่ารระบตุวัตนของบคุคลท่ีต้องสงสยัและผู้ เก่ียวข้องทางอาชญากรรมด้วย 

บตัรสะสมคะแนน   
บตัรสมาชิกสะสมคะแนนของผู้ใช้สายการบนิ เชน่ บตัรวนัเวิร์ล สตาร์อลัไลแอนซ์ หรือสกายทีม หรือบตัรสะสมคะแนนส�าหรับโรงแรมใน 

เครือจากโรงแรมฮิลตนั สตาร์วดูหรือแมริออทสามารถให้ข้อมลูได้มากมาย ซึง่รวมถงึโปรไฟล์ของลกูค้า เชน่ ช่ือของลกูค้า ท่ีอยู ่อีเมลและ 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ และรายละเอียดของบญัชีธนาคาร/บตัรเครดติท่ีใช้ในการจา่ยคา่บริการ รายละเอียดของเท่ียวบนิท่ีใช้ โรงแรมท่ีไป 

และบคุคลท่ีตดิตามนกัทอ่งเท่ียวคนนัน้ระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่วเหลา่นีก็้จะมีด้วย

5.3 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
การตัง้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินแบบท่ีด�าเนินขนานกนัไปเป็นสว่นหนึง่ของการสืบสวนสอบสวนการค้ามนษุย์โดยรวมเป็นหลกัปฏิบตัิ 
ท่ีดี การร่วมมือกนัระหวา่งพนกังานสืบสวนสอบสวน หนว่ยขา่วกรองทางการเงินและพนกังานอยัการจะเพ่ิมมลูคา่ให้แก่การสืบสวน 
สอบสวนทางอาญาในเร่ืองการค้ามนษุย์ และจะชว่ยให้ประเทศของทา่นท�างานตรงตามมาตรฐานสากลวา่ด้วยการตอ่ต้านการฟอกเงิน

ค�าแนะน�า
ผู้ต้องสงสยัของทา่นอาจหลบซอ่นเงินภายใต้ช่ือของสมาชิกครอบครัวหรือผู้เก่ียวข้องสว่นตวัหรือทางธรุกิจ ตรวจให้มัน่ใจวา่การค้นหา 
ของทา่นรวมบคุคลเหลา่นี ้ท่ีอาจถือหรือเคลื่อนย้ายเงินในนามของผู้ ต้องสงสยัของทา่น

ค�าแนะน�า
พฒันาการสืบสวนสอบสวนทางการเงนิแบบคู่ขนานเชงิรุกร่วมกบัการสืบสวนสอบสวนของทา่นส�าหรับความผิดในการค้า 
มนษุย์ทัง้หมด หลกัฐานท่ีทา่นได้รับสามารถชว่ยพิสจูน์ความผิดมลูฐานได้ และอาจสามารถยืนยนัความผิดทางการฟอกเงิน 
ตา่งหากได้ด้วย  

ซึง่สามารถท�าได้ด้วยการรวมรายการสืบสวนสอบสวนทางการเงนิไว้เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนมาตรฐานการด�าเนินงานในการสืบ 
สวนสอบสวนของทา่น  
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ข้อมลูอาจได้รับมาจากแหลง่ท่ีมาแบบเปิดเผยหรือแบบปิดก็ได้ เชน่ อินเทอร์เน็ตและบนัทกึจากส�านกังานทะเบียนบริษัทหรือส�านกังาน 
ทะเบียนท่ีดนิ (แบบเปิด) และสถาบนัทางการเงินหรือบนัทกึทางภาษี (แบบปิด)

เม่ือเข้าถงึข้อมลูในทกุ ๆ คดี พนกังานสืบสวนสอบสวนทางการเงินควรปฏิบตังิานภายในกรอบงานทางกฎหมายในประเทศของตน และ 

สามารถพิสจูน์ได้ถงึความถกูต้องของการสอบสวนดงักลา่วได้วา่สมเหตสุมผล ถกูกฎหมาย มีผู้ รับผิดชอบและจ�าเป็นตอ่การสบืสวนสอบสวนท่ี 

ก�าลงัท�าอยู ่สิง่เหลา่นีเ้ป็นจดุส�าคญัท่ีจะต้องแสดงให้เหน็ ด้วยเหตท่ีุวา่อ�านาจรุกล�า้ท่ีมีให้พนกังานสืบสวนสอบสวนท�าให้พวกเขามีความ 

สามารถท่ีจะปฏิบตักิารโดยไมต้่องค�านงึถงึหลกัการเร่ืองความลบัของลกูค้าและสามารถละเมิดสทิธิพืน้ฐานในความเป็นสว่นตวัของบคุคล 

อนึง่ ต้องคงไว้ซึง่การควบคมุ และเง่ือนไขในการเข้าถงึอยา่งเคร่งครัดตลอดเวลา

ค�าแนะน�า
ตรวจสอบวา่การตอบสนองของทา่นได้น�าความเช่ียวชาญของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทัง้หมดเข้ามารวมด้วยกนั (พนกังานสบืสวนสอบสวน  
หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน  และพนกังานอยัการ) เพ่ือให้มัน่ใจวา่มีการสืบสวนสอบสวนการกระท�าผิดอยา่งครบถ้วน  

ค�าแนะน�า: ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าท่านสามารถแสดงให้เหน็ได้ว่าการ
สอบสวนของท่าน:
• สมเหตุสมผล

 - การกระท�านัน้สมเหตสุมผลกบัการขม่ขูห่รือไม?่

 - มีวิธีท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงค์โดยมีการรุกล�า้น้อยกวา่หรือไม ่?

