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เกี่ยวกับการพจิารณาความผิดฐานฟอกเงนิ เนือ่งจากในปจจุบันยงัมีปญหาอาชญากรรม

เศรษฐกิจ นอกจากน้ีองคกรอาชญากรรมตางๆ มีการนาํเทคโนโลยทีีท่ันสมยั มีประสิทธิภาพ มา

ใชในการกระทําความผิด โดยมีรูปแบบของการกระทําความผิดทีม่ีความซับซอน และมีเครือขาย

เปนวงกวาง มคีวามสามารถในการทําลาย เคล่ือนยายหรือปดบัง ซอนเรนหลักฐานแหงคดี ทําให

ประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขององคการสหประชาชาติ มกีารประชุมและออกอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติทีจ่ัดต้ังในลักษณะองคกร ค.ศ. 2000 มี
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อํานาจในการยึด อายัด และริบทรัพยสินที่มทีี่มาอยางถูกกฎหมาย แตเกีย่วกับการกระทํา
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 ดังนัน้บทบาทและอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการ จงึมีความสําคัญเปนอยางยิง่เมื่อ

ศึกษาวจิัยแลวพบวา หนาทีน่ําสืบเร่ืองการกระทําความผิดฐานฟอกเงนิ  เปนของฝายโจทก

เหมือนคดีอาญาโดยทัว่ไปแตเนื่องจากคดีมีความยุงยากซับซอนในเร่ืองพยานหลักฐาน พนักงาน

อัยการควรมีบทบาทและมีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนคดีสวนหนาทีน่ําสืบเร่ืองการขอใหทรัพยที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน เนื่องจากกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิไดบญัญัติขอสันนิษฐานไววา หากพนกังานอัยการสามารถนําสืบใหเขาเงื่อนไขทีว่า

เจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินนัน้เปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพนัธกบั

ผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนใหสันนษิฐานไวกอนวาทรัพยสินนัน้

เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต จึงเปนการผลักภาระการพิสูจนหรือ

หนาทีน่ําสืบ ใหเปนของเจาของทรัพยสินที่จะตองนําสืบหักลางขอสันนษิฐาน พนักงานอัยการ
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พิสูจนแตเพียงวา ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการทีต่นจะไดรับประโยชนจากขอสันนษิฐานนัน้

ครบถวนแลว  
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ABSTRACT 

 

 This thesis aims to study roles, powers and duties of public prosecutors in the 

consideration of the offence of money laundering. In modern society, there are 

problems of economic crimes and many criminal organizations also apply modern and 

proficient technology to commit the offence.  This takes the form of the commission of 

the offence which is complex and which has widely connected networks which can 

destroy, change or conceal, or hide the case’s evidence. Consequently, countries 

which are members of the United Nations have organized many conferences and 

devised the United Nations Treaty on Resistance Against the International Crimes 

Established in the Form of Organization, A.D. 2000. The aim of this treaty is to foster 

cooperation to protect and resist international organized crime. In this regard, the 

member countries have concluded many international agreements to be mutually 

practiced. One of these significant measures is to launder the property obtained from 
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the commission of the offence. The legal process can be applied by providing powers 

to seize, attach and confiscate the property obtained rightfully and legally, but 

connected with the commission of the offence, and to monitor and investigate the track 

of dirty money, including the income and the fruits of such property. 

 Therefore, roles, powers and duties of public prosecutors are extremely 

important. From the study, it is found that the burden to adduce the commission of the 

offence on money laundering is vested to the plaintiff as in common criminal cases. 

However, since the case is involved with the complexity of witnesses and evidences, 

the public prosecutors should play an important role and should participate from the 

case’s commencement. On the other hand, the burden to adduce the matter relating to 

the request for the property obtained from the commission of the offence is vested to 

the State. The Money Laundering Control Act stipulates the presumption that if the 

public prosecutors can adduce to be in line with the condition saying that the property 

owner or the person who is the beneficiary thereof is or was associated with an offender 

of a predicate offence or an offence of money laundering, it shall be presumed that all 

such property is the property connected with the commission of the offence or 

transferred in bad faith. Consequently, the burden of prove and adduction is vested to 

the property owner, who has to adduce in denying such presumption. The public 

prosecutors merely prove that they have complied with the condition of which they 

would fully receive the advantages from the said presumption.   

DPU



 
บทที่ 1 

 
   บทนํา 

 
1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งในสังคมโลก ซึ่งตองมีความรวมมือชวยเหลือในการดําเนินการ 

ดานตางๆ เพือ่ตอตานและขจัดการกระทาํใดๆ อันไมชอบดวยกฎหมาย ที่มีผลกระทบตอความ

สงบสุขของชาวโลก อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและองคกรอาชญากรรมเปนภัยอันตรายที่นานา

ประเทศตางใหความสําคัญ ปญหาประการหนึ่งทีม่ีความสาํคัญและไดสงผลกระทบตอความ

มั่นคงของประเทศตางๆ อยางกวางขวาง และไดสรางความเสยีหายตอระบบเศรษฐกิจ การเมือง

การทหาร และสังคมนั่นก็คือ  ปญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และองคกรอาชญากรรม เชน 

ปญหายาเสพติดและการกระทําความผิดเกี่ยวเนื่อง และปญหาสังคมที่เปนภัยตอประเทศทีพ่บ

เห็น และเปนที่วพิากษวิจารณกันมากคือ ปญหาขาราชการคอรรัปช่ัน  หรือที่เรียกกันวา “ปญหา

ฉอราษฎรบังหลวง” ซึ่งหมายถึงขาราชการทุกประเภท  รวมถึงเจาหนาที่ของรัฐทีม่ชีื่อเรียกรูปแบบ

ใหมอ่ืนๆ ที่ใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ราชการเพื่อใหไดมาซึง่ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือ

การเบียดเบียนยักยอกผลประโยชนของรัฐมาเปนประโยชนสวนตน โดยเฉพาะอยางยิง่กรณีที่

นักการเมือง หรือขาราชการชั้นผูใหญใชชองทางตามทีต่นมีอยูในตําแหนงหนาที ่แลวแตโอกาสจะ

อํานวย  ทําใหเกิดผลกระทบตอประเทศชาติ ปญหาการลักลอบหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

ปญหาการคามนุษย เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากข้ึน สลับซับซอนและยากตอ

การปองกนัและปราบปรามยิง่ข้ึน หากวาเปนการกระทําของกลุมอาชญากรทีม่ีการจัดต้ังใน

ลักษณะองคกร ( Organized Crime ) ซึ่งมีเครือขายและมีลักษณะของการกระทาํความผิดเปนการ

ขามเขตแดนประเทศ หรือทีเ่รียกกนัโดยทัว่ไปวา “องคกรอาชญากรรมขามชาติ” ( Transnational 

Organized Crime ) เนื่องจาก การประกอบอาชญากรรมขามชาติโดยองคกรอาชญากรรมเหลานี้ 

ดําเนนิการภายใตระบบที่ปกปดรักษาความลับขององคกร ประกอบกับการกระทําความผิดมี

ลักษณะเปนการขามพรมแดน และใชเทคโนโลยทีีท่ันสมัย  ทําใหเปนการยากที่เจาหนาที่ผูบังคับ

ใชกฎหมายจะสามารถดําเนินการสืบสวนจับกุมไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนานาประเทศ จึง

เร่ิมมีการคิดคนมาตรการที่จะจัดการกับส่ิงเหลานี้ มาตรการที่สําคัญนั้นก็คือ การกําหนดใหการ

ฟอกเงนิเปนความผิดอาญาและดําเนนิการริบทรัพยเพื่อตัดชองทางของอาชญากรรมเหลานี ้
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 การฟอกเงนิ ( Money Laundering ) หมายความวา การกระทําใดๆที่ทําใหเงินหรือ

ทรัพยสินที่ไดมาโดยการกระทําความผิดมูลฐานแปรสภาพเปนเงนิ หรือทรัพยสินที่ไดมาโดย

เสมือนหนึ่งถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งหมายถึง การทาํเงนิที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือที่เรียก

กันทัว่ไปวา “เงินสกปรก” เปล่ียนสภาพโดยฟอกดวยวธิกีารตางๆ ใหเปน “เงินสะอาด” เพื่อใหดูวา

เปนเงนิที่ไดมาโดยถูกตองตามกฎหมาย เนื่องดวยภาวะดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมี

การเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว มกีารดําเนนิการดานธุรกรรมตางๆ ดวยการใชเทคโนโลยีที่

ทนัสมยั ไรพรมแดน ทาํใหอาชญากรรมในดานตางๆ มคีวามซับซอน ทาํใหยากตอการติดตาม และ

แนวโนมการกระทําความผิดไดมีการปรับเปล่ียนวธิีการใหมีลักษณะซับซอนมากยิง่ข้ึน ดวยเหตุอัน

เนื่องมาจากในปจจุบนัไดมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีในทุกๆ ดานอยางรวดเร็วมาก จนทําให

มิจฉาชีพเกิดชองทางหาประโยชนทางดานเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการกระทําความผิดของตน

ในลักษณะตางๆ มีการจัดต้ังองคกรที่สลับซับซอน และอาศัยธุรกจิที่ถูกกฎหมายบังหนาเพื่อ

ปกปดการกระทําความผิด กอใหเกิดการยากยิ่งของเจาหนาที่ของรัฐในการสืบสวน คน หรือ

เสาะหาถึงกระบวนการกระทําความผิด ทําใหเจาพนักงานผูจับกมุตองเสียเวลาเปนอยางมากใน

การเรียนรูใหเทาทนัเทคโนโลยีตางๆ เพือ่ใหทราบถึงเลหกลของการกระทําผิด กวาจะไดทราบผล

อยางชัดเจนก็อาจทาํใหมิจฉาชีพเหลานัน้ทาํลายหรือปดบงัซอนเรนหลักฐานแหงคดีไปจนหมด จนไม

อาจนาํพยานหลักฐานมาดําเนนิคดีกับผูกระทําความผิดได สวนใหญการฟอกเงินนัน้จะเกีย่วของกับ

อาชญากรรมรายแรงตาง  ๆ เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การคาหญิงคาเด็ก การทจุริต การฉอโกง

ประชาชนโดยกรรมการผูจดัการ หรือผูบริหารสถาบันการเงนิ ( ลมบนฟูก ) การลักลอบหนศุีลกากร การ

ฉอราษฎรบงัหลวงและโดยเฉพาะอยางยิง่การคายาเสพติด ทั้งนี ้ เพราะผูกระทาํผิดกฎหมาย ซึง่เปนผูคา

ยาเสพติดไมตองการใหผูอ่ืนทราบที่มาของทรัพยสินจงึจาํเปนตองใชวธิปีดบังหรือซุกซอนทรัพยสิน อัน

จะชวยปดบงัการกระทาํความผิดของตน  นอกจากนี้   ทรัพยสินที่ใสเปล่ียนสภาพกลายเปนเงนิสะอาด

แลวกส็ามารถใชเปนทนุในการขยายเครือขายอาชญากรรมยาเสพติดธุรกจิผิดกฎหมายและคุมครอง

ความมัน่คงใหกับเครือขายอาชญากรรมดังกลาวของตนได ตลอดจนสามารถนําเงนิดังกลาวมาใชใน

การดําเนนิการทางเมอืงจนอาจเปนผูบริหารประเทศไดอีกดวยนอกจากวิธกีารดังกลาวขางตนแลวยงัมี

