
วิธีการฟอกเงิน   
 

นําเงินสดที่ไดจากอาชญากรรมผานเขาธนาคารพาณิชยเปนหลัก อาจปกปดโดยนําเขาบัญชี
ผูอ่ืน ทั้งที่เปนเครือญาติ คนคุนเคย รวมถึงจางวานเปดบญัชีโดยใหคาตอบแทน ซ่ึงเปนกิจกรรมใน
ขั้นตอนการยกัยายถายเทเงนิเขาไปอยูในระบบธนาคาร หรือเปนกจิกรรมในขั้น placement สวนขัน้ 
layering จะเปนการทําธุรกรรมซับซอน เชน การกูเงิน  โดยใชหลักทรัพยค้ําประกนัเปนทรัพยสิน
ของตนเอง แตใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูถือทรัพยสินแทน (Nominee)  สําหรับขั้น integration จะเปน
การรวบรวมเงนิที่ไดจากการขายทรัพยสินที่นําเงินผิดกฎหมายไปซื้อไวในชื่อของบคุคลอื่น เชน 
หุน รถยนต อสังหาริมทรัพย ฯลฯ  
 

ในสวนทีไ่มผานสถาบันการเงิน พบการหิว้เงินสด การโอนผานฮาวาลา หรือธนาคารใตดิน 
การซื้ออสังหาริมทรัพยและโอนกรรมสิทธิ์ใหบุคคลอื่นใหเกิดความซับซอน มีการใชคนกลางที่ไม
รูตัว การใชคนตางชาติหรือตางดาวในเครอืขาย รวมทั้งใชวิธีเก็บซอนเงินแบบดั้งเดมิในที่พักอาศยั 
การทําหองลับ หองใตดนิ 
 

มีการปลอมแปลงเอกสารแสดงตน หรือใชขอมูลเท็จ เพื่อสนับสนุนทั้งในสวนของการกอ
อาชญากรรม และสวนของการฟอกเงิน  
 
1. ฟอกเงินโดยใชชื่อบุคคลคุนเคย และวาจางบุคคลอ่ืนเปดบัญช ี
(นายศฤงคาร บุญศรไชย, 2548) 

ชายวยั 22 ป เปนผูคายาบารายใหญของภาคอีสาน เชาหองพักใน จ.อุดรธานี เปนจดุพักใน
การเดินทางไปรับยาจากลาวผานชายแดน จ.หนองคาย และจางบุคคลลําเลียงยาบาสงลูกคาใน
กรุงเทพ  โดยสงเงินใหตนผานบัญชีที่ใหบคุคลอื่นเปดและทําบัตรเอทีเอ็มไวให   ซ่ึงตรวจพบบัตร
เอทีเอ็มในครบครองจํานวน 36 ใบ สมดุเงินฝาก 26 เลม ยอดเงนิกวา 3 ลานบาท สวนใหญเปนชือ่
ของนักศึกษาสถาบันใน จ.อุดรธานี ทั้งชายหญิง และบคุคลอื่นๆ ที่มีอาชีพทําไรทํานา และรับจาง
ทั่วไป  สวนใหญรูจักผานแฟน เพื่อน และญาติ  โดยเปดบัญชีใหคนละ 1 – 5 บัญชี  ทําใหมีบัญชี
ใหมอยางตอเนื่องเกือบทุกเดือน ทั้งธนาคารที่ จ.อุดรธานี และพามาเปดบัญชีกับธนาคารในกรุงเทพ
ดวย บางรายเปด 3 บัญชีในวันเดียวกัน  โดยไดรับคาจางเปนเงิน 2,000 – 3,000 บาท  หรือไดยาบา
ประมาณ 5 เมด็เพื่อเสพเองเปนการตอบแทน 
นอกจากนี้ พบการใชเงินสดซื้อรถกระบะ ปกปดโดยใชช่ือแฟนสาวในการจดทะเบียน  รวมทั้งซื้อ
สรอยคอและแหวนทองคําหนักรวม 20 บาท 
---------------------- 
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2. ฟอกเงินโดยใชเครือญาติเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ รวมกันการใชบุคคลอ่ืนเพื่อโยกยายทรัพยสินให
เกิดความซับซอนโดยเจาตัวไมรูตัว 
(นางสมสวน  ศิริยิ่ง, 2551) 