• ถูกกฎหมาย 

 - การกระท�านัน้มีพืน้ฐานทางกฎหมายหรือไม?่

 - การกระท�าตรงกบัภาระผกูพนัทางกฎหมาย ซึง่รวมถงึสทิธิมนษุยชน ความเป็นสว่นตวั ข้อก�าหนดในการปกป้องข้อมลู  
และการรักษาความลบัหรือไม?่

• มีผู้รับผิดชอบ  

 - การตดัสนิใจมีผู้ รับผิดชอบหรือไม?่ 

• จ�าเป็น

 - การกระท�านัน้จ�าเป็นหรือไม?่

 - ข้อมลูขา่วสารนัน้จะมีมลูคา่ท่ีมีนยัส�าคญัตอ่การสืบสวนสอบสวนหรือไม?่
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แหลง่ท่ีมาสามแหลง่โดยเฉพาะท่ีมีคา่ควรแก่การเน้นคือ: (1) สถาบนัทางการเงิน เพราะเป็นแหลง่ท่ีมาของข้อมลูท่ีแพร่หลายท่ีสดุแหง่หนึง่ 
(2) ใบเก็บคา่บริการสาธารณปูโภค และ (3) บตัรสะสมคะแนน เพราะมนัให้ข้อมลูท่ีมีคา่ แตอ่าจไมไ่ด้ถกูน�ามาใช้ประโยชน์เทา่ท่ีควร 

สถาบนัทางการเงนิ
ข้อมลูท่ีได้รับจากสถาบนัทางการเงิน สามารถรวมถงึบนัทกึการเปิดบญัชี (มีประโยชน์ส�าหรับข้อมลูระบตุวัตน การจ้างงานและรายได้ท่ีแจ้งไว้)  
ร่วมกบัประวตัิครบถ้วนของบญัชี และจะมีส�าเนาใบแจ้งยอดธนาคารซึง่แสดงรายการฝากและรายการถอนและยอดเงิน ตลอดจนเช็ค  
บตัรก�านลัเครดติและเอกสารการท�าธรุกรรมอ่ืน ๆ  เชน่เดียวกบับนัทกึท่ีเจ้าหน้าท่ีธนาคารเขียนด้วยลายมือในการด�าเนินบญัชีนัน้  
ส�าหรับการใช้บตัรเครดติหรือบตัรเดบติ ข้อมลูขา่วสารนีส้ามารถมีประโยชน์ในการท�าแผนภมิูการเคลื่อนไหวของบคุคล เชน่ภตัตาคารท่ี 
เขาไปรับประทานอาหาร สนิค้าโภคภณัฑ์ท่ีเขาซือ้ สถานท่ีท่ีเขาไปบอ่ย ๆ และสโมสรและสถานท่ีทางสงัคมท่ีเขาไปเท่ียว ซึง่ข้อมลูนีส้ามารถ 
น�าไปสูก่ารค้นพบบญัชีอ่ืน ๆ  พิสจูน์หรือหกัล้างข้อแก้ตวั ค�านวณคา่ใช้จา่ยและวิถีการใช้ชีวิต และระบผุู้ เก่ียวข้องทางอาชญากรรมคนอ่ืน ๆ 
หากเข้าถงึได้ในเวลาท่ีมีการใช้งาน ข้อมลูนัน้สามารถถกูน�าไปใช้ค้นหาต�าแหนง่ของบคุคลได้ด้วย   

ใบเกบ็ค่าบริการสาธารณูปโภค
นอกเหนือจากการยืนยนัสถานะถ่ินท่ีอยู ่การสอบสวนบริษัทให้บริการสาธารณปูโภคมกัจะเปิดเผยให้เหน็บญัชี การตดิตอ่ทางการเงินหรือผู้  
เก่ียวข้องคนอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นผู้จา่ยคา่บริการเหลา่นีท่ี้ไมเ่คยเป็นท่ีทราบมาก่อน ในลกัษณะเดียวกนั ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์ก็ 
สามารถน�าไปสูก่ารระบตุวัตนของบคุคลท่ีต้องสงสยัและผู้ เก่ียวข้องทางอาชญากรรมด้วย 

บตัรสะสมคะแนน   
บตัรสมาชิกสะสมคะแนนของผู้ใช้สายการบนิ เชน่ บตัรวนัเวิร์ล สตาร์อลัไลแอนซ์ หรือสกายทีม หรือบตัรสะสมคะแนนส�าหรับโรงแรมใน 

เครือจากโรงแรมฮิลตนั สตาร์วดูหรือแมริออทสามารถให้ข้อมลูได้มากมาย ซึง่รวมถงึโปรไฟล์ของลกูค้า เชน่ ช่ือของลกูค้า ท่ีอยู ่อีเมลและ 

หมายเลขโทรศพัท์มือถือ และรายละเอียดของบญัชีธนาคาร/บตัรเครดติท่ีใช้ในการจา่ยคา่บริการ รายละเอียดของเท่ียวบนิท่ีใช้ โรงแรมท่ีไป 

และบคุคลท่ีตดิตามนกัทอ่งเท่ียวคนนัน้ระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่วเหลา่นีก็้จะมีด้วย

5.3 การรวบรวมข้อมูลและหลักฐาน
การตัง้การสืบสวนสอบสวนทางการเงินแบบท่ีด�าเนินขนานกนัไปเป็นสว่นหนึง่ของการสืบสวนสอบสวนการค้ามนษุย์โดยรวมเป็นหลกัปฏิบตัิ 
ท่ีดี การร่วมมือกนัระหวา่งพนกังานสืบสวนสอบสวน หนว่ยขา่วกรองทางการเงินและพนกังานอยัการจะเพ่ิมมลูคา่ให้แก่การสืบสวน 
สอบสวนทางอาญาในเร่ืองการค้ามนษุย์ และจะชว่ยให้ประเทศของทา่นท�างานตรงตามมาตรฐานสากลวา่ด้วยการตอ่ต้านการฟอกเงิน