วิธีการอ่ืน  ๆ อีกมาก เชน นําเงนิไปซ้ือกจิการที่มีผลขาดทุนแตธุรกิจมีรายรับเงินเปนเงินสด เชน 

โรงแรม กิจการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ภัตตาคาร รานคาปลีก เปนตน ซึ่งตอไปธุรกิจ

เหลานี้ก็จะกลับฟนข้ึนเพราะอาศัยดอกผลจากเงินผิดกฎหมายดังกลาว   หลังจากนัน้จึงคอย

ถายเทเงินออกไปใช หรือการนําเงนิไปซ้ือตราสารที่โอนเปล่ียนมือได ซึ่งตราสารนัน้ไมมกีารควบคุม

จากสถาบันการเงินผูออก ทําใหยากแกการสืบหาผูที่ซือ้และผูรับเงินตามตราสารนัน้ นอกจากนี้

แลวปจจุบันเทคโนโลยีทางการส่ือสารไดกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการโอนเงนิในระบบส่ือสาร
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ทางอากาศมีการควบคุมนอยกวาการโอนเงนิสด การโอนเงนิตางๆ จะมุงเนนที่ความรวดเร็วแต

ประการเดียว พนกังานโอนเงินจะไมรูจักลูกคาและไมทราบวัตถปุระสงคในการโอนเงนิ ดังนัน้ วิธกีาร

ดังกลาวจึงอาจเปนชองทางหลบซอนเงนิผิดกฎหมายหรือการทุจริตของนักฟอกเงนิไดเปนอยางดี 
 
 มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนมาตรการการสกัดกั้นมิใหมีการ

เปล่ียนสภาพเงินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือไมสุจริตใหกลายสภาพเปนเงนิที่ไดมาโดย

ถูกกฎหมายหรือพิสูจนไมไดวาเปนการไดเงินนั้นมาโดยทุจริต โดยมหีลักเกณฑที่สําคัญ คือ การ

กําหนดใหการฟอกเงนิเปนความผิดอาญา  และ มีมาตรการริบทรัพย นอกจากนีย้ังมีการกาํหนด

หนาที่ใหธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ มีหนาทีต่องรายงานการเคลื่อนไหวของธุรกรรมทีม่ี

เหตุอันควรสงสัยใหสํานักงานงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินทราบ   เนื่องจากธนาคาร

และสถาบันการเงินเปนผูที่รูดีที่สุดวาเงินสดตาง ๆ เคล่ือนไหวไปที่ไหน อยางไร  และเพื่อใหการ

คนหาเงนิสกปรกเปนไปดวยความสะดวกทําใหรูที่มาที่ไป  และปองกนัมิใหมีการโยกยายถายโอน

เงินสกปรกจนกลายเปนเงินสะอาด 

 ดวยเหตุนี ้ เม่ือเจาพนกังานไดมกีารจับกมุผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ไมวาใน

ความผิดมูลฐานใดก็ตาม แนวการสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผูตองหาจะตองมีลักษณะที่พเิศษยิง่กวา

คดีอาญาทั่วๆไป กลาวคือ จาํเปนตองปรับเปล่ียนวิธกีารสอบสวนจากการพสูิจนใหเหน็จริง 

อยางเชน คดีอาญาธรรมดาทั่วไป เปนการใชวิธีการเปรียบเทียบใหเห็นอยางดีทีสุ่ด เพื่อพิสูจน

ความผิด มิฉะนั้นแลวคดีฟอกเงนิกจ็ะสามารถหลุดพนจากความผิดทุกคร้ัง เนือ่งจากผูกระทาํ

ความผิดมักใชเทคโนโลยีอันทนัสมัย ทาํลายหรือซอนเรนหลักฐานแหงคดีไปหมด จนไมอาจเอา

ผิดได การดําเนนิการในความผิดฐานฟอกเงนิ มุงเนนไปที่ตัวทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทํา

ความผิด ในการติดตามหารองรอยและพยานหลักฐาน หากดําเนินการดังเชนคดีทั่วไปยอมไม

สามารถที่จะลงโทษผูกระทําความผิดใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายได  ดังนั้น หากมีการ

สงสํานวนสอบสวนไปยงัพนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟอง พนักงานอัยการควรตองเขาใจถึง

ลักษณะการกระทาํความผิดฐานฟอกเงนิดวยวาเปนอยางไร มิฉะนัน้แลวหากใชแนวการพิจารณา

เปนอยางคดีอาญาทั่วๆ ไป ก็ไมอาจชวยแกปญหาในการทําลายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและ

องคกรอาชญากรรมการฟอกเงนิใหลดนอยลงได 

    ในสวนหนาทีน่ําสืบเร่ืองการขอใหทรัพยทีเ่กี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมาย

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตกเปนของแผนดิน การริบทรัพยสินตามกฎหมายปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ ไมใชการริบทรัพยสินทางอาญา (Criminal Forfeiture) แตเปนการริบ

ทรัพยสินทางแพง (Civil Forfeiture) และเนื่องจากกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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ไดบัญญัติขอสันนษิฐานไววา ตามมาตรา 51 วรรคสอง เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้หากผูอางวา

เปนเจาของ หรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา 50 วรรคหนึง่ เปนผูซึง่เกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของ

สัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงนิมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวา

บรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับกระทาํความผิด หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต

พนักงานอัยการเพียงนาํสืบใหเขาเงื่อนไขของขอสันนิษฐานวาเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสยี

ในทรัพยสินนัน้เปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสมัพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือ

ความผิดฐานฟอกเงนิมากอน เพื่อเปนการผลักภาระการพิสูจนหรือหนาทีน่ําสืบ(Reverse the 

Onus of Proof) ใหเปนของเจาของทรัพยสินที่จะตองนาํสืบหกัลางขอสันนษิฐานวาตนเปน

เจาของที่แทจริงและทรัพยสินนัน้ไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิด โดยพนักงานอัยการ

ยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลมคํีาส่ังวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทําความผิด

พนักงานอัยการเพียงนาํพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบประกอบใหศาลเหน็วา ทรัพยสินตาม

คํารองนัน้เปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกบักระทําความผิดจริง ปฏิบัติใหเปนไปตามเงือ่นไขแหงการที่จะ

ไดรับประโยชนจากขอสันนษิฐานนัน้ครบถวนแลว พนักงานอัยการจึงไมตองมีภาระนาํพยาน

บุคคลและพยานเอกสารมาพิสูจนมากมายเหมือนเชนกรณีปกติธรรมดาทั่วไป เพราะเขาขอ

สันนิษฐานกฎหมายแลว  ทัง้นีต้ามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง มาตรา 84 กําหนดวา 

ถาคูความฝายใดฝายหนึง่กลาวอางขอเทจ็จริงอยางใด เพื่อสนับสนนุคําฟอง หรือคําใหการของ

ตน ใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริงนั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง แตถามีขอสันนษิฐานไวใน

กฎหมาย เปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวา ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไข

แหงการที่ตนจะไดประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว การขอใหทรัพยที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินตกเปนของแผนดินเปนการริบ

ทรัพยสินทางแพงซึ่งไมตองอาศัยความผิดอาญาเปนเงือ่นไขในการริบ แมศาลจะยกฟองวาจําเลย

ไมมีความผิดฐานฟอกเงิน หรือแมจะไมมีการฟองคดีอาญาเลยก็ยังสามารถริบทรัพยสินได ถา

เปนไปตามเงือ่นไขของกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 

 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงบทบาท อํานาจ และหนาที่ของพนักงานอัยการในการ

พิจารณาความผิดฐานฟอกเงิน วาควรจะดําเนินและปรับระบบแนวการพิจารณา เพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติการและบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบัติการของเจาหนาที่ของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ในการ 
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ดําเนินการเกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงิน การใชอํานาจใหเปนไปตามกฎหมายและบรรลุ

วัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการแกไขเปล่ียนแปลงบทบาทและหนาที่

ของพนักงานอัยการและเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของกับการปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเหมาะสม และสามารถประสานงาน

ระหวางหนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3  สมมติฐาน 
 

 บทบาทและอํานาจหนาที่ของพนักงานอัยการในการพจิารณาความผิดฐานฟอกเงนิ 

แนวการสอบสวนเพื่อเอาผดิและใหเกิดประสิทธิภาพ จะตองมีลักษณะพิเศษยิง่กวาการสอบสวน

คดีอาญาทั่วไป จงึจําเปนตองปรับเปล่ียนเปนการใชวิธีการเปรียบเทียบใหเหน็ โดยใชวธิี

เทียบเคียงอยางดีที่สุดและพนักงานอัยการควรมีบทบาทและมีสวนรวมในการดําเนนิการต้ังแต

เร่ิมตนคดี 

 การขอใหทรัพยที่เกีย่วกับการกระทําความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิตกเปนของแผนดิน เปนการริบทรัพยทางแพง ซึ่งบัญญัติขอสันนิษฐานไวกอนวา 

ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิด หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต ภาระการ

พิสูจนจงึดําเนนิการเพียงใหเขาเงื่อนไขแหงการที่จะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานก็เพียงพอ

แลว 
 

4  ทฤษฎีและแนวความคิด 
 

 ทฤษฎกีารสมคบกัน ( Conspiracy Theory ) ทฤษฎีนี้ไดเปนไปตามหลักกฎหมาย

ความผิดพืน้ฐานของการสมคบกันกระทําความผิดทางอาญาทีว่า “บุคคลที่รวมในการสมคบกนั

จะตองมีความรับผิดเชนเดียวกับตัวการ” โดย Pinkerton Rule วางหลักไว ใหถือวาผูรวมสมคบกนั

รวมกระทาํความผิดตอการกระทําของผูรวมสมคบกนัอยางไมจาํกัด และการใหความชวยเหลือใน

การสมคบยอมจะทาํใหกลายเปนกลุม ทัง้นี้ ตามขอตรรกวิทยาท่ีวา การกอต้ังมทีีม่าจากการตกลง 

และการตกลงนําไปสูการสมคบกัน และการสมคบกันกอใหเกิดความรับผิดเชนเดียวกับตัวการ 

 นอกจากน้ี ยงัมีแนวความคิดเพิม่เติมทีว่า การกระทาํความผิดเกิดข้ึนเมื่อบุคคลต้ังแต

สองคนข้ึนไปสมคบกันกระทําความผิดหรือฉอฉล โดยในประเทศสหรัฐอเมริกาไดแบงประเภท

ของความผิดฐานสมคบ หรือ Conspiracy ออกเปน 2 ประเภท คือ 
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 1. การสมคบที่มีการกระทําออกมาภายนอก ( Overt  Act )  ประกอบดวย 

 1.1  มีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปตกลงกันที่จะกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

 1.2  ผูสมคบตองรูและมีเจตนาที่จะกระทําผิดดวย และ 

  1.3 ในระหวางที่มีการสมคบกัน   อยางนอยจะตองมีการกระทําอยางใด

อยางหนึ่งเกิดข้ึน  เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงคของการสมคบนั้น 