ผูคายาเสพติดหญิงรายใหญในเขตคลองเตย ตั้งแตป 2539 – 2545  โดยขายขาวแกงยาน
ประตูน้ําเปนอาชีพประจํา ลักษณะภายนอกมีฐานะปานกลาง   ฟอกเงินโดยซื้อทรัพยสินอื่นและให
เครือญาติครอบครองแทน  ทั้งเครื่องประดับและเครื่องทองรูปพรรณ  บัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย
ตางๆ รวม 22 เลม ทั้งที่ใชช่ือตนเอง และบุตรทั้ง 5 คน เปนเจาของบัญชี ยอดเงนิรวม 5,433,500 
บาท ฝายสามีมีกิจการบานเชาเพื่อเปดเปนบอนพนัน มีการหมุนเวยีนเงนิจากการรับจํานําของผูที่มา
เลนพนันดวย  
  

นอกจากนี้ มกีารซื้อที่ดินในเขตปริมณฑล  รวมทั้งที่ดนิพรอมสิ่งปลูกสราง ที่ อ.ชะอํา จ.
เพชรบุรี ซ่ึงสืบสวนตามเบาะแสที่ไดจากสายลับ พบวาใหลูกเขยเปนผูซ้ือ ในราคา 620,000 บาท 
ชําระเปนเงนิสดดวยธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 100 บาท และ 20 บาท ที่มีสภาพเกา ยับ ลักษณะ
ถูกสะสมมานาน ไมใชเบกิถอนใหมจากธนาคาร (สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เครือขายครอบครัวเร่ิม
จําหนายยาเสพติดตั้งแตป 2539)   มกีารปกปดอําพรางโดยใชวิธีใสช่ือนายหนาเปนผูถือกรรมสิทธิ์
ขณะที่ซ้ือ  ซ่ึงนายหนาเปนคนที่ไมมีความสัมพันธคุนเคยกัน ไมไดเรียนหนงัสือ ไมสามารถอาน
หรือเขียนภาษไทยได เขยีนไดเฉพาะชื่อของตนเอง มีอาชีพนวดแผนโบราณ โดยที่นายหนาเองและ
ผูขายก็ไมทราบเรื่องการใหถือกรรมสิทธิ์นี้   และภายหลังบุตรของผูตองหาจึงทําการรับมอบอํานาจ
จากนายหนา (นายหนาลงลายมือช่ือเอกสารโดยไมรูตัววาเปนหนังสือมอบอํานาจ)  เพื่อโอน
กรรมสิทธิ์ใหสามีตนเอง  กิจกรรมทั้งหมดไมเคยมีการแบบแสดงรายการเสียภาษแีละรายไดพึง
ประเมินแตอยางใด 
-------------------- 
 
3. ฟอกเงินโดยใชเครือญาตกิออาชญากรรมแทน แตบรหิารเงินสกปรกในบัญชีชื่อตนเอง   
(นายบุญรัตน บรรพตสรากร กับพวก, 2549) 

ผูคายาเสพติดหญิงรายใหญในเขตคลองเตย ใชวิธีไมจําหนายยาเสพตดิดวยตนเอง แตใช
เครือญาติ และบริวารใกลชิดดําเนนิการแทน ไดแก สามี พี่สาว สามีพี่สาว หลาน 3 คน (ลูกพี่สาว) 
รวมทั้งลูกนองกับพวกอีกหลายคน   โดยจากการตรวจสอบฐานขอมูล พบวา สามีพี่สาว หลาน 1 
คน และลูกนอง  ตางมีประวตัิการกระทําความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด 
ทั้งนี้ ไมมีพยานหลักฐานแสดงใหเห็นวาประกอบอาชพีสุจริตใดตามที่กลาวอาง หรือมีรายไดที่
ไดมาในทางสุจริตเพียงพอทีจ่ะเหลือซ้ือทรัพยสินซึ่งมีมูลคารวมถึง 20 ลานบาท  และจากขอมูลตาม
บัญชีธนาคารในชื่อของหญิงรายนี้ พบธุรกรรมตองสงสัยชัดเจน โดยตั้งแต ก.ค.2543 – ก.พ.2546  มี
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การฝากเงินสดเปนประจําทกุเดือน เดือนละหลายครั้ง จํานวนเงินไมเทากัน ตั้งแตประมาณ 100,000 
– 1,000,000 บาท บางเดือนจํานวนหลายแสนบาท และมีการถอนเงินสดครั้งละตั้งแต 10,000 – 
20,000 บาท บางเดือนถอนนบัสิบครั้ง  และมีการถอนหลายครั้งในหนึง่วันดวย 
---------------------- 
 