ค�าแนะน�า
ผู้ต้องสงสยัของทา่นอาจหลบซอ่นเงินภายใต้ช่ือของสมาชิกครอบครัวหรือผู้เก่ียวข้องสว่นตวัหรือทางธรุกิจ ตรวจให้มัน่ใจวา่การค้นหา 
ของทา่นรวมบคุคลเหลา่นี ้ท่ีอาจถือหรือเคลื่อนย้ายเงินในนามของผู้ ต้องสงสยัของทา่น

ค�าแนะน�า
พฒันาการสืบสวนสอบสวนทางการเงนิแบบคู่ขนานเชงิรุกร่วมกบัการสืบสวนสอบสวนของทา่นส�าหรับความผิดในการค้า 
มนษุย์ทัง้หมด หลกัฐานท่ีทา่นได้รับสามารถชว่ยพิสจูน์ความผิดมลูฐานได้ และอาจสามารถยืนยนัความผิดทางการฟอกเงิน 
ตา่งหากได้ด้วย  

ซึง่สามารถท�าได้ด้วยการรวมรายการสืบสวนสอบสวนทางการเงนิไว้เป็นสว่นหนึง่ของขัน้ตอนมาตรฐานการด�าเนินงานในการสืบ 
สวนสอบสวนของทา่น  
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การใช้ระบบจดัการคดีท่ีมีประสทิธิภาพ ไมว่า่จะพืน้ฐานเพียงใด เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน บอ่ยครัง้ท่ีข้อมลูขา่ว 
สารท่ีได้รับจะมีจ�านวนมาก บนัทกึชดัเจนของสิง่ท่ีได้รับมาและแหลง่ท่ีได้มาจะชว่ยก�าจดัความยุง่ยากในการสืบสวนสอบสวนหรือในการ 
พิจารณาคดีในภายหลงั การมีนโยบายหรือบนัทกึการตดัสนิใจในรูปแบบใดก็ตามจะชว่ยได้เม่ือถกูขอให้ให้เหตผุลในภายหลงัวา่ท�าไมจงึมี 
การกระท�าท่ีรุกล�า้บางประการลงไป 

  ข้อควรระวัง 
มีหลายคดทีี่แพ้เน่ืองจากการจดัการเอกสารไม่ด ีเน่ืองจากไม่สามารถที่จะแสดงให้เหน็ถงึพืน้ฐานทาง 

กฎหมายส�าหรับการยดึ หรือล�าดบัการครอบครองว่าเอกสารนัน้ถูกยดึมาเม่ือไรและจากที่ไหน 

ค�าแนะน�า
ใช้ระบบการจดัการคดีในการตดิตามร่องรอยข้อมลูทางการเงินท่ีทา่นได้รับมาจากการสืบสวนสอบสวนของทา่น

ค�าแนะน�า
ตรวจสอบให้มัน่ใจวา่เอกสารท่ีทา่นยดึมาทกุเอกสารมีการเขียนก�ากบัและจดบนัทกึไว้ในบนัทกึการยดึทรัพย์ และเก็บไว้ในต�าแหนง่ 
ท่ีปลอดภยั พร้อมบนัทกึประวตักิารครอบครองเอกสาร  
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5.4 คดศีกึษา

เม จา คมิ ถกูพพิากษาว่ามีความผิดทางอาญาในประเทศออสเตรเลียจากการฟอกเงนิและใช้ชีวติอยู่ด้วยการใช้ทรัพย์ที่
ได้จากการค้าประเวณี

เม จา คมิใช้ชีวิตอยา่งฟุ่ มเฟือยจากรายได้สว่นหนึง่ของผู้ให้บริการทางเพศสตรีมากกวา่ 100 คนท่ีเธอคดัสรรมาจากเอเชียตะวนั 

ออกเฉียงใต้ และน�ามาเมลเบร์ิน ประเทศออสเตรเลีย พร้อมค�าสญัญาวา่มีคา่จ้างและสภาพการณ์ดี เธอไมมี่ใบอนญุาตให้ด�าเนิน 

ธรุกิจผู้ให้บริการทางเพศหรือเก็บรายได้สว่นใดของผู้ให้บริการทางเพศไป แตเ่ธอก็ท�า คมิแตง่ตัง้ ‘ผู้ดแูล’ หลายคนท่ีไมมี่ใบอนญุาต 

ให้ก�ากบัดแูลผู้ให้บริการทางเพศเหลา่นัน้ และคมิจะมีการประชมุกบัคนเหลา่นัน้ เพ่ือคยุกนัวา่จะท�าให้สตรีเหลา่นัน้ท�างานได้มาก 

ท่ีสดุอยา่งไรและมีคา่ปรับส�าหรับคนท่ีท�าไมถ่งึก�าหนด เธอใช้โทรศพัท์มือถือ 12 เคร่ืองโดยใช้ช่ือปลอมหลายช่ือในระหวา่ง 

ขัน้ตอนการสืบสวนสอบสวนของต�ารวจ ผู้ ร่วมกระท�าผิดของคิมชว่ยเธอด�าเนินงานธรุกิจในแตล่ะวนัท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ให้บริการทาง

เพศ รวมถงึการเก็บรวบรวมรายได้และจดัตารางท�างาน การวิเคราะห์สรุปการจา่ยเงินของผู้ให้บริการเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ 