 2. การสมคบที่ไมตองมีการกระทําออกมาภายนอก ( Non-Overt Act ) กฎหมายวา

ดวยการสมคบบางฉบับกําหนดใหการสมคบกันเปนความผิด โดยไมจําเปนตองมีการกระทําใน

ลักษณะที่เปนรูปธรรม 

ดวยเหตุนี้ การสมคบกันตองมีการตกลงกันที่จะกระทําความผิด โดยการกระทํา

นั้นตองมีการแสดงออกมาอันไปสูการบรรลุขอตกลง ถาหากไมสามารถฟองรองในความผิดฐาน

ฟอกเงนิ ก็อาจฟองในขอหาสมคบกันกระทาํความผิด ตลอดจนการสมคบกันไมตองการกระทํา

ถึงข้ันสําเร็จ แตตองการกระทําการอันเปนความผิด 

 ทฤษฎกีารชวยเหลือและสนับสนุน ( Aiding  And Abetting Theory ) การทีน่ํา

ทฤษฎีนี้มาใชในคดีฟอกเงิน เนื่องจากการฟอกเงินที่ไดมาจากการกระทําความผิด ถือวาเปนการ

ชวยเหลือและสนับสนนุอาชญากร ไมวาจะเปนองคกรอาชญากรรมหรือไมก็ตาม ในการใชเงนิที่

ไดมาเพื่อขยายอิทธพิลสําหรับการประกอบอาชญากรรมตอไป โดยการพิสูจนวาผูกระทําการฟอก

เงินไดรูวาเงนิดังกลาวไดมาจากการกระทําความผิดและผูกระทาํไดทาํการฟอกเงนิโดยมีเจตนาท่ีจะ

ชวยใหมีการกระทาํความผิดตอไป 

 
5  วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการคนควาและวิจัย ใชวธิีการวิจยัเอกสาร ( Documentry Research ) โดยจะ

ศึกษาและวิเคราะหถึงบทบาทของพนักงานอัยการโดยพิจารณาอํานาจหนาที ่ ตามพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 โดยศึกษาถึงบทบาทและหนาที่ในการพิจารณา

คดีฟอกเงิน นํามาวิเคราะหเปรียบเทยีบคดีอาญาทั่วไป เพือ่หาแนวทางในการกําหนดบทบาทของ

พนกังานอัยการตอไป 

 

 

 

 
6  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
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 1. เพื่อทราบบทบาท อํานาจ และหนาที่ของพนักงานอัยการในการพิจารณาความผิด

ฐานฟอกเงิน เพื่อประโยชนในการปฏิบัติการและบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงินใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

 2. เพื่อทราบแนวทางในการปฏิบัติการของเจาหนาที่ที่มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ 

เกี่ยวกับความผิดฐานฟอกเงินในการใชอํานาจใหเปนไปตามกฎหมายและบรรลุวัตถุประสงค

ของการตราพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. เพื่อวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางในการแกไขเปลี่ยนแปลงบทบาทและหนาที่

ของพนักงานอัยการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจนกฎหมาย

และระเบียบปฏิบัติตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหเหมาะสม และสามารถประสานงานระหวาง

หนวยงานตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 2 
 

ความหมายและลักษณะของการฟอกเงินจากการกระทําความผิด 
 

1 การฟอกเงินพิจารณาในสวนของอาชญากรรมเศรษฐกิจ 
 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนอาชญากรรมที่สรางความเสียหายไดมากกวา

อาชญากรรมทั่วไป ความผิดดังกลาวกอใหเกดิความเสียหายตอวงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของ

ประเทศ “อาชญากรรมทางธุรกิจ” หรือ “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ”  (Economic Crime) ไดมี

นักอาชญาวทิยา นักสังคมวทิยา นกัวิชาการ ตางไดอธบิายความหมายของอาชญากรรมประเภท

นี้ ซึง่มีอยูหลายนิยามดวยกนั  ดังนี ้

 Edwin H. Sutherland นักอาชญาวทิยา ไดใหนิยามความหมายของ (White Collar 

Crime) วา  “เปนการกระทาํผิดอาญา หรือกฎหมายอ่ืนๆ  โดยบุคคลที่มีสถานภาพทางเศรษฐกจิ

อาศัยความสัมพนัธทางอาชีพของเขาเหลานัน้ และความผิดดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายตอ

วงการธุรกิจ ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ” 

 คลินารด (Clinard) และเยเกอร (Yeger) ใหความหมายของอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจวา  “เปนการกระทําความผิดของบุคคลที่ไดรับการเคารพนบัถือ  และมีสถานะในทาง

สังคมเนื่องจากการประกอบอาชีพ” การกระทําผิดเนื่องจากการประกอบอาชีพจะคลอบคลุมถึง

การฝาฝนกฎหมายของนักธุรกิจ นักการเมือง ผูประกอบวิชาชีพ ลูกจาง และเจาหนาที่ของรัฐ 

รวมทัง้กลุมบุคคลที่อยูในรูปขององคการธุรกิจดวย 

 ดังนี้ ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงมีขอบเขตกวางกวาความผิด

อาชญากรรม ซึ่งรวมทัง้ที่อยูนอกขอบเขตของกฎหมายอาญาดวย สําหรับประเทศไทยไดมี

นักการเมืองนกัวิชาการผูทรงคุณวุฒหิลายทานตางไดนยิามลักษณะของความผิดในทาง

เศรษฐกิจไวหลายรูปแบบดังความหมาย ดังนี ้

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ หมายถงึ การกระทาํใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียหายรายแรง 

หรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เปนการกระทาํผิดกฎหมายที่เกีย่วเนื่องกบัการกนิดี อยูดี 

ของประชาชนทั้งประเทศ และเปนการทาํลายความเปนธรรมในสังคม 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ ความผิดที่เปนอันตรายตอความผาสุก และสวัสดิภาพ

ของประชาชน ทาํลายการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ 
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 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ  หมายถงึ การกระทาํใดๆ ที่กอใหเกิดผลเสียอยางรายแรง 

หรือบอนทําลายเศรษฐกิจของประเทศ ไมวาการกระทํานั้นผูกระทําจะมีเจตนาหรือไมมีเจตนา

ผิดกฎหมายหรือไมผิดกฎหมาย มีกฎหมายหาม หรือไมมีกฎหมายหามก็ตาม1 
 

2 ประเภทของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ2 
 

 การกระทําผิด White Collar Crime หรือความผิดทางเศรษฐกิจ มใิชเปนเพยีงการ 

ฝาฝนขอบังคับของทางราชการ หรือเปนการละเมิดทางแพงเทานัน้ แตยังเปนความผิดทางอาญา

ซึ่งเปนการกระทําที่เปนอันตรายตอสังคมอยางชัดเจน ในวารสารกฎหมายอาญาของ

สหรัฐอเมริกาไดสํารวจอาชญากรรมที่สําคัญ 15 ประการ ดังนี ้

1.  ความผิดตอกฎหมายปองกันการผูกขาดตัดตอนทางการคา 

2.  การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

   3.  อาชญากรรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 

   4.  ความขัดแยงทางดานผลประโยชน 

   5.  ความผิดตอส่ิงแวดลอม 

   6.  ความผิดตอจริยธรรมในรัฐบาล 

   7.  ความผิดขมขูและกรรโชกทรัพย 

   8.  การเรียกรองสิทธิโดยมิชอบ 

   9.  การใชเอกสารเท็จ 

    10.  ความผิดตอกฎหมายอาหารและยา 

   11.  การฉอโกงในสถาบันการเงิน 

   12.  การฉอโกงในการทําสัญญากับรัฐ 

   13.  การฉอโกงทางไปรษณียและโทรคมนาคม 

   14.  การกระทําของกลุมอิทธิพลมิจฉาชีพ และองคการทุจริตผิดกฎหมาย 

   15.  การหลีกเล่ียงภาษีอากร 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและประเภทของ 

                                                           

 1 ประดิษฐ คําจร. "อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเก่ียวกับการซื้อขายแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศกับการบังคับใชกฎหมาย” วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  2544,  หนา 52 - 53. 

 2 เรื่องเดียวกัน,  หนา 57. 
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อาชญากรรมเหลานี้   จะมองภาพเห็นวา    อาชญากรรมประเภทนี้มีความพิเศษและเช่ียวชาญ

กวาอาชญากรรมโดยทั่วไปซึ่งนักอาชญาวิทยาอีกทานหนึ่งซ่ึงมองภาพของอาชญากรรมประเภทน้ี

ในมุมกวางข้ึน ชื่อ Reckless จัดใหอาชญากรทางเศรษฐกิจ (White-Collar) อยูในประเภทของ

อาชญากรอาชีพที่ใชเทคนิคข้ันสูงในการกระทําความผิด ซึ่งนอกจากจะเปนผูที่มีความรู

ประสบการณมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพที่ตนถนัด ยังมีคุณสมบัติพิเศษตางจาก

อาชญากรอาชีพธรรมดา คือ 

 1. อาชญากรอาชีพที่ใชเทคนิคข้ันสูง มภูีมิหลังที่ดีกวาอาชญากรอาชีพธรรมดา มี

ความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกดี เปนที่ยอมรับนิยมของคนทั่วไป 

 2. ใชเทคนิคข้ันสูง ซึง่มีประสิทธิภาพในการกระทําความผิด ดังนัน้ เมื่อเกิดการกระทํา

ความผิดแลว จึงทาํใหยากแกการสืบสวนสอบสวน จับกมุ 

 3. ประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะไมสะเทือนขวัญของประชาชน ไมสรางความ

โกรธแคนแกเจาทกุขในระยะแรก 

 4.  มีวิธีการทาํลายหลักฐานไดแนบเนยีน เหลือหลักฐานมัดตัวนอยทีสุ่ด 

 5. เปนอาชญากรรมที่ใหรายไดสูง และวิถทีางการดําเนนิชีวิตของอาชญากรพวกนี้

ปะปนอยูกับสังคมของพลเมืองดี3 

 ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา สังคมมีความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งความเจริญทางดานเทคโนโลยี ซึง่สงผลอยางมากตอวิถชีีวิตความเปนอยู หนาทีก่ารงาน 

ตลอดจนการพัฒนาประเทศ อาชญากรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมทางเศรษฐกิจซ่ึงเปน

อาชญากรที่มเีทคนิคชัน้สูงมีประสิทธิภาพในการกระทาํความผิด และไดมีการพฒันาการกระทํา

ความผิดอยางตอเนื่อง สรางเครือขายจากการกระทําความผิดเพียงหนึ่งหรือสองคนก็พัฒนา

เปล่ียนรูปแบบเปนขบวนการที่มีความซบัซอนมากยิง่ข้ึน จนเปนลักษณะขององคกรอาชญากรรม

โดยกลุมอาชญากรที่จัดต้ังในลักษณะองคกรมักมีการจัดโครงสรางขององคกร การดําเนนิการและ

การสั่งการที่ซบัซอนเปนเครือขาย โดยเกีย่วของกับบุคคลหรือกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งซึง่ความสัมพนัธ

ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมมีความหลากหลายกวาการเปนตัวการ ผูใชหรือ

ผูสนับสนนุตามทีเ่ขาใจทั่วไป จึงเปนไปไดที่บุคคลหรือกลุมบุคคลใดอาจมีสวนใหการประกอบ

อาชญากรรมตามวัตถปุระสงคของกลุมอาชญากรทีจ่ัดต้ังในลักษณะองคกรเปนผลสําเร็จโดยทีก่าร

กระทาํของบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาว 

                                                           

 3 วีระพงษ บุญโญภาส.  อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ.  กรุงเทพฯ  : นิติธรรม, 2537,  หนา 21. 
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กลับไมเปนความผิดทางอาญา อีกทัง้ยงัเปนการยากท่ีจะนําตัวบุคคลผูกระทําความผิดที่อยูในระดับ