4. ฟอกเงินโดยใชตัวกลางสงเงินระหวางเครือขาย 
(นายเคนนยี ชาร บรูซ, 2551) 

กรณีใชชายชาวอเมริกันเปนตัวกลางสงเงนิ ที่ไดจากการคายาเสพติด โดย จนท.ตํารวจ 
สภอ.ปาย จ.แมฮองสอน จับกุมไดพรอมกัญชา 10 กรัม และธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท รวม 
2,998,000 บาท หอดวยกระดาษ นสพ. 2 หอ ซุกไวใตเบาะดานซายของคนขับ และจากการ
ตรวจสอบประวัต ิรวมทั้งผูเกี่ยวของ และสืบสวนทางลับ เชื่อมโยงขอมูลไดวาชาวอเมริกันดังกลาว 
ซ่ึงมาเที่ยวในไทยเปนประจาํทุกป ถูกหญงิไทยคนรัก ใชเปนตัวกลางในการสงเงินใหกลุมเครือขาย
ยาเสพติดขามจังหวดั โดยหญิงไทยคนรักมีลูกติดจากสามีเกา เปนหญงิอายุประมาณ 20 ป อยูใน
เครือขายคายาเสพติดรายใหญ ปจจุบันหนหีมายจับคดีครอบครองเฮโรอีน 25 กก.  
----------------------- 
 
5. ฟอกเงินผานระบบโพยกวน และใชขอมูลเท็จเพื่อปดบังอําพราง 
(นางจรัสศรี วฒุิเจริญ, 2550) 

หญิงไทยผูจดัหา ลอลวงบุคคลไปขายบริการทางเพศในประเทศญี่ปุน และสหรัฐ โดยมีการ
เปลี่ยนชื่อ นามสกุลหลายครั้ง บางครั้งเปนชื่อและนามสกุลจริงของบุคคลอื่น เพื่อนาํมาใชในการทํา
หนังสือเดินทางเขาออกประเทศตางๆ ไดบอยโดยไมเปนที่ตองสงสัย ทั้งนี้ เก็บซอนสินทรัพยที่ได
จากการกระทาํผิดไวในบานตนเองในไทย เปนเงินสกุลเยนญี่ปุน ดอลลารสหรัฐ ดอลลารฮองกง 
รวมประมาณ 329,000 บาท อีกทั้งมีบัญชีเงินฝาก และรถเบนซ รวมมูลคาทั้งหมด 12,883,729 บาท    
ทั้งนี้ นําเงนิจากการกออาชญากรรมดังกลาวออกจากญี่ปุนโดยวิธีถือเงินกลับเขาไทยเองบางสวน  
รวมกับการสงผานเครือขายโพยกวน คือมอบใหคนไทยทีท่ําธุรกิจที่ญ่ีปุน แลวใหหมายเลขบัญชีเงิน
ฝากที่ไทยไว จากนั้นประมาณ 10 นาที จะมีเงินโอนเขาบัญชี ซ่ึงไดใชบัญชีของบิดารองรับในขั้น
แรก แลวจึงโอนกลับเขาบัญชีตนเองอีกทอด 
------------------------- 
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6. ฟอกเงินโดยซื้ออสังหาริมทรัพย และโอนกรรมสิทธ์ิใหบุคคลใกลชดิ 
(นางแองเจลลา มิลเลอร, 2551 ) 

หญิงไทย ซ่ึงไดสัญชาติอังกฤษจากการสมรส กระทําความผิดเกีย่วกับการคาประเวณแีละ
ความผิดเกีย่วกับการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ โดยลอลวง
หญิงไทยไปคาประเวณีในสถานคาประเวณี 2 แหงของตนในอังกฤษ ซ่ึงเปดเปนสถานนวดแผน
โบราณบังหนา  หลังหลบหนีกลับไทย ไดถูกจับกุมที ่ จ.ชลบุรี ตามหมายศาลอาญาในความผิดสง
ผูรายขามแดน    ในการปกปดรายไดจากการกระทําผิด มีการกระจายเงินฝากอยูในหลายบัญชี ทัง้
ธนาคารที่กรุงเทพและพัทยา มีรายการเงนิสดจํานวนมากเคลื่อนไหว ซ้ือที่ดิน 4 รายการใน จ.
กาญจนบุรี ตกึแถว 5 ช้ัน และหองคอนโดมิเนียม ใน จ.ชลบุรี  รวมมูลคาประมาณ 4.7 ลานบาท 
โดยทั้งหมดไดจดทะเบียนโอนเปนชื่อลูกชายซึ่งอายุ 20 ปเศษ ไมไดประกอบอาชีพใด  
----------------------- 
 