ค�านวณวา่คิมท�าเงินได้มากเพียงไรจากอาชญากรรมของเธอและสง่ผลให้มีค�าสัง่ลงโทษปรับ 2,509,000.00 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

โดย ‘การตดิตามเงิน’ พนกังานสืบสวนสอบสวนสามารถแสดงได้วา่ คมิเก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัการซอ่งและการค้ามนษุย์เพ่ือ

ด�าเนินธรุกิจซอ่ง ผลก�าไรจากอาชญากรรมเหลา่นีถ้กูตดิตามร่องรอย เชน่เดียวกบัการใช้ชีวิตหรูหราฟุ่ มเฟือยของเธอ น่ีรวม 

ถงึอพาร์ตเมนท์สามหลงัและบ้านหนึง่หลงัในเมลเบร์ิน และรถหรูอีกจ�านวนมาก รวมถงึรถออดี ้6 เมอร์เซเดสเบน็ซ์ อี500 และ 

แกรนด์จีปเชอรากี องค์ประกอบส�าคญัท่ีน�าไปสูค่วามส�าเร็จในคดีนีคื้อการน�า ‘การจดบนัทกึ’ ของเธอท่ีแสดงให้เหน็จ�านวน 

เงินท่ีต้องจา่ยให้หญิงแตล่ะคนตามจ�านวนลกูค้าท่ีบริการ และความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายออสเตรเลีย 

ภาพถ่ายในอพาร์ตเมนท์หรูในเซาท์แบงก์ของคมิตอนท่ีเธอถกูจบัในปี ค.ศ. 2013 แสดงให้เหน็ขวดน�า้หอมเรียงกนัหลายแถว  

ท่ีวางรองเท้าหรูจ�านวนมาก กระเป๋าถือมีย่ีห้อและตู้ นิรภยัสองตู้

จากผลก�าไรท่ีเธอได้จากการประกอบอาชญากรรมจ�านวน 2.5 ล้านดอลลาร์ พนกังานสบืสวนสอบสวนทางการเงินสามารถ 

แสดงให้เหน็ได้วา่ คมิได้ใช้ซือ้ผลติภณัฑ์ปราดาไป 202,000 ดอลลาร์ ผลติภณัฑ์กชุช่ี 115,000 ดอลลาร์และผลติภณัฑ์แอร์เมส  
24,000 ดอลลาร์ ผลก�าไรและสนิทรัพย์เหลา่นี ้รวมถงึอพาร์ตเมนท์ บ้านและรถทัง้หมดถกูยดึ และริบในท่ีสดุตาม 
พระราชบญัญติัทรพัย์ทีไ่ดจ้ากอาชญากรรม ค.ศ. 2002 ของออสเตรเลีย

ตอ
นที่

 5
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ตอนท่ี 6: ความร่วมมือระหวา่งประเทศ  
หมายเหต:ุ ขอ้มูลในส่วนนีมิ้ไดมุ้่งหมายทีจ่ะเขา้ไปถึงรายละเอียดของวิธีด�าเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยไดค้�านึงถึงจ�านวน 
ทรพัยากรทีมี่อยู่มากมายแลว้ในเร่ืองนี ้ขอ้มูลในส่วนนีมุ้่งเนน้วิธีใชก้ลไกความร่วมมือร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่สนบัสนนุการสืบสวน 
สอบสวนทางการเงินใหดี้ทีส่ดุ 

6.1 ท�าไมความร่วมมือระหว่างประเทศจงึส�าคัญ?
กลไกด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศท่ีมีประสทิธิภาพ เป็นเคร่ืองมือท่ีจ�าเป็นในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาต ิและเป็นลกัษณะส�าคญั 
ของระบบการตอ่ต้านการฟอกเงินท่ีมีประสทิธิภาพ เหตผุลส�าคญัท่ีความร่วมมือระหวา่งประเทศมกัมีความจ�าเป็นในการสนบัสนนุการ 
สืบสวนสอบสวนทางการเงิน คือ:

• เพ่ือได้รับหลักฐานจากเขตอ�านาจศาลอ่ืนท่ีสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน และ

• ระบ ุยดึหนว่ง ริบและสง่ทรัพย์ที่ได้จากอาชญากรรมกลบัประเทศและ/หรือเคร่ืองมือการกระท�าผิด และ/หรือสนิทรัพย์ส�าหรับการ 
ชดใช้คืนหรือเพ่ือให้คา่ชดเชย  

6.2  รูปแบบของความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใช้ทั่วไปเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน
ทางการเงนิ  

กลไกไมเ่ป็นทางการมีประโยชน์มากท่ีจะชว่ยเจ้าหน้าท่ีสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัและกนั เพ่ือท่ีจะได้รับข้อมลูขา่วสารจากตา่งประเทศ 
ความร่วมมือในรูปแบบไมเ่ป็นทางการสามารถมีประโยชน์ก่อนท�าการขอความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัอยา่งเป็นทางการ กลไกความร่วมมือ 
ในรูปแบบไมเ่ป็นทางการ  ได้แก่:

• ช่องทางหน่วยงานถงึหน่วยงาน (ซึง่อาจรวมถงึ เครือขา่ยต�ารวจถงึต�ารวจ หรือหนว่ยขา่วกรองทางการเงินถงึหนว่ยขา่วกรอง 
ทางการเงิน)  

• ช่องทางองค์กรต�ารวจสากล (ซึง่รวมถงึการออกหมายแจ้งค้นหาบคุคล เพ่ือให้สามารถตดิตามกิจกรรมทางการเงินของบคุคลนัน้ได้)  