หัวหนาของกลุมอาชญากรทีจ่ัดต้ังในลักษณะองคกรมาลงโทษ เนื่องจากลักษณะของการประกอบ 

อาชญากรรมจะมีการสัง่การกันเปนทอดๆจนพัฒนากลายเปนลักษณะขององคกรอาชญากรรม 

 
3  การฟอกเงินพิจารณาในสวนขององคกรอาชญากรรม 
 

 ประเทศตางๆ ในโลกไดพยายามพฒันาเคร่ืองมือในการตอตานการกออาชญากรรม

ขามชาติที่กระทําโดยองคกรอาชญากรรม เพราะตางตระหนักถึงความเสียหายรายแรงอันเปน

ผลกระทบที่เกิดจากการกออาชญากรรมขามชาติซึง่เกิดกับระบบเศรษฐกิจ โครงสรางทางสังคม 

และการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยคุที่โลกไรพรมแดน  ซึ่งมีการเปดกวางทางดาน

เศรษฐกิจและมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยสีารสนเทศ การคมนาคม  ตลอดจนการ

ติดตอส่ือสารระหวางกันไดกลายมาเปนการสรางโอกาสใหองคกรอาชญากรรมกออาชญากรรมได

รุนแรงและซับซอนยิง่ข้ึน   อีกทั้งสามารถพัฒนารูปแบบในการรวมมอืกันเพื่อกออาชญากรรมที่มี

ลักษณะขามชาติ 

 องคกรอาชญากรรมยังไมมคํีานิยามใดทีจ่ะใหความหมายไดอยางถูกตองและใกลเคียง

ที่สุด เนื่องจากมีขอบเขต เนื้อหาและความหมายที่กวาง  

 คณะทํางานซึง่ประกอบดวยตัวแทนจากตํารวจและหนวยงานในกระบวนการยุติธรรม 

พยายามอธิบายความหมายขององคการอาชญากรรมในป 1990 หลังจากมีการอภิปรายอยาง

เขมขนผลลัพธที่ไดคือ 

"การกระทาํผิดทางอาญาที่ไดรับการวางแผนไวกอน ไดรับแรงบันดาลใจจากความ

ตองการในการแสวงหาผลกาํไรหรืออํานาจ นับเปนการกอใหเกิดองคกรอาชญากรรม หากการกระทาํ

ผิดเชนวานั้นมคีวามสําคัญอยางมากทัง้โดยพิจารณาแยกสวนหรือทั้งหมด และโดยมีผูรวมกระทํา

ความผิดมากกวาสองคนรวมมือกันโดยมกีารแบงหนาทีก่ัน ดําเนนิการอยูอยางตอเนื่องใน

ชวงเวลาเวลาที่ยาวนานหรือตลอดไป 

 (ก)  โดยใชโครงสรางทีเ่ปนประเภทพาณิชยหรือธุรกิจ 

 (ข)  โดยใชกาํลังหรือวธิีอ่ืนๆ ทีเ่หมาะสมเพือ่ขมขู หรือ 

 (ค) โดยใชอิทธพิลทางการเมือง ส่ือ การปกครอง กระบวนการยุติธรรมหรือ

เศรษฐกิจ 
 
 คําจํากัดความเหลานี้ไมรวมการกระทําความผิดฐานกอการราย "รูปแบบองคกร

อาชญากรรมมีความหลากหลาย นอกเหนือจากโครงสราง รูปแบบขององคกรที่มีการพัฒนาอยางเปน
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ลําดับช้ัน (มักมีการจัดการโดยจับกลุมรวมมือกันทางเช้ือชาติ ภาษา วัฒนธรรม พื้นฐานทาง

ครอบครัวและสังคม) ยังมีการเชื่อมโยงประสานกันบนพื้นฐานของระบบเครือขายสวนบุคคล

และทางธุรกิจที่ตักตวงประโยชนไดในทางอาชญากรรม ระหวางผูกระทําความผิดทางอาญาดวย

ระดับที่แตกตางกันไปตามความผูกพันระหวางพวกเขา โดยมีผลประโยชนจากการกอ

อาชญากรรมที่เกี่ยวของกนัที่เปนตัวหลอหลอมใหเกิดความเช่ือมโยงดังกลาว" 

 อาชญากรรมทีพ่บมากในองคการอาชญากรรม ไดแก : 

  (1)   การคาและลักลอบขนยาเสพติด 

  (2)  การคาและลักลอบขนอาวธุเถื่อน 

  (3)  อาชญากรรมที่เกี่ยวของกับชีวิตกลางคืน ( ตัวอยางเชนไดแกการจัดหาซ่ึง 

         การคาประเวณ ีการคาทาส การพนนัและการโกงท่ีผิดกฎหมาย ) 

  (4)  การรีดเงนิคุมครอง 

  (5)  การลักลอบขนชาวตางชาติเขาประเทศอยางผิดกฎหมาย 

  (6)  การคาสินคาเถือ่น 

  (7)  การปลอมและการใชตราสารทางการเงินในทางท่ีผิด 

  (8)  การผลิตและการกระจายเงนิปลอมแปลง 

  (9) การขโมยถอดชิ้นสวนรถยนตคุณภาพสูงและรถบรรทุก ตูสินคา และสินคาที่

        ขนสงทางเรือ4 

 นอกเหนือจากอาชญากรรมเหลานี ้ องคกรอาชญากรรมบางรายยังเกี่ยวกบัการลักลอบ

จัดการของเสียอยางผิดกฎหมายและการโอนยายเทคโนโลยีโดยผิดกฎหมาย ส่ิงนี้แสดงใหเห็น

วาลักษณะของอาชญากรรมที่กอโดยองคกรมีขอบขายกวางจนไมสามารถระบุไวในคําจํากัดความ

ของกฎหมายไดอยางกะทัดรัด 

 ลักษณะของอาชญากรรมในปจจุบนัจึงมีรูปแบบตาง ๆ ที่มีความเกีย่วของสัมพันธกัน

แทบแยกออกจากกันลําบากและมีความแตกตางจากอาชญากรรมในอดีตที่ผานมาคือ5 

                                                           

 4 โจฮัน ปเตอร วิลเฮม ฮิลเกอร.  "มาตรการสืบสวนสอบสวนคดีองคกรอาชญากรรมใน

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมันนี"   แปลบทความและกฎหมายเก่ียวกับการ

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมโดย.  สัญชัย กรุงกาญจนา.  สถาบันกฎหมายอาญา  สํานักงานอัยการสูงสุด,  

2546,  หนา 108-109. 

     5 กลุมงานวิชาการ กองนโยบายและมาตรการ. คูมือพนักงานเขาหนาที่. กรุงเทพ : สํานักงาน 

ปปง, 2544, (อัดสําเนา)  
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 1. เปนอาชญากรรมที่อาศัยเทคโนโลยมีาเปนเคร่ืองมือเพื่อชวยในการกระทําความผิด

มากข้ึนทาํใหเกิดอาชญากรรมไรพรมแดน และไรขอบเขตจํากัด เชน อาชญากรรมคอมพิวเตอร ซึง่ 

 

สามารถกระทําไดในหลายหลายรูปแบบไมวาจะเปนในรูปแบบของการโจรกรรมขอมูลการหลอกลวง 

ดวยการใชวิธกีารแบบแชรลูกโซ ทางอินเตอรเน็ต การฆาคนโดยใชคอมพิวเตอร การฉอโกง

ทางการคาผานอินเตอรเน็ต และวิธีการอื่นอีกมากมาย อาชญากรรมคอมพิวเตอร รวมทั้งการ

กระทําความผิดอ่ืน ๆ     ที่ใชคอมพิวเตอรเขามาเกีย่วของ     เชน     การคุมครองขอมูลสวนบุคคล  

E-Commerce หรือการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิคส ลวนแลวแตเปนการกระทําที่สรางผลตอบแทน

เปนเงนิไดมหาศาลแกผูกระทาํความผิด 

2. เปนอาชญากรรมที่มีลักษณะเปนขบวนการ และมีความซับซอนมากข้ึน ซึ่งโดย 

ทั่วไปแลวจะรูจักกันในรูปแบบของ องคกรอาชญากรรม และองคกรอาชญากรรมขามชาติ 

อาชญากรรมลักษณะนี้นอกจากใหผลตอบแทนที่มีเงินไดมหาศาลแลว ยังเปนอาชญากรรมที่

ยากตอการบังคับใชกฎหมายเพราะมักจะมีการตัดตอนระหวางผูกระทาํความผิด     หรือเกี่ยวของ

กับเขตอํานาจศาลของประเทศ มากกวา 2 ประเทศข้ึนไป องคกรอาชญากรรมเชนวานี ้ ไดแก 

ขบวนการลักลอบยาเสพติดใหโทษ ขบวนการลักลอบคาหญิงและเด็ก ขบวนการลักลอบคาอาวุธ 

เปนตน องคกรอาชญากรรมเหลานี้รวมตัวกันเพื่อประกอบอาชญากรรมโดยมีวัตถุประสงคซึ่งเงนิ

หรือทรัพยสินที่เกีย่วกบัการกระทาํความผิด (Proceed of crime) นัน่เอง แผนภูมิของอาชญากรรม

ลักษณะนีม้ีโครงสราง คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                BOSS 
 

 
                                            UNDER BOSS 

 

 

 

ENFORCER 

ยาเสพติด 
ENFORCER 

คาหญิง-เด็ก 

โสเภณ ี

ENFORCER 

คาอาวุธสงคราม 
ENFORCER 

บอนการพนัน 

 

COUNTRY 1 

 

COUNTRY 2 

 

COUNTRY 3 
ENFORCER 

คาคุมครอง 
ENFORCER 

สินคาเถ่ือน 
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 3. จุดมุงหมายของการประกอบอาชญากรรมในปจจุบนั พบวาการประกอบอาชญากรรม

มุงผลตอบแทนเปนเงนิมหาศาล และในบรรดาอาชญากรรมทัง้หลายอาชญากรรมท่ีสรางรายได

สูงสุดแกผูประกอบอาชญากรรม คือ อาชญากรรมยาเสพติด และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เงนิ

ไดมหาศาลเหลานี้เปนอุปสรรคตอการบังคับใชกฎหมายโดยตรงเพราะ 

  3.1 เงินไดเหลานี้สวนหนึ่งนําไปสรางอิทธิพลใหกับตัวผูกระทําความผิด   ไมวา

จะเปนการติดสินบนเจาพนักงานของรัฐ ใหละเวนการปฏิบัติหนาที่ หรือ ซื้อตัวเจาหนาที่ของรัฐให

เขามาเปนพรรคพวกของตน ตลอดจนนําเงินเหลานี้ไปสรางอิทธิพลทางการเมืองเพื่อสะดวกใน

การกระทําความผิดโดยไมตองกลัววาจะถูกดําเนินการตามกฎหมาย และอาศัยอํานาจในตําแหนง

หนาที่เอ้ือประโยชนตอธุรกิจอาชญากรรมของตน 

  3.2 เงินไดมหาศาลเหลานี้ จําเปนและสําคัญอยางยิ่งตอการคงอยูของขบวนการ

อาชญากรรม และอาชญากรเหลานี้มาอยูรวมกันก็เพื ่อหวังผลประโยชนรวมกัน ถาขาดซึ่ง

ผลประโยชนแลว การอยูรวมกันของอาชญากรทั้งหลายก็จะส้ินสุดลง 

  3.3 สวนหนึ่งของเงินไดมหาศาลจะถูกนํายอนกลับไปเปนตนทุนในการประกอบ

อาชญากรรมข้ึนมาใหม อาชญากรรมที่ตองใชเงินทุนในการเร่ิมตน ไดแกอาชญากรรมยาเสพติด 

อาชญากรรมคาหญิง คาเด็ก อาชญากรรมคาอาวุธสงคราม เปนตน กลายเปนวัฏจักรของการ

ประกอบอาชญากรรม อยางตอเนื่อง 

 
4   การฟอกเงินตามอนสุญัญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที ่
    จัดต้ังในลกัษณะองคกร ค.ศ. 2000 
 