7. ฟอกเงินโดยจัดตัง้บริษัทบังหนา 
(นายกรอง ลอมมหาดไทย, 2550) 

ชายไทยผูคาเฮโรอีน ที่มีเครือขายเปนชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษ มีการเดินทางมานัด
พบซื้อยาเสพติดในไทย และใชคนไทยเปนบุคคลที่ 3 ในการสงยาเสพติดให  มีการใชเอกสารแสดง
ตนปลอม  โดยสวมตวับุคคลอื่นที่เสียชีวติแลว  และจดัตั้งบริษัทนําเขา – สงออก กระดาษทิชชู 
กลองพลาสติก และรถยนต ลักษณะที่ตองติดตอกับลูกคาตางชาติ และใชจายดวยเงินตรา
ตางประเทศ โดยตนเองมีตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ใชช่ือบุตรชาย พี่สาว และหลาน 4 คน เปน
หุนสวนในนามเทานั้น  
------------------------- 
 
8. ฟอกเงินโดยเครือขายคนตางดาว 
(นายสมชาย ทองคํา, 2551) 

กรณีสองพี่นองซึ่งถือบัตรประจําตัวคนตางดาว ใน จ.เชียงราย โดยยื่นคําขอเขามาขาย
แรงงาน แตกลับไมไดขึ้นทะเบียนที่สํานักงานจัดหางาน จ.เชียงราย และไมไดประกอบอาชีพใด    
ทั้งนี้สืบพบวาผูตองหาคดียาเสพติดจํานวนหนึ่งที่ถูกจับกมุในตางที่ ตางวาระกนั ตางเคยทําธุรกรรม
ทางการเงินผานบัญชีออมทรัพยของบุคคลดังกลาว ซ่ึงมีเงินหมุนเวยีนจาํนวนมาก 2 บัญชี มีการทํา
ธุรกรรมลักษณะแตกรายการ หรือทําหลายครั้งภายใน 1 วันเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน  รวมทั้งทํา
ผานเครื่อง ATM คร้ังละประมาณ 5,000 – 50,000 บาท จํานวนหลายครั้งตอวันโดยบัญชีหนึ่ง เปด
เมื่อ ต.ค.47 ปดเมื่อ พ.ย.49 มีการฝากเงินถึงกวา 900 คร้ัง เปนเงินกวา 96 ลานบาท  
-------------------------- 
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9. ฟอกเงินโดยปกปดเก็บซอนดวยวิธีดัง้เดิม  
(นายทนงศักดิ ์ สุขเกษม และ นายอรณุ หวยหงษทอง / 2549) 

สืบสวนพบการเก็บซอนเงินจากการคายาเสพติด ดวยการซุกซอนในทอพลาสติก PVC ยาว 
3 ฟุต เสนผาศนูยกลาง 4 นิ้ว มีฝาปดหัวทาย อัดดวยกาว ผนึกดวยดนิน้าํมัน อยูใตเตียงในหองนอน 
เปนธนบัตรใบละ 1,000 บาท 45 มัด เปนเงิน 4,500,000 บาท 
---------------------------- 
 
๑๐. ฟอกเงินโดยใชภรรยาท่ีไมจดทะเบียนเปนผูเปดบัญช ี
(นายพงศพิพฒัน สัตยพิทักษ / 2544) 

สองสามีภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสกนั และบุตร อยูในขบวนการคายาเสพติดราย
ใหญ มีขายการทํางานอยางเปนระบบ ภรรยามีบานพักอยูในเขตจตุจกัร กรุงเทพฯ สามีมีบานพักอยู
ใน อ.แมสาย จ.เชียงราย มีประวัติความเคลื่อนไหวเกี่ยวของกับยาเสพติดตั้งแตป พ.ศ. 2536  
สามารถติดตอส่ังซื้อยาเสพติดจากผูผลิตกลุมวาในฝงประเทศพมาไดโดยตรง 
 ธนาคารไดรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยของภรรยาผูเปดบัญชี เนื่องจากทําธรุกรรม
เงินสด 1- 1.9 ลาน บอยครั้ง (สัปดาหละ 2-3 คร้ัง) โดยรายงานวาสามีเปนผูรวมทําธุรกรรมเนื่องจาก
มาดวยกันกับภรรยาทุกครั้ง แตไมเปดบัญชี (มานั่งรอคลายๆ กํากับดแูล) 

เจาหนาทีไ่ดใชวิธีอําพรางติดตอลอซ้ือเฮโรอีน จนจับกมุไดทั้งเครือขาย โดยทราบวามีการ
แบงหนาทีก่ันทํา คือ ภรรยาและพวกเปนผูตกลงซื้อขาย สงมอบยาเสพติด ขณะที่ฝายสามี บุตร และ
พวก เปนผูติดตอ รับมอบเงิน 
  ในสวนการฟอกเงิน ทั้งสองสามีภรรยาตางเปดบัญชีโดยใชช่ือตนเองในหลายธนาคาร รวม 
70 บัญชี ทําธุรกรรมฝากเงินสดที่ไดจากการคายาเสพตดิ ซ่ึงเปนธนบตัรใบยอย ในวงเงิน 1-1.9 ลาน
บาท บอยครั้ง (ลักษณะมีเจตนาหลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมเงินสดตัง้แต 2,000,000 บาทขึ้นไป 
ตาม พรบ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542) และพบการถอนโอนเงินไปยังบัญชีกลุม
นักคายาเสพตดิในประเทศพมา นอกจากนีย้ังทําธุรกิจนําเขารถจากประเทศญี่ปุนบังหนา สงขายใน
ประเทศพมาเปนครั้งคราว มีการแปรทรัพยเปนทองรูปพรรณจํานวนมาก สลากออมสิน 13 ฉบบั
มูลคากวา 9 แสนบาท รวมทั้งมีกลุมบุคคลที่เปนเครือขายถายโอนรายไดจากการคายาเสพติด โดย
ซุกซอนทรัพยสินในบานที่พกัอาศัย 13 แหง ทั้งในกรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม 
เชียงราย รวมมูลคาเงินสด เงินในบัญชีธนาคาร และทรพัยสินอื่นๆ ทีถู่กยึดประมาณ 90 ลานบาท 
คดีนี้ศาลอุทธรณพิพากษาใหประหารชวีติทั้งสามี ภรรยา และบุตร   
------------------------------- 
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๑๑. ฟอกเงนิโดยรับจางนําเงนิสดเขาบัญช ี
(นายสุนนัท เจนจบ /2544) 

 ชายวยั 47 ป พักอาศัยในทาวนเฮาส เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  เปนผูประสานงาน รับผิดชอบ
ในสวนการโอนเงินใหกับขบวนการคายาบากลุมวาแดง มีวิธีการโดยรับเงินสดมาจากกลุมนกัคา
ยาเสพติดในภาคเหนือ ซ่ึงเปนธนบัตรใบยอย ทั้ง 20, 50, 100 และ 500 บาท นํามาเก็บซอนไวใน
กลองกระดาษ หรือกระบะพลาสติกกวา 20 ลานบาท ในบานพัก พรอมมีเครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง 
หลังจากนัน้จะมีโทรศัพทมาสั่งใหนําเงนิจํานวนเทาใด ไปฝากเขาบญัชีใด และตนจึงทําตามคําสั่ง   
ซ่ึงในการฝากแตละครั้ง จะนําธนบัตรใบยอยเหลานั้น จํานวน 2 – 5 ลานบาท ใสมาในกลอง
กระดาษหรือกระเปาเดนิทาง มาธนาคารในเขตเดยีวกับที่พัก ฝากกระจายเขาบัญชีบคุคลอื่น 3 - 4 
บัญชี  โดยมกัสงไปใหบุคคลรวมขบวนการที่ จ.เชียงใหม ทุกวนัจันทร  เปนจํานวนเดือนละไมต่าํ
กวา 100 ลานบาท และมีผูรวมขบวนการในการถายโอนทรัพยสินที่ จ.เชียงใหม ทั้งที่เปนชาวไทย 
พมา และจีน  นอกจากนี้ ยงัมีการสงเงินผานเครือขายธนาคารใตดิน โดยโอนเงนิเขาบัญชีของชาว
สิงคโปรที่ประกอบธุรกิจธนาคารใตดินในประเทศไทย และมีการอางธุรกิจคาทองและอัญมณกีบั
ประเทศพมาบงัหนา เพื่อทีจ่ะใชทองคําแทงและอัญมณีชําระหนีแ้ทนเงนิสด   
-------------------------------------- 
 