• บนัทกึความเข้าใจหรือข้อตกลงที่คล้ายคลึงกัน และ 

• เครือข่ายแบบไม่เป็นทางการทางการตอ่ต้านการฟอกเงินและการกู้ คืนสนิทรัพย์  

- กลไกไมเ่ป็นทางการเหลา่นีส้ามารถรวมถงึเครือขา่ยการกู้ คืนสนิทรัพย์ เชน่ ARIN-AP (เครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานการกู้ คืน
สนิทรัพย์ส�าหรับเอเชียแปซฟิิก) ต�ารวจถงึต�ารวจ (ต�าแหนง่ผู้ประสานงานต�ารวจตา่งประเทศ/พนกังานสถานทตูฝ่ายกฎหมาย) 
และหนว่ยขา่วกรองทางการเงินถงึหนว่ยขา่วกรองทางการเงิน (เวบ็ไซต์ท่ีปลอดภยัของเอก็มอนท์) 

ค�าแนะน�า
สนบัสนนุประเทศของทา่นให้เข้าร่วมเครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานการกู้ คืนสนิทรัพย์—เอเชียแปซฟิิก (ARIN-AP) ถ้ายงัไมไ่ด้เป็น 
สมาชิก เครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานการกู้ คืนสนิทรัพย์—เอเชียแปซฟิิกเป็นเครือขา่ยในรูปแบบไมเ่ป็นทางการของผู้ปฏิบตักิารท่ี 
สนบัสนนุการด�าเนินการของสมาชิก ในระดบัหลายหนว่ยงาน เพ่ือกีดกนัอาชญากรจากผลก�าไรท่ีผิดกฎหมาย  

การเป็นสมาชิกเครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานการกู้ คืนสนิทรัพย์—เอเชียแปซฟิิกนัน้ไมมี่คา่ใช้จา่ย การเป็นสมาชิกเป็นไปตามความ 
สมคัรใจโดยสิน้เชิงและไมเ่ป็นการบงัคบัให้ประเทศสมาชิกให้ข้อมลูขา่วสารหรือตอบสนองตอ่ค�าขอร้อง  

ดขู้อมลูได้ท่ี www.arin-ap.org/main.do 
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ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเป็นวิธีหลกัในการแสวงหาความร่วมมือระหวา่งรัฐบาลในรูปแบบเป็นทางการ เพ่ือให้ได้หลักฐาน 
จากอีกเขตอ�านาจศาลหน่ึง ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมายมีความจ�าเป็นเม่ือไมส่ามารถรับความชว่ยเหลือผา่นวิธีการแบบ 
ไมเ่ป็นทางการ ตวัอยา่งเชน่ เม่ือความชว่ยเหลือจ�าเป็นต้องใช้วิธีการบีบบงัคบั ในกรณีท่ีหลกัฐานท่ีแสวงหานัน้จะถกูน�าไปใช้ในศาล หรือใน 
กรณีท่ีประเทศอ่ืนนัน้จ�าเป็นต้องได้รับค�าขอความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมาย   

อาจมีความจ�าเป็นต้องใช้การส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อที่จะน�าผู้กระท�าผิดเข้ามาในเขตอ�านาจศาล เพ่ือเผชิญกบัการด�าเนินคดีทางอาญา  
หรือเพ่ือรับโทษทางอาญา ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความผิดท่ีสามารถสง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนได้ การร้องขอให้สง่ตวัผู้ ร้ายข้ามแดนอาจมีประโยชน์ใน 
การสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนทางการเงิน เพ่ือวตัถปุระสงค์ของการตดิตามร่องรอยสนิทรัพย์ ความร่วมมือระหวา่งประเทศรูปแบบอ่ืน 
ได้แก่ การโอนตวันกัโทษท่ีถกูตดัสนิลงโทษแล้ว ความร่วมมือโดยการใช้เทคนิคพิเศษในการสบืสวนสอบสวนและการสบืสวนสอบสวนร่วมกนั  

6.3 ข้อพจิารณาที่ส�าคัญ
ข้อพิจารณาท่ีส�าคญัในการด�าเนินการด้านความร่วมมือระหวา่งประเทศเพ่ือสนบัสนนุการสืบสวนสอบสวนของทา่น รวมถงึ:

• ใช้กลไกในรูปแบบไมเ่ป็นทางการส�าหรับการสอบสวนเบือ้งต้น เพ่ือตดัสนิวา่มีหลกัฐาน ผู้กระท�าผิด ผู้ เสียหายหรือทรัพย์ท่ีได้จากการ 
ค้ามนษุย์ในอีกประเทศหนึง่หรือไม ่ 

• ปรึกษาแตเ่น่ิน ๆ ในการสืบสวนสอบสวนของทา่นกบัผู้ประสานงานกลางเพ่ือความร่วมมือระหวา่งประเทศของทา่น หนว่ยขา่วกรอง 
ทางการเงินและพนกังานอยัการ เพ่ือให้เข้าใจชอ่งทางในการแบง่ปันข้อมลูขา่วสารในรูปแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการท่ีมี  

• ตดิตอ่หนว่ยงานเทียบเทา่ของทา่นในอีกประเทศแตเ่น่ิน ๆ การท�าเชน่นีส้ามารถชว่ยให้ความชดัเจนวา่จะสามารถให้ข้อมลูขา่วสารผา่น 
เครือขา่ยในรูปแบบไมเ่ป็นทางการได้หรือไม ่หรือจะต้องใช้ความชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัทางกฎหมาย และยงัสามารถชว่ยระบปัุญหาใด  
ๆ ทางกฎหมายท่ีอาจเกิดขึน้ และเพ่ือให้ความชดัเจนเก่ียวกบัข้อก�าหนดส�าหรับการร้องขอความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมาย    