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) ได

ใหความหมายของคําวาอาชญากรรมขามชาติตามอนุสัญญาฯ ขอ 2 วาดวยการใชคําเฉพาะใน

อนุสัญญาฉบับนี้ ไดบัญญัติความหมายของถอยคําในการกําหนดขอบเขตของกลุมอาชญากรทีม่ี

การจัดต้ังในลักษณะองคกร การกระทําอันเปนความผิดขามชาติและถอยคําที่เกีย่วของอ่ืน ๆ ไว

ดังนี ้

  (1) “กลุมอาชญากรที่มีการจัดต้ังในลักษณะองคกร” หมายถึงกลุมองคกร

อาชญากรรม  จัดต้ังที่ประกอบดวยบุคคลต้ังแต 3 คนข้ึนไป มีการดํารงอยูเปนระยะเวลาหนึ่ง มี
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การดําเนินการและมีวัตถุประสงครวมกันในการกระทําอาชญากรรมรายแรงฐานใดฐานหนึ่งหรือ

มากกวา หรือกระทําการอันเปนความผิดอาญาตามที่ไดกําหนดในอนุสัญญาฉบับนี้ เพื่อใหไดมา

ซึ่งผลประโยชนทางดานการเงิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม  

  (2) “อาชญากรรมรายแรง” หมายถึง การกระทําความผิดอาญามีบทกําหนดโทษ

จําคุกสําหรับการกระทําความผิดนั้นอยางนอย 4 ป หรือโทษที่รุนแรงกวา 

  (3) “กลุมที่มีการจัดโครงสราง” หมายถึง กลุมบุคคลที่มีการจัดตั้งขึ้นโดยมี 

โครงสราง กลาวคือ  ไมใชการรวมกลุมหรือการจัดต้ังที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญเพื่อกระทําความผิด

อยางทันทีทันใดไมจําเปนตองมีการกําหนดบทบาทของสมาชิกอยางเปนทางการและไม

จําเปนตองเปนสมาชิกอยางตอเนื่องและไมจําเปนตองเปนกลุมที่มีโครงสรางซึ่งพัฒนาแลว 

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 มีวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้เพื่อสงเสริมความรวมมือที่จะปองกันและ

ตอตานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองคกร มีขอตกลง

ระหวางประเทศใหรัฐภาคีสมาชิกกําหนดใหการมีสวนรวมในกลุมอาชญากรท่ีจัดต้ังในลักษณะ

องคกรการฟอกทรัพยสินที่ไดจากการกระทําอาชญากรรม การฉอราษฎรบังหลวง การขัดขวาง

ความยุติธรรม การคาผูหญิงและเด็ก เพื่อปองกันและตอสูกับปญหาการคามนุษย  เปนความผิด

อาญาและใหมีการริบและยึดทรัพยสิน คุมครองและชวยเหลือผูเสียหายและสงเสริมความรวมมือ

ระหวางรัฐภาคีใหบรรลุวัตถุประสงคปองกันและตอตานการลักลอบขนผูยายถิ่นทางบก ทะเล และ

อากาศ รวมทั้งสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐภาคีและปกปองคุมครองสิทธิของผูยายถิ่นที่อยูดวย 

โดยในหลักการมีการเสนอแนะใหรัฐภาคีสมาชิกรับเอาไปปฏิบัติ และดําเนินการทางกฎหมายใหมี

อํานาจในการยึด อายัด และริบทรัพยสินที่มีที่มาอยางถูกตองตามกฎหมายแตเกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด  ติดตามและหารองรอยของเงินสกปรก รวมถึงรายไดและดอกผลดวย โดยไดให

ความหมายคําวา “ทรัพยสิน” หมายถึงผลประโยชนทุกชนิดไมวามีรูปรางหรือไม เคลื่อนยายได

หรือไม จับตองไดหรือไม และใหหมายความรวมถึงตราสารหรือเอกสารในทางกฎหมายซึ่งแสดง

ถึงสิทธิ ผลประโยชนหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาว  ซึ่งเปนทรัพยสินที่ไดจากการกระทํา

อาชญากรรมอันเกิดจาก หรือไดรับจากการกระทําความผิดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม โดยให

รัฐภาคีสมาชิกออกกฎหมายเพื่อทําการอายัดหรือยึด  หามการเปล่ียนช่ือ การแปรสภาพ การโอน

การครอบครอง ยักยายหรือเคล่ือนยายทรัพยสินเปนการชั่วคราว และใหความหมายของการริบ 

หมายความรวมถึงการเสียสิทธิในทรัพยสิน (Forfeiture) ดวย หากสามารถที่จะดําเนินการได การ

ริบทรัพยสินหมายถึงการทําใหสูญเสียทรัพยสินอยางถาวรโดย คําส่ังศาล หรือเจาหนาที่ผูมี

อํานาจอ่ืน 
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             4.1   ปญหาองคกรอาชญากรรมขามชาติในประเทศไทย 
      ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตทีป่ระสบ

ปญหาอาชญากรรมขามชาติซึ่งมีลักษณะรายแรง และยากตอการปราบปราม 6  ซึ่งปจจุบันนี้

ประเทศไทยยงัไมมีกฎหมายเพื่อดําเนนิการตอปญหาอาชญากรรมขามชาติอยางชัดเจนและ

จริงจัง แมวาจะมีกฎหมายตอตานยาเสพติดหลายฉบับ กฎหมายฟอกเงนิ กฎหมายปองกนัและ

ปราบปรามการคาประเวณี และกฎหมายตอตานการคาหญิงและเด็ก แตกฎหมายเหลานี้และ

กฎหมายทีม่ีอยูเดิมนัน้ลวนถูกบัญญัติข้ึนเพื่อดําเนินการตออาชญากรที่เปนตัวปจเจกบุคคล ไมได

ถูกสรางข้ึนมาโดยเฉพาะเพ่ือดําเนนิการกบักลุมอาชญากรที่มีการจัดต้ังในลักษณะองคกร ซึ่งมี

ระบบการจัดการและโครงสรางภายในองคกรซับซอน มีอิทธพิลและวิธกีารปกปดการกระทํา

ความผิดอยางมีประสิทธิภาพ การดําเนนิการบังคับใชกฎหมายตอกรณีดังกลาวจึงไมไดผล อีกทัง้

องคกรอาชญากรรมเหลานัน้ยังสามารถอาศัยชองวางของกฎหมาย รวมไปถงึการฉอราษฎรบัง

หลวงและอิทธพิลเพื่อหลบเล่ียงกฎหมายไดและไมเกรงกลัวการบังคับใชกฎหมาย 

 ขอมูลอยางไมเปนทางการของกองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจ

แหงชาติ กลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติในประเทศไทย ไดแก7 

 

 1.   กลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติจากทวีปยุโรป 

  กลุมมาเฟยยุโรป เปนกลุมองคกรอาชญากรรมจากยุโรปที่เขามาประกอบ

อาชญากรรมในประเทศไทยมากที่สุดโดยมักทําธุรกิจที่ถูกกฎหมายบังหนา ธุรกิจอาชญากรรม

นอกกฎหมายไดแก  การคายาเสพติดแบบครบวงจร มีการนําเขาและสงออก ยาอี ยาเลิฟ รับซ้ือ

ยาเสพติดมาจากภาคเหนือของประเทศไทย สงออกยาเสพติดและหญิงไทยไปตางประเทศ 

ลักลอบนําเขาหญิงตางชาติเขามาคาประเวณีในประเทศไทย มือปนรับจาง ทํากิจการเซ็กซทัวรบน

เรือกลางทะเล ดําเนินการเปนผูจัดหาเด็กผูชายปอนธุรกิจทางเพศ กวานซ้ือเด็กไทยและเด็ก

ตางชาติเขาสังกัด ปลอมแปลง  วีซาและพาสปอรต นอกจากนี้ยังพบวา กลุมองคกรอาชญากรรม

เหลานี้ใชประเทศไทยเปนสถานที่ฟอกเงิน เมื่อฟอกเสร็จแลวจะสงกลับไปประเทศของตนในรูป

ของเงินที่ถูกตองตามกฎหมาย 

                                                           

 6  ผาสุก  พงษไพจิตร  สังศิต พิริยะรังสรรค และนวลนอย ตรีรัตน.  หวย ซอง บอน ยาบา 

เศรษฐกิจนอกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย, ม.ป.ป. 

 7 วีระพงษ  บุญโญภาส.  ขอมูลอาชญากรรมทางธุรกิจ.  คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ม.ป.ป. 
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 2.   กลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติจากทวีปอเมริกา  

  กลุมมาเฟยจากทวีปอเมริกามีพฤติกรรมรวมกับคนไทยปลอมพาสปอรต และวีซา 

โดยรับดําเนินการทางตูไปรษณีย ต้ังแกงคลักทรัพยชาวตางชาติตามโรงแรมและในแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญของไทย มีความเชี่ยวชาญในการฉกเพชรตามรานจิวเวลรี และฉกเงินลูกคาที่ไป

ธนาคาร ขนเฮโรอีน และดําเนินการชักชวนเด็กไทยและตางชาติ ทั้งชายและหญิงถายภาพยนตร

ลามกและรูปลามกเพื่อสงกลับประเทศตน  

 3.  กลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติจากทวีปเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  (1) กลุมมาเฟยนี้มีพฤติกรรมหลอกลวงตมตุน คายาเสพติด เรียกคาคุมครอง ทํา

ธุรกิจอาชญากรรมประเภทขนคนจีนจากแผนดินใหญเขาประเทศไทย กอนแลวจึงสงตอไปยัง

ประเทศที่สาม (แกงคลูกหมู) ขนยาเสพติด มีความสามารถในการปลอมพาสปอรตและวีซา ไดทุก

ประเทศทั่วโลก ปลอมเงินตราสกุลดอลลารสหรัฐ เรียกเก็บคาคุมครองของชาวตางชาติ สงผูหญิง

ไปประเทศญ่ีปุน  และคาหญิงขามชาติ 

 โดยสรุป องคกรอาชญากรรมขามชาติที่สําคัญที่เกิดข้ึนในประเทศไทย ประกอบดวย 

การลักลอบคายาเสพติด การลักลอบขนผูยายถิ่น การคาอาวุธ การคาหญิงและเด็ก การปลอม

แปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับทรัพย เชน ลักทรัพย ปลนทรัพย ฉอโกง อาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร การโจรกรรมและลักลอบคายานพาหนะ และการ

ฟอกเงิน เปนตน 

 ปญหาสําคัญในการดําเนินการจัดการกับการกระทําเหลานี้ก็คือ ในปจจุบันมักจะพบ

อุปสรรคในการบังคับใช เพราะระบบโทรคมนาคมและเครือขายในระบบคอมพิวเตอรในปจจุบันที่อยู

ในยุคสารสนเทศนับวันยิ่งจะมีความกาวหนา จนทําใหหนวยงานของรัฐลาหลัง เดินตามไมทัน มีการ

ดําเนินการที่รวดเร็ว มีการกลบรองรอยใหติดตามไมได และมักจะมีการปกปด เปล่ียนสภาพ หรือ