๑๒. ฟอกเงินโดยฝากเงินสดไวกับนองสาวและซุกซอนโดยใชชองลับใตดิน 
(นายวุฒิพงศ  เชื้อหงสแกว หรือ แดง บอพลอย /2546) 

ผูตองหาคดีคายาบา ซ่ึงถูกจับกุมพรอมยาบากวา 50,000 เม็ด และถูกจองจําแลวในเรือนจํา
พิเศษกรุงเทพฯ พบวายังคงมีความเคลื่อนไหวสามารถสั่งเครือขายซื้อขายยาเสพตดิจากเรือนจํา มี
การวาจางบุคคลถือเงินสดกวา 3 แสนบาท จากกรุงเทพ โดยสารรถแท็กซี่ไปซื้อยาบาใน จ.ราชบุรี 
มาจําหนาย  และมีกระบวนการสงเงินสดที่ไดจากการคายาบามาซุกซอนอยูในบานพักของผูตองหา
เอง ในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ ซ่ึงในขณะนั้นมีนองสาวอาศัยอยู และใหการดแูล โดยเก็บในรูป
ธนบัตรไทยชนิดตางๆ ในชองลับใตดิน ตูเซฟ และกระเปา รวมเฉพาะเงินสดประมาณ 60 ลานบาท 
และมีการแปรทรัพยสินเปนทองคําแทง 2 ก.ก. มูลคา 1,000,000 บาท ตั๋วแลกเงิน 2 ใบๆ ละ 
1,000,000 บาท สมุดบัญชีเงินฝาก 2,000,000  บาท โฉนดที่ดินอีกจํานวนหนึ่ง  นอกจากนี้ เครือขาย
ยังใชสถานที่อีกแหงในกรุงเทพ เปนตึกแถว 3 ช้ัน สภาพใหมเอีย่ม เปนที่พักเก็บซอนเงินสดอีก 16 
ลานบาท ในตูเสื้อผาและในชองลับในหองครัว  รวมมูลคาถูกยึดไมต่ํากวา 100 ลานบาท 
------------------------------------- 
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๑๓. ฟอกเงินโดยนักการเมืองทองถิ่น ทําธรุกิจขนสงบงัหนา 
(นายพนม ทรัพยอเนก / 2546) 

 นักการเมืองระดับทองถิ่นใน จ.ลําปาง ซ่ึงประกอบธุรกิจขนสงสินคาระหวางจังหวดั
ตางๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ กวา 10 ป  มีพฤติการณคายาเสพติด 
และขายสติ๊กเกอรสวยรถบรรทุกทางหลวงซึ่งเปนการสนับสนุนเจาพนักงานกระทําผิดตอตําแหนง
หนาที่ราชการ จนร่ํารวยผิดปกติ เปนเจาของบานไมสักหลังใหญที่สุดในประเทศไทยมูลคาไมต่ํา
กวา 100 ลานบาท นักการเมืองผูนี้พรอมทั้งภรรยานําเงนิที่ไดมาทําธุรกรรมเงินสดผานธนาคารเปน
จํานวนมากรวมทั้งมีเครือขายฟอกเงนิผานกิจการตางๆ ใน จ.ลําปาง ทั้งในรูปหางทอง ปมน้ํามนั 
หางหุนสวน อูรถยนตบรรทุกพวง ซ่ึงมีรถยนตชนิดตางๆ รถบรรทุก 10 ลอ รถพวง 18 ลอ รวม
ทั้งสิ้นจํานวน 201 คัน ในครอบครอง รวมทั้งยังมีเครือขายใน จ.อยุธยา โดยพี่ชาย ซ่ึงเปนเจาหนาที่
ตํารวจระดับประทวน เปนเจาของบานและทรัพยสินกวา 50 ลานบาท ทั้งหมดถูกยึดในชั้นตนเปน
มูลคาทั้งสิ้น กวา 697 ลานบาท 
---------------------------- 