• ถ้าจ�าเป็นต้องใช้ความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมาย

- ขอความชดัเจนเร่ืองข้อก�าหนดของประเทศท่ีทา่นก�าลงัขอข้อมลู

- ท�าให้สิง่ท่ีทา่นก�าลงัพยายามจะบรรลมีุความชดัเจน และก�าหนดขัน้ตอนท่ีทา่นจะปฏิบตัติามเพ่ือให้บรรลสุิง่นี ้

-  ซึง่อาจรวมถงึการระบสุนิทรัพย์ การพิสจูน์ความเป็นเจ้าของผู้ ได้รับผลประโยชน์ พิสจูน์ความผิดมลูฐาน และแสวงหาการ 
ยดึหนว่ง การริบเป็นของแผน่ดนิและการน�าทรัพย์สนิกลบัประเทศ    

- ตรวจให้มัน่ใจวา่ค�าร้องขอของทา่นครบถ้วนและได้รวมข้อมลูและเอกสารทัง้หมดท่ีประเทศท่ีรับค�าร้องขอต้องได้รับ  

- มีความชดัเจนเร่ืองรูปแบบการจดัให้หลกัฐาน

- ให้กรอบเวลาท่ีเป็นจริงได้ส�าหรับการปฏิบตัติามค�าร้องขอของทา่น (ปรึกษาลว่งหน้ากบัผู้ รับค�าร้องก่อน)

- ถ้าทา่นแสวงท่ีจะให้ค�าสัง่ยดึหนว่งหรือริบทรัพย์เป็นของแผน่ดนิได้รับการจดทะเบียนในตา่งประเทศ ตรวจให้มัน่ใจวา่ค�าสัง่ของ 
ทา่นตรงตามข้อก�าหนดของระบบกฎหมายของตา่งประเทศนัน้    

• ต้องตระหนกักรอบการท�างานส�าหรับการริบทรัพย์และริบทรัพย์เป็นของแผน่ดนิในตา่งประเทศท่ีทา่นก�าลงัท�างานร่วมด้วยและความ 
สามารถในการแบง่ปันทรัพย์สนิท่ีถกูริบไว้ของประเทศนัน้   

ตอ
นที่

 6



แนวนโยบายในการติดตามเงินในคดีค้ามนษุย์  27

ตวัอยา่งของการใช้ความร่วมมือระหวา่งประเทศส�าหรับการสืบสวนสอบสวนทางการเงินในคดีค้ามนษุย์:

ค�าแนะน�า
ปรึกษากบัผู้ประสานงานกลาง พนกังานอยัการและหนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่นแตเ่น่ิน ๆในการสืบสวนสอบสวน  

ค�าแนะน�า
ใช้ชอ่งทางการแบง่ปันข้อมลูในรูปแบบไมเ่ป็นทางการ ในตอนเร่ิมต้นของการสืบสวนสอบสวน เพ่ือเข้าถงึข้อมลู แจกแจงให้ชดัเจน 
วา่อาจมีข้อมลูชนิดใดบ้าง ยืนยนัวิธีท่ีดีท่ีสดุในการรับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเตมิและก�าหนดเป้าหมายการร้องขอข้อมลูขา่วสารในรูป
แบบเป็นทางการ 

ต�ารวจสงสยัวา่มีบนัทกึธนาคารในตา่งประเทศท่ีสามารถน�ามาใช้ในการด�าเนินคดีทางอาญากบั 
ผู้กระท�าผิดท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการค้ามนษุย์  

ต�ารวจยืนยนัการมีและเนือ้หาของบนัทกึ 
ธนาคารและตัง้ข้อกลา่วหาผู้กระท�าผิด 

ความร่วมมือในรูปแบบไมเ่ป็นทางการอาจรวมถงึ:
ต�ารวจตดิตอ่กบัต�ารวจในตา่งประเทศและขอการ 

ยืนยนัการมีบนัทกึธนาคารในเร่ืองนี ้

ความร่วมมือในรูปแบบเป็นทางการอาจรวมถงึ:

ผู้กระท�าผิดก�าลงัปฏิเสธวา่เขามีความเก่ียวพนักบั 
บนัทกึธนาคารท่ีได้รับมาเหลา่นัน้ ดงันัน้ พนกังาน 

อยัการจงึจ�าเป็นต้องได้รับบนัทกึเหลา่นัน้ใน ‘รูปแบบท่ี 
ย่ืนตอ่ศาลได้’ ส�าหรับการด�าเนินคดีในศาล   

รัฐบาลของตา่งประเทศนัน้ให้บนัทกึใน 
‘รูปแบบท่ีย่ืนตอ่ศาลได้’

รัฐบาลท�าค�าร้องขอความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทาง 
กฎหมายถงึตา่งประเทศ เพ่ือให้ได้รับบนัทกึธนาคารใน 