แปรรูปบรรดาทรัพยสิน ทําใหการใชโทษที่บังคับเอากับทรัพยสิน คือ “โทษริบทรัพยสิน” มีความ

ยากลําบากในการบังคับโทษ  

 ดวยเหตุนี้ การฟอกเงินนั้นจะเกี่ยวของกับอาชญากรรมรายแรงและอาชญากรรมทาง

เศรษฐกิจตางๆ เนื่องจากเหลาผูกระทําความผิด ตลอดจนองคกรอาชญากรรมไมตองการให 

เจาหนาที่ของรัฐไดทราบที่มาของทรัพยสิน จึงจําเปนตองใชรูปแบบวิธีการตางๆ เพื่อปดบังหรือ 

ซุกซอนทรัพยสิน อันเปนผลในการชวยปดบังการกระทําความผิดของบุคคลหรือองคเหลานั้น การ

ปราบปรามอาชญากรรมรายแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงมีความจําเปนตองนํากฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
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เหลานั้น นอกจากน้ีอาชญากรรมยาเสพติดก็เปนปญหาที่คุกคามตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

กอใหเกิดความเสียหายรายแรงแกประชาชนสังคมประเทศรวมทั้งประชาคมโลกลักษณะของการ

ประกอบอาชญากรรมประเภทนี้มีโครงขายที่ซับซอนเช่ือมโยงกันหลายประเทศยากแกการปองกัน

และปราบปราม ดวยเหตุนี้จึงทําใหองคการสหประชาชาติ (United Nation) ตองประชุมและออก

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต

และประสาท ค.ศ. 1988 (Vienna Convention) โดยไดกําหนดใหประเทศภาคีบัญญัติกฎหมาย

เพื่อดําเนินการกับผูที่กระทําตอทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

กลาวคือ ใหมีการบัญญัติกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนั่นเอง จาก

อนุสัญญาดังกลาวหากประเทศใดประสงคที่จะปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิด

อาญาฐานอ่ืนนอกจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแลว ก็สามารถบัญญัติความผิดอาญาไวใน

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งเรียกวา ความผิดมูลฐานตอไป 
 

 4.2   ประเภทขององคกรอาชญากรรมขามชาติ 
       องคการสหประชาชาติ  ไดแบงประเภทขององคกรอาชญากรรมขามชาติ

ออกเปน 10 ลักษณะ คือ 

   1.  การลักลอบคายาเสพติด (Illicit  Trafficking in Drugs) 

   2.  การลักลอบคนเขาเมือง (Smuggling of Illegal Migrants) 

   3.  การคาอาวธุ (Arms Trafficking) 

   4.  การลักลอบคาอาวุธ อุปกรณนวิเคลียร (Trafficking in Nuclear Material) 

   5.  กลุมองคกรอาชญากรรมขามชาติและการกอการราย (Transnational  

        Criminal Organization and Terrorism) 

   6.  การคาหญิงและเด็ก (Trafficking in Women and Children) 

   7.  การลักลอบคาช้ินสวนมนุษย (Trafficking in Body Parts) 

   8.  การโจรกรรมและลักลอบคายานพาหนะ (Theft and Smuggling of  

        Vehicles) 

   9.  การฟอกเงนิ (Money Laundering) 

   10. การกระทาํความผิดอ่ืน ๆ (Other Activities) ไดแก 

-      การโจรกรรมศิลปวัตถุ 

- การใหสินบนเจาหนาที่ตํารวจ และขาราชการอ่ืน ๆ 

- อาชญากรรมคอมพิวเตอร 

- อาชญากรรมส่ิงแวดลอม 

DPU



   

  19 

- อาชญากรรมทรัพยสินทางปญญา 

- การฉอโกงประกันภัยทางทะเล8 
 
5  ความเปนมาและความหมายของการฟอกเงิน9 
 

 การฟอกเงินเร่ิมมีในโลกมาตั้งแตยุคใดสมัยใดไมปรากฏหลักฐานที่แนนอน แต

สันนิษฐานวาการฟอกเงินนาจะเร่ิมตนมีในประเทศจีนต้ังแตเม่ือราว 2000 ปกอนคริสตกาลพอคา

จีนซึ่งมีฐานะมั่งค่ังรํ่ารวยในยุคนั้นจะใชวิธีการซุกซอนทรัพยสินเงินทอง โดยการนําเอาไปลงทุนทํา

ธุรกิจในตางแดนเพื่อหลีกเล่ียงไมตองชําระภาษีใหกับทางการ ตอมา การฟอกเงินไดเปนเคร่ืองมือ

ของพวกผิดกฎหมายอยางอ่ืนนอกเหนือจากการหลบเล่ียงภาษีดวย เชน ในชวงคริสตทศวรรษ 

1920 ในเมืองใหญของสหรัฐอเมริกาหลายแหลง เชน ชิคาโก และแคลิฟอรเนีย มีพวกพอคาและ

นักธุรกิจซึ่งหนาฉากทําธุรกิจการคาถูกกฎหมาย แตหลังฉากเปนธุรกิจผิดกฎหมาย เชน การพนัน

และลักลอบคาของหนีภาษี ซึ่งบุคคลเหลานั้นมักจะเปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่นหรือในแวดวงธุรกิจ 

ซึ่งเรียกวา “มาเฟย” 

 ในชวงเวลานั้น บุคคลซ่ึงมีชื่อเปนที่รูจักอยางกวางขวางในฐานะมาเฟยใหญของสหรัฐ

ไดแก อัล คาโปน (Al Capone) ซึ่งในที่สุดก็ถูกศาลตัดสินจําคุกในความผิดฐานเล่ียงภาษีใน ค.ศ. 

1931 และคดีโดงดังอีกคดีซึ่งเปนที่รูจักทั่วโลก และเช่ือวาพัวพันกับการฟอกเงินดวย คือ คดี 

วอเตอรเกต (Watergate) ซึ่งเกิดในสหรัฐ เมื่อ ค.ศ.1973 

 มีขอสันนิษฐานเก่ียวกับที่มาของคําวา “ฟอกเงิน” หรือ Money Laundering คือ 

สันนิษฐานวา การฟอกเงินเปนคําเรียกที่มาจากพวกมาเฟย ซึ่งเบ้ืองหลังทําธุรกิจผิดกฎหมาย แต

ภายนอกทําธุรกิจที่ชําระเงินสด ซึ่งนิยมคือ ธุรกิจรับจางซักเส้ือผา หรือ Laundry ขอสันนิษฐานนี้ก็

นาจะพอมีเคาอยูเหมือนกัน เพราะถาดูจากสังคมอเมริกาในยุคนั้น ซึ่งเปนสังคมอุตสาหกรรมที่

ขยายตัวอยางรวดเร็ว ธุรกิจการคา การเงิน และการลงทุนในเขตเมืองสําคัญจึงคึกคัก ทําใหผูคน

เรงรีบจนไมมีเวลาซักเส้ือผาเอง 

                                                           

 8 วัชรพล ประสารราชกิจ.  "อาชญากรรมขามชาติและการบังคับใชกฎหมายในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่ตํารวจ"  ในเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง “ปญหาอาชญากรรมขามชาติ : 
มุมมองไทย ยุโรปและนานาชาติ”   จัดพิมพโดยศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543, หนา 59-82. 

 9 วีระพงษ บุญโญภาส.  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน. กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพนิติธรรม,  2547,  หนา 32-33. 
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 ในปจจุบัน เมื่อเศรษฐกิจประเทศตางๆ มีความเกี่ยวพันกันมากข้ึน ทั้งโดยการติดตอ

คาขาย และโดยขอตกลงระหวางประเทศในรูปแบบตางๆ ทําใหการฟอกเงินของพวกทุจริตชน

สามารถกระทําไดกวางขวางและมีอิทธิพลมากข้ึน แมวาหลังฉากจะคายาเสพติด คาหญิงโสเภณี  

คาของหนีภาษี การพนันเถื่อน รวมไปจนถึงการยักยอกเงินและทรัพยสินของบริษัท และคอรรัปชั่น

ในราชการ แตธุรกิจหนาฉากจะเปนธุรกิจที่มีหนาตา ทรงอิทธิพลในสังคมและการเมือง ซึ่งมักจะมี

โยงใยเอ้ือประโยชนรวมกับเจาหนาที่บานเมืองอยูดวย 

 ในประเทศพัฒนาแลว ธุรกิจที่พวกมิจฉาชีพเหลานี้นิยมกระทําเพื่อปกปดพฤติกรรม

เบ้ืองหลัง ไดแก สํานักงานบัญชี สํานักงานกฎหมาย ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจภาพยนตร ธุรกิจกอสราง 

และการเปนเจาหนาที่ของรัฐ เปนตน โยงใยและเครือขายของนักฟอกเงินไดขยายแผครอบคลุมไป 

ทั่วโลก ซึ่งก็มีทั้งรวมมือและขัดแยงกันในระหวางพวกมิจฉาชีพดวยกันแตโดยทั่วไปแลวนักฟอก

เงินระดับโลกจากประเทศที่พัฒนาแลวจะพยายามเขาไปประสานผลประโยชนกับนักฟอกเงิน

ทองถิ่นในประเทศกําลังพัฒนาในลักษณะตางตอบแทน โดยหลังฉากจะรวมเครือขายธุรกิจผิด

กฎหมายกัน ขณะที่หนาฉากก็ทําธุรกิจถูกกฎหมายระหวางกัน เปนการฟอกเงินไปดวยในตัว หรือ

มิฉะนั้นก็พยายามจะเขาไปมีบทบาทควบคุมกลไกการทํางานของภาครัฐเสียเอง เชน คร้ังหนึ่งเคย

มีขาวลือวา นักฟอกเงินรายใหญรายหนึ่งในสหรัฐไดวางแผนที่จะซ้ือตัวบุคคลซึ่งควบคุมกลไก

ธนาคารกลางของรัฐ 

 ประเทศไทยไดมีการพัฒนาในดานเทคโนโลยีและการส่ือสารซ่ึงมีผลดีทําใหเกิดความ

สะดวกสบาย แตการพัฒนาดังกลาวก็กอใหเกิดผลเสียเชนกัน ถามีการนําไปใชในทางที่จะเกิด

ประโยชนตอการประกอบอาชญากรรม ความเจริญและเทคโนโลยีเหลานี้ทําใหรูปแบบอาชญากรรมมี

ความซับซอนยุงยากในการตรวจสอบ ทําใหอาชญากรรมธรรมดาพัฒนาไปสูอาชญากรรมขามชาติ 

มีการดําเนินงานรวมกันเปนรูปแบบขององคกรอาชญากรรม มีการรวมตัวกัน มีการแบงงานแบง

หนาที่รับผิดชอบ มีเครือขายเพื่อการติดตอประสานงานกันในหลายๆประเทศ เพื่อกออาชญากรรม

ที่เกี่ยวกับส่ิงผิดกฎหมาย เมื่อไดเงินมา เงินเหลานี้จะถูกนําไปผานกระบวนการเปลี่ยนสภาพใน

หลายๆลักษณะ เพื่ออําพรางที่มาของเงินไดนั้นๆ ในรูปแบบตางๆ และดําเนินการจัดการยอนกลับ