‘รูปแบบท่ีย่ืนตอ่ศาลได้’
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ตอนท่ี 7:  การจา่ยเงินวิธีใหม ่
เทคโนโลยีใหม ่ๆ ท�าให้ศกัยภาพในการท�าการจา่ยเงินได้ถกูลงและมีประสทิธิภาพมากขึน้ทัว่โลก นอกจากนี ้ความก้าวหน้าเหลา่นีย้งัท�าให้มี 
ความเสี่ยงเร่ืองการฟอกเงินรวมถงึการไมร่ะบช่ืุอมากขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการจา่ยเงินโดยไมใ่ช้เงินสดแบบดัง้เดมิ โดยทัว่ไปธรุกรรมท่ีใช้ 
เทคโนโลยีแบบใหมอ่ยูน่อกระบบทางการเงินท่ีควบคมุทางกฎหมาย อาจมีการด�าเนินการระหวา่งหลาย ๆ ประเทศ และอาจมีระดบัการดแูล 
ควบคมุท่ีแตกตา่งกนัออกไป ด้วยเหตผุลเหลา่นี ้จงึเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรับผู้สร้างนโยบายและพนกังานสืบสวนสอบสวนท่ีจะตระหนกัวา่ 
เทคโนโลยีแบบใหมท่�างานอยา่งไรและผู้กระท�าผิดทางอาญาอาจใช้มนัอยา่งไร วิธีการจา่ยเงินท่ีพบได้ทัว่ไปท่ีใช้เทคโนโลยีใหมร่วมถงึ:

สมาร์ทการ์ดหรือบตัรอัจฉริยะ (บตัรที่เกบ็มูลค่า) 

บตัรพลาสตกิท่ีดเูหมือนบตัรเครดติท่ีมีไมโครชิฟ ท่ีสามารถน�าไปใช้ส�าหรับการจา่ยเงินสด ท�าให้กระบวนการจา่ยเงินไมต้่องเช่ือมโยงการซือ้ 

กลบัไปยงับญัชีธนาคาร ตวัอยา่งเชน่ บตัรแบบจา่ยเงินลว่งหน้าท่ีสามารถเตมิเงินใหมไ่ด้ด้วยเงินสดถงึจ�านวนสงูสดุใด ๆ ซึง่มีการใช้เย่ียง 

เงินสดถ้าไมไ่ด้จดทะเบียนออนไลน์ และสามารถน�าไปใช้ในการถอนเงินสดจากเคร่ืองรับจา่ยเงินอตัโนมตัแิละใช้ส�าหรับการซือ้ทางออนไลน์ 

และในร้านได้บางอยา่งและไมมี่การเช่ือมตอ่กบับญัชีธนาคาร

การจ่ายเงนิผ่านเพย์พาล 

‘กระเป๋าเงินดจิิตลั’ ทางออนไลน์ท่ีโอนเงินจากบตัรเครดติหรือบตัรเดบติ บญัชีธนาคารและ/หรือบญัชีเพย์พาลของลกูค้า ไปยงับญัชีของผู้  

ใช้เพย์พาลคนอ่ืน ๆ ท�าให้ผู้ขายและผู้ ซือ้สามารถสง่และรับการจา่ยเงินทางออนไลน์ ผา่นอปุกรณ์เคลื่อนท่ี หรือในร้านได้ (ในบางประเทศ)  

เงนิตราเข้ารหสัลับหรือคริปโตเคอเร็นซี (เช่น บทิคอยน์)  

สกลุเงินเสมือนจริงท่ีท�างานนอกระบบการธนาคาร ธรุกรรมจะเกิดขึน้ระหวา่งผู้ใช้โดยตรง ปราศจาการแบง่ปันข้อมลูท่ีระบตุวัตนของผู้ใช้ 

ท�าให้สามารถท�าธรุกรรมไมป่รากฏช่ือซึง่มีการปกป้องด้วยรหสัความปลอดภยัท่ีซบัซ้อน ไมมี่ผู้ประสานงานกลางสร้างหนว่ยเงินหรือตรวจ 

สอบความถกูต้องของธรุกรรม   

การจ่ายเงนิด้วยโทรศัพท์มือถอื  

วิธีจา่ยเงินด้วยโทรศพัท์มือถือท่ีผู้ด�าเนินการโทรคมนาคมท�าหน้าท่ีเป็นตวักลางการจา่ยเงินท่ีจะอนมุตั ิช�าระและสะสางการจา่ยเงิน น่ีเป็น 

วิธีท่ีพบบอ่ยในกรณีท่ีไมส่ามารถเข้าถงึบริการธนาคารแบบตัง้เดมิหรือท�าได้อยา่งจ�ากดั ในการจา่ยเงินเหลา่นีจ้�านวนท่ีถกูโอนอาจถกู 

เรียกเก็บหรือจา่ยลว่งหน้าไปท่ีบญัชีโทรศพัท์ หรืออาจมีการบนัทกึมลูคา่เก็บไว้ในซมิการ์ด ความก้าวหน้าในโทรศพัท์มือถือและเทคโนโลยี 

อปุกรณ์อจัฉริยะสง่ผลให้เกิดความสามารถในการใช้อปุกรณ์เหลา่นีเ้พ่ือท�าการจา่ยผา่นการระบคุลื่นความถ่ีวิทย ุ(RFID) การสื่อสาร 

สนามใกล้ (NFC) หรือเทคโนโลยีคล้ายคลงึกนัโดยปราศจากการใช้บตัรหรือการโอนผา่นธนาคารแบบตัง้เดมิ ตวัอยา่งของเทคโนโลยีแบบนีคื้อ  

แอปเปิลเพย์และกเูกิลวอลเลต็ 

การธนาคารและทางเลือกในการจ่ายเงนิทางอนิเทอร์เน็ต  

ความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ตสง่ผลให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของบริการจา่ยเงินท่ีอาศยัอินเทอร์เน็ตในการเคลื่อนย้ายเงินไปยงัและออกจากบญัชี 

ธนาคาร หรือจากบริการจา่ยเงินโดยสถาบนัท่ีไมใ่ชธ่นาคารซึง่ด�าเนินงานทางอินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะ บริการตา่ง ๆ เหลา่นีเ้พ่ิมความเสี่ยง 

ในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อจัฉริยะในการท�าการจา่ยเงินด้วยบตัรเครดติหรือบญัชีซึง่เปิดไว้ในประเทศท่ีมีการยดึมัน่ภาระผกูพนัใน 

กระบวนการตรวจสอบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (CDD) และกระบวนการรู้จกัลกูค้า (KYC) ในระดบัต�่า 

ค�าแนะน�า
ต้องทราบวา่มีเทคโนโลยีใหมห่ลากหลายท่ีใช้ในการโอนเงินได้ กรุณาตดิตอ่หนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่น เพ่ือขอค�าแนะน�า 
เร่ืองการสืบสวนสอบสวนวิธีการจา่ยเงินเหลา่นี ้ 

ตอ
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แนวนโยบายในการติดตามเงินในคดีค้ามนษุย์  29

ตอนท่ี 8: บทสรุปค�าแนะน�า

จดัตัง้กฎหมายตอ่ต้านการฟอกเงินท่ีครอบคลมุ  

ท�าให้มัน่ใจวา่สามารถฟ้องร้องด�าเนินคดีการฟอกเงินและความผิดมลูฐานแยกกนัได้  

จดัตัง้การริบทรัพย์สนิเป็นของหลวงโดยไมมี่ค�าพิพากษาวา่กระท�าผิดได้ 

ใช้มาตรการแข็งขนัเพ่ือให้มัน่ใจวา่การสืบสวนสอบสวนทางการเงินท่ีด�าเนินการไปพร้อมกนัจะกลายเป็นสว่นท่ีเป็น 
กิจวตัรของการสอบสวนของหนว่ยงานบงัคบัใช้กฎหมายทัง้หมด เก่ียวกบัอาชญากรรมท่ีมีผลประโยชน์ทางการเงิน  
รวมถงึการค้ามนษุย์    

เก็บรวบรวมสถิตเิก่ียวกบัสนิทรัพย์ท่ีกู้ คืนมาได้และการใช้ความผิดฐานฟอกเงินเพ่ือท�าลายเครือขา่ยการค้ามนษุย์  
พิจารณารวมข้อมลูเหลา่นีเ้ป็นตวัชีว้ดัประสทิธิภาพการตอบสนองของประเทศของทา่นตอ่คดีค้ามนษุย์   

แสดงการสนบัสนนุระดบัสงูส�าหรับการใช้วิธี ‘ตดิตามเงิน’ ในการสืบสวนสอบสวนการค้ามนษุย์ เพ่ือสนบัสนนุให้มี 
การน�าใช้ในทกุระดบัชัน้ในองค์กรของทา่น 

ท�าให้มัน่ใจวา่กรอบงานในประเทศของทา่นมีรวมถงึความชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทางกฎหมายท่ีหลากหลายท่ีสดุใน 
คดีฟอกเงิน และวา่การฟอกเงินเป็นความผิดท่ีสามารถสง่ผู้ ร้ายข้ามแดนได้ในกฎหมายในประเทศของทา่น  

ท�าให้มัน่ใจวา่การตอบสนองของทา่นน�าความเช่ียวชาญของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด (พนกังานสืบสวนสอบสวน 
หนว่ยขา่วกรองทางการเงิน และพนกังานอยัการ) มารวมตวักนั เพ่ือให้มัน่ใจวา่การกระท�าผิดตา่ง ๆ ได้รับการสืบสวน 
สอบสวนอยา่งเตม็ท่ี  

ใช้ระบบการจดัการคดีเพ่ือติดตามร่องรอยข้อมลูขา่วสารทางการเงินท่ีทา่นได้รับตลอดการสืบสวนสอบสวนของทา่น  

ท�าให้มัน่ใจวา่ทา่นค�านงึถงึข้อก�าหนดทางกฎหมายท่ีทา่นจะต้องปฏิบตัติามในการด�าเนินการ เพ่ือท่ีจะได้รับข้อมลู 
ขา่วสาร (ตวัอยา่งเชน่ กฎหมายสทิธิมนษุยชน ความเป็นสว่นตวั การป้องกนัความปลอดภยัของข้อมลูและ 
การรักษาความลบั)  

ใช้เครือขา่ยการแบง่ปันข้อมลูขา่วสารในรูปแบบไมเ่ป็นทางการแตเ่น่ิน ๆ ในการสบืสวนสอบสวนของทา่น ใช้เครือขา่ยการ 
แบง่ปันข้อมลูขา่วสารทางการเงิน สนบัสนนุให้ประเทศของทา่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือขา่ยระหวา่งหนว่ยงานกู้ คืน 
สนิทรัพย์—เอเชียแปซฟิิก (ARIN-AP) ถ้ายงัไมไ่ด้เป็นสมาชิก  

มีสว่นร่วมกบัหนว่ยขา่วกรองทางการเงินและผู้ประสานงานกลางของทา่นแตเ่น่ิน ๆ ในการสืบสวนสอบสวนของทา่น  

รู้ทนัเทคโนโลยีใหมห่ลากหลายท่ีใช้ในการโอนเงิน กรุณาตดิตอ่หนว่ยขา่วกรองทางการเงินของทา่นเพ่ือขอค�าแนะน�า 
เร่ืองการสืบสวนสอบสวนวิธีการจา่ยเงินเหลา่นี ้  



กระบวนการบาหลี



ว่าด้วยการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน การค้า
มนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาตทิี่เก่ียวข้อง

กระบวนการบาหลี