ไปเปนเงินทุน เพื่อประกอบอาชญากรรมข้ึนมาอีกเปนวงจรอุบาทวของการประกอบอาชญากรรมที่

ยากตอการดําเนินการทางกฎหมาย  

 ดังนัน้ การนาํเงนิหรือทรัพยสินที่เกีย่วของกับการกระทําความผิดไปแปรสภาพ เปล่ียน

รูป เปล่ียนแปลงใหเปนทรัพยสินใหม เปนการกระทาํทรัพยสินที่สกปรกใหกลายเปนทรัพยสินที่

ไดมาโดยชอบ หรือเปนทรัพยสินที่สะอาด ซึ่งเรียกระบวนการนี้วา “การฟอกเงนิ” 
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6   ความหมายของการฟอกเงิน (Money Laundering)  
 
 คําวา "การฟอกเงิน" (Money Laundering) เปนถอยคําที่รูจักกันมามากกวา 60 ป

แลว ในเหลาบรรดาองคกรอาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูที่คิดคนแนวความคิดของการ

ฟอกเงินดังกลาวนี้ ไดแก นายเมเยอร แลนสกี้ (Mayer Lansky) โดยมียุทธวิธีเกี่ยวกับการนําเงินที่

ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือมักที่เรียกกันโดยทั่วไปวา "เงินสกปรก" (Dirty Money) มาผาน

กระบวนการทางธุรกรรมประเภทตางๆ ใหกลายมาเปนเงินที่ถูกตองตามกฎหมายหรือที่เรียกกันวา 

"เงินสะอาด" (Clean Money) ซึ่งเปนวิธีการของ "การฟอกเงิน"10 

 ดังนัน้ การฟอกเงนิ คือ การเปล่ียน แปรสภาพเงนิ หรือทรัพยสิน ที่ไดมาโดยผิด

กฎหมาย หรือโดยมิชอบดวยกฎหมายใหเสมือนหนึง่วา เปนเงนิที่ไดมาโดยชอบ หรืออาจจะกลาว

อีกนัยหนึง่วา การฟอกเงนิเปนกระบวนการซ่ึงกระทําโดยบุคคลตอทรัพยสิน เพื่อปกปดแหลงที่มา

ของรายไดที่ผิดกฎหมาย และทําใหรายไดนั้นมีที่มาโดยชอบดวยกฎหมาย และยังหมายความรวม

ไปถึงการเปล่ียนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือไมสุจริต ใหกลายสภาพ

เปนเงนิที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมวีธิีการและการดําเนนิการอยูหลายวิธีซึง่สามารถ

จัดลําดับวิธีการฟอกเงินซึง่ผูกระทําการอาจกระทํารวมกันหลายวิธหีรือวิธีเดียวก็ไดตามเอกสาร

ประกอบการบรรยายของ Philip Fong. Assistant Director Commercial Affairs Department 

Singapore ในการอบรม Asean Senior Police Officers Course 13th November 1993 อธิบายวา

ในบรรดาวิธฟีอกเงินทั้งหมดนั้นสามารถจัดเปนระดับช้ัน (Stage) ของการฟอกเงนิไดเปน 3 ระดับ 

โดยแตละข้ันตอนจะมีความยากลําบากในการตรวจสอบเปนลําดับกนัไป ดังนี ้

 1.  Placement แปลวา ระดับข้ันเอาไปวางไวกับที่หมายถงึ การเกบ็เงินที่ไดมาจาก

การกระทําความผิดกฎหมายไวอยางปกติในที่ซอนเรนและปลอดภัยทีสุ่ดจะเก็บไวเองโดยจะเก็บ

ไวที่ใดก็ได เงนิยังเปนเงนิ เปนระดับข้ันตน เปนวธิีการด้ังเดิมที่เลากนัวา ในสมัยโบราณจะมีวธิีเก็บ

ซอนเงนิดวยการเอาเงินหอผาใสไหฝงดินไวในที่เช่ือแนวาจะไมมีใครรูเหน็ และจะไมมีใครไปขุดหามา

ได คร้ังเมื่อเปนยุคสมัยใหมและปจจุบันนีน้อกจากจะเกบ็ไวกับตัวกับบานแลว  ก็จะใชวิธีการนาํไป

ไวกับธนาคารหรือสถาบันการเงนิและจะยงัใชชื่อทีอ่ยูจริงหรือจะใชชื่อยอ  ชื่อที่ต้ังลอยๆ ชื่อคนอ่ืน 

ถาทาํได 

 2. Layering แปลวา ระดับข้ันแปรเปลี่ยนเปนช้ัน โดยจะใชเงินที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิดไปซ้ือทรัพยสิน หรือจัดทําส่ิงของที่มีคา มีราคาแพงมีมูลคามากๆ เชน เพชรนิลจินดา หรือ

                                                           

 10 วีระพงษ บุญโญภาส.  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2547,  หนา 33. 
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ทองคําแทง ทองรูปพรรณ ซื้อรถยนต ซื้อหุนหรือหลักทรัพย ซื้อหรือสรางอาคารบานเรือน ที่ดิน 

เรือกสวนไรนาไว    ทรัพยสินที่จะตองจดทะเบียนการถือกรรมสิทธิ์อาจใชชื่อที่อยูคนอ่ืนที่ไวใจได 

หรืออาจทําเปนขายใหคนอ่ืนที่ไวใจได หรือทําเปนโอนยกเปนมรดกใหคนอ่ืน อาจเปนบุตรหลาน

ไปแลวดวยก็ได หรืออาจนําเงินไปฝากไวกับคนอ่ืนที่ไวใจได อาจเปนบิดามารดา ญาติพี่นอง บาง

ประเทศอาจอนุญาตใหผูฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยใชชื่อผูฝากเปนชื่อยอ หรือ

รหัสได ซื้อที่ดิน ซื้ออาคารบานเรือนไวในตางประเทศ 

 3. Integration แปลวา ระดับข้ันการคละเคลาผสมผสานโดยการนําเงินที่ไดจากการ

กระทําความผิด หรือที่ไดมาโดยไมชอบกอนใหญไปผสมกับเงินสวนนอยที่ไดจากรายไดสวนอ่ืนไป

ลงทุนประกอบการที่ถูกตองหลายๆ กิจการ จดทะเบียนจัดตองเปนหางหุนสวน หรือบริษัท

ประกอบการทางเศรษฐกิจข้ึนหลายบริษัท เปนนายหนารับจํานอง  รับซ้ือขายฝากที่ ดิน 

อสังหาริมทรัพย ใหเงินกูไดดอกเบ้ีย รับเหมากอสราง ซื้อขายหุน หรือลงทุนขามชาติขามประเทศ

โดยโอนเขาหรือโอนออกนอกประเทศ11 

 สวนความหมายของการฟอกเงินนี้ มิไดจํากัดแตเฉพาะการกระทําแกเงิน ซึ่งไดมาจาก

การกระทําความผิดเทานั้น  แตยังรวมถึงการดําเนินการใดๆ แกทรัพยสินตางๆ อันไดมาจากการ

กระทําความผิดดวยเชนกัน  ดังนั้น  โดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงคําวา  “ฟอกเงิน”  ยอมเปนที่เขาใจวา 

มิใชจํากัดเฉพาะการฟอก “เงิน” เทานั้น แตรวมถึงการฟอก “ทรัพยสิน” ดวย โดยมักเรียกรวมๆ วา 

“ฟอกเงิน” จึงอาจกลาวไดวา “การฟอกเงิน”  หมายถึง การกระทําใดๆ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหเงิน 

หรือทรัพยสินใดๆ ซึ่งมีที่มาจากการกระทําความผิดตางๆ เปล่ียนสภาพเปนเงินหรือทรัพยสิน ซึ่งบุคคล

ทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย ดวยเหตุนี้ วัตถุประสงคของการ

เปล่ียนสภาพเงินหรือทรัพยสินอันไมชอบดวยกฎหมายใหเปนเงินที่ชอบดวยกฎหมาย จึงมีอยูสาม

ประการ  ไดแก 

 ประการแรก  การปกปดเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาอันไมชอบดังกลาวนั้นไมใหบุคคลอ่ืน

ทราบวาเปนเงินไดของผูกระทําความผิด 

 ประการที่สอง  หลบเล่ียงการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดใดๆของผูซึ่งเปน

เจาของเงินที่นํามาฟอก  จากบรรดาเจาหนาที่ของรัฐ  หรือเปนการปกปดแหลงที่มาของเงินนั้น

 ประการที่สาม  การเพิ่มพูนผลประโยชน หรือผลกําไรจากการฟอกเงินดังกลาวเพื่อใช

สนับสนุนในการกระทําความผิด หรือเพื่อขยายขอบเขตเครือขายของการกระทําความผิดตอไป  

                                                           

 11 วาทิน  คําทรงศรี.  การฟอกเงิน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิููชน,  2535,  หนา 83-85. 
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อันเปนการสรางฐานอํานาจทางอาชญากรรมใหแข็งแกรงจนยากแกการปราบปรามจากเจาหนาที่

ของรัฐและทําใหสามารถเพิ่มรายไดใหมากข้ึนจากการประกอบอาชญากรรมนั้น12 

 ปญหาของการฟอกเงินที่ไดมาจากการประกอบอาชญากรรม ที่เปนประเทศปญหา

ของประเทศตางๆ ทั่วโลกกําลังประสบอยู รวมทั้งประเทศไทยดวยนั้น ก็คือ อาชญากรรมทางยาเสพ

ติด แตในอดีตรัฐบาลของหลายประเทศทุกๆรัฐบาล ตางมีนโยบายในการปองกันและปราบปรามยา

เสพติดแตมิไดมีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองของการดําเนินการกับการกระทําที่เปนการฟอกเงิน ซึ่งทํา

ใหในปจจุบันอาชญากรรมหลายประเภทไดใชการฟอกเงิน กระทํากับเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจาก

การกระทําความผิดสรางความมั่นค่ังใหกับตนเองและกลุมองคกรอาชญากรรมของตน ซึ่งหลาย

ประเทศมีความเห็นรวมกันวาการฟอกเงินเปนปญหาระดับโลก และควรมีการกําหนดใหการฟอก

เงินเปนความผิดทางอาญาในกฎหมายภายในประเทศตน ดังนั้น องคการสหประชาชาติจึงได

กําหนดใหมี อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวัตถุออก

ฤทธ์ิตอจิตและประสาท ค.ศ.1988 (Vienna Convention) ข้ึน หรือ อีกนัยหนึ่งเรียกกันโดยทั่วไป

วา “อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 ” โดยอนุสัญญาฯฉบับนี้ ไดกําหนดมาตรการทางกฎหมาย

ไวหลายประการเพ่ือใหประเทศที่เปนสมาชิกนําไปเปนแนวทางในการแกไข หรือบัญญัติกฎหมาย

ภายในใหมีความสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคายาเสพติดและวตัถทุีอ่อกฤทธ์ิ

ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 ไดกําหนดใหการกระทําตอทรัพยสินในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง

ตอไปนี้ เปนความผิดทางอาญาตามกฎหมายภายในของประเทศภาคี กลาวคือ 

1. การกระทําตอตัวทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เพื่อปกปดแหลงที่มา 

หรือเพื่อชวยเหลือผูกระทําความผิดมิใหถูกดําเนินคดี (ขอ 3 วรรค 1 (ข) (1) ) 

2. การปกปด หรือ อําพรางสถานะ หรือแหลงที่มาเกี่ยวกับทรัพยสินที่ไดมาจากการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ขอ 3 วรรค 1 (ข) (2)) 

3. การครอบครองหรือใชทรัพยสินนั้น โดยรูในขณะไดมาวาเปนทรัพยสินที่ไดมา

จากการกระทําความผิด (ขอ 3 วรรค 1 (ค) (1)) 

 จากหลักการที่กําหนดไวในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการลักลอบคา

ยาเสพติดและวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ค.ศ. 1988 แตละประเทศจึงไดนํามาเปน

                                                           

 12 ไชยยศ เหมะรัชตะ.  “รวมบทความและสาระนารูเกี่ยวกบักฎหมายฟอกเงิน” กองนิติการ 

สํานักงาน ม.ป.ส, ม.ป.ป. 
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แนวทางในการกําหนดกฎหมายอาญาภายในของแตประเทศ เพื่อดําเนินการกับผูกระทําตอ

ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  

 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความประสงคที่จะเขารวมเปนภาคีสมาชิกของ

อนุสัญญากรุงเวียนนา ค.ศ.1988 โดยที่ประเทศไทยไดมีกฎหมายรองรับมาตรการตางๆตามที่

อนุสัญญาฯ ไดกําหนดไวเปนหลักเกณฑใหแกประเทศที่ประสงคจะเขาเปนภาคีสมาชิกแลว และ

ไดนําแนวทางดังกลาวมากําหนดเปนความผิดทางอาญาโดยไดมีการตรากฎหมายออกมาบังคับ

ใช คือ พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 

เม่ือวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2543 เห็นชอบและอนุมัติใหประเทศไทยเขาเปนภาคีอนุสัญญาเวียนนา

แลว ซึ่งจะเปนผลดีตอชื่อเสียงของประเทศ และสามารถใหความรวมมือกับนานาชาติในการ

ปราบปรามยาเสพติดไดอยางเต็มที่  
 

7 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยสินตามความผิดฐานฟอกเงิน 
 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรการทาง

กฎหมายที่สําคัญในการดําเนินการเกี่ยวกบัทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทําความผิดไว 2 ประการ คือ13  

 1. มาตรการริบทรัพยสินทางอาญา (Criminal Forfeiture Measure) ซึ่งเปนการริบ

ทรัพยสินทีเ่กีย่วกบัการกระทาํความผิด อันเนื่องมาจากการกระทาํความผิดมูลฐานหรือฐานฟอกเงิน

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 85 แหงประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญาประกอบกบั

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 32, 33 หรือมาตรา 34 เพราะเปนทรัพยสินที่มีไว ไดใช หรือมีไว

เปนความผิดโดยข้ึนอยูกับคําพพิากษาของศาล 

 2. มาตรการริบทรัพยสินทางแพง (Civil Forfeiture Measure) เปนการดําเนินการ

เกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนนุ หรือ

ชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอน

ดวยประการใด อันเปนมาตรการทางแพงที่ดําเนนิการเก่ียวกบัทรัพยสินโดยเฉพาะ ตามความใน

หมวด 6 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนการนาํ

มาตรการทางแพงมาใชบังคับกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดโดยไมมีการดําเนนิการ

กับตัวบุคคล เมื่อนํามาตรการทางอาญา หรือกฎหมายอื่นๆ มาบังคับใชแลวไมเปนผล เชน การ

กําหนดมาตรการทางอาญาตามมาตรา 29 ,32 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม

                                                           

 13 วีระพงษ บุญโญภาส.  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน.  

กรุงเทพฯ  : สํานักพิมพนิติธรรม,  2547,  หนา 98 -99. 
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ผูกระทําความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซึ่งมาตรการทางอาญาตามพระราชบัญญัติ

ดังกลาวนัน้ไมสามารถที่จะริบทรัพยที่เกีย่วเนื่องกับการกระทําความผิดตามกฎหมายดังกลาวได 

แตมาตรา 58 แหงพระราชบญัญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542    สามารถเปล่ียน

วิธีการดําเนนิการเก่ียวกบัทรัพยสินนั้น ๆ ตอไปไดอีกเพราะกอใหเกิดประโยชนแกทางราชการ

มากกวา 

 ดังนัน้มาตรการของกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนการดําเนินการ

ตัดวงจรทางเศรษฐกิจของอาชญากรรม โดยมุงเนนเพื่อมิใหมีการนํารายไดที่ไมถูกตองตาม

กฎหมายมาใชดําเนนิธุรกิจ หรือสรางเครือขาย สรางอํานาจ บารมีตลอดจนใชตําแหนงหนาที่

ดําเนนิกิจกรรมที่ไมถกูตองตามกฎหมายซึ่งเปนไปตามทฤษฎีการลงโทษเพื่อเปนการตัดโอกาส

ไมใหกระทาํความผิดอีก (Incapacitation)14 ทฤษฎีนีเ้ห็นวา การลงโทษควรมีวัตถุประสงคเพื่อ

ไมใหผูกระทาํผิดที่ถูกลงโทษมีโอกาสกระทําความผิดซ้าํข้ึนมาอีก จะเห็นไดวาการลงโทษตาม

ทฤษฎีนี้คลายกับทฤษฎีขมขู และทฤษฎีปรับปรุงแกไขในขอที่วา มุงหมายจะไมใหผูกระทําผิดได

กระทาํผิดซํ้าอีก แตตางกนัที่วา ตามทฤษฎีขมขูมุงใหผูกระทําความผิดเกรงกลัว ไมกลากระทํา

ความผิดข้ึนอีก ตามทฤษฎีปรับปรุง แกไขมุงอบรมใหไมคิดกระทาํความผิดข้ึนอีก โดยสมัครใจ

และปรับปรุงแกไขใหตัวเขาสามารถงดเวนการกระทําความผิดได แตตามทฤษฏีตัดโอกาสนี้ มุง

ปองกันการกระทําความผิดซ้ําข้ึนอีก โดยทําใหเขาหมดโอกาสที่จะกระทําความผิดได ซึ่งก็ยงัมีอยู

หลายวิธีดวยกันเชน 

 1.การประหารชีวิต วิธีนี้เปนวิธีที่ตัดไมใหมีโอกาสกระทาํความผิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพที่สุดเพราะเมื่อถูกประหารชีวติไปแลว ยอมไมมีโอกาสกลับมากระทาํความผิดอีกได

เปนธรรมดา มีผูประมาณวาตลอดรัชสมัยของพระเจาเฮนร่ีที ่ 8 ของประเทศอังกฤษมีการประหาร

ชีวิตผูกระทาํผิดเสียประมาณเจ็ดหมื่นคน ซึ่งบุคคลเหลานัน้ก็ไมมีโอกาสกระทาํความผิดไดอีก แต

ก็ยังมปีญหาสําหรับผูกระทําผิดที่ไมไดถูกประหารวา จะจัดการอยางไรกับบุคคลเหลานี้จึงจะทํา

ใหเขาหมดโอกาสทีจ่ะกระทาํความผิดอีก 

 2.การควบคุมตัว ซึ่งในทีน่ีห้มายถงึการจําคุก เปนทีย่อมรับกันวาการควบคุมตัวที่ใช

กันมากที่สุดคือการจําคุกผูกระทาํความผิดไวชั่วระยะเวลาหนึง่ หรือตลอดชีวิต ซึง่ในระหวางที่ตอง

จําคุก กจ็ะถกูตัดไมใหมีโอกาสออกมากระทําความผิดในสังคมได อนึง่ เพื่อใหไดผลตามทฤษฎีนี้

อยางจริงจังกค็วรจะมีการใชอํานาจทีจ่ะควบคุมตัวผูกระทําความผิดไวไดจนกวาจะพิจารณาเหน็

วาไมเปนภัยตอสังคมอีกตอไปแลว จึงจะปลอยตัวออกมา เพื่อการนี้ไดมีกฎหมายของประเทศ

                                                           

 14 วีระพงษ บุญโญภาส.  เร่ืองเดียวกัน,  หนา 7 - 8. 
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ตางๆ ที่บัญญัติใหศาลสามารถเพิ่มโทษที่จะลงแกผูกระทําผิดหลายครั้งไมเข็ดหลาบได ทั้งนี้คือ 

ผูกระทําผิดข้ึนเปนคร้ังที่สอง ที่สามและตอๆ ไป โดยอาจจะตองถูกเพิ่มโทษใหหนกัข้ึนเปนลําดับ

ซึ่งประเทศไทยเองก็มีวิธกีารเชนนี้ดวยนอกจากนี้บางประเทศยงัมีกฎหมายใหอํานาจศาลส่ังจําคุก

ผูกระทําผิดติดนิสัยทีเ่หน็วาไมมีทางแกไขใหคืนดีได ไวจนตลอดชีวติดวย ซึง่จะมีผลเปนการ

ปองกันสังคมจากผูนั้นตลอดไป 

 ในบรรดากฎหมายซ่ึงถูกบังคับใชโดยหนวยงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนกฎหมายที่แตกตางไปจากกฎหมายอ่ืนเพราะ

เปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และมาตรการดําเนนิการกับทรัพยสินทางแพงอยูในกฎหมายฉบับ

เดียวกนั นอกจากน้ันความรับผิดทางอาญาก็มีความแตกตางจากกฎหมายทีม่ีโทษทางอาญาอืน่ๆ 

เชน การขยายหลักเกณฑการสนับสนุนใหกวางออกไป และกําหนดใหรับผิดเชนเดียวกับตัวการ 

(มาตรา7) ผูที่พยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษเชนเดียวกับผูกระทําความผิด

สําเร็จ (มาตรา 8) สมคบกนักระทําความผิดฐานฟอกเงนิตองระวางโทษกึง่หนึง่ของโทษทีก่ําหนด

ไวสําหรับความผิดนั้น (มาตรา 9) เปนตนนอกจากนีย้ังมีมาตรการยึดทรัพยสินทางแพง (Civil 

Forfeiture) มาเสริมโทษริบทรัพยสินทางอาญา (Criminal Forfeiture) และยังไดมีการนําเอา

หลักการผลักภาระการพิสูจนใหจาํเลย (Reverse Burden of Proof) มาใชในกระบวนการ

ดําเนนิคดีอีกดวย ดังนัน้ มาตรการยดึทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด นัน้หมายความ

รวมถงึทรัพยสินที่มีมาโดยถูกตองตามกฎหมายแตเปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด ทัง้นี้

รวมถึงรายไดและดอกผลจากทรัพยนั้นดวย 

 
8   ความหมายของทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 
 

 ความหมายของทรัพยสิน15 

 "ทรัพยสิน" หมายความรวมทั้งทรัพยและวตัถุไมมีรูปราง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา

ได (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 138) 

 "ทรัพย" หมายความวา วัตถมุีรูปราง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 137)  

 เมื่อพิจารณามาตรา 137 ประกอบกับมาตรา 138 แลวคําวา "ทรัพย" นอกจากจะ

หมายถงึวัตถมุีรูปรางแลวยงัตองเปนวัตถมุีรูปรางซึง่อาจมีราคาได และถือเอาได สวนคําวา 

                                                           

 15 สีหนาท ประยูรรัตน.  คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542.  สํานักพิมพนิติสนเทศ, 2544, หนา 18-22. 
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"ทรัพยสิน" นั้นหมายถึง วตัถุมีรูปรางซึง่อาจมีราคาไดและถือเอาไดประการหนึ่ง และยังหมายถึง

วัตถุไมมีรูปรางซ่ึงอาจมีราคาได และถือเอาไดอีกประการหนึ่งดวย 

 วัตถุมีรูปราง หมายถงึ ส่ิงทีส่ามารถเหน็ไดดวยตา สามารถจับตองสัมผัสได เชนเคร่ือง

คิดเลข โทรทัศน พัดลม หนงัสือ เกาอ้ี ปากกา 

 วัตถุไมมีรูปราง หมายถึง ส่ิงที่ไมสามารถมองเหน็ไดดวยตา ไมสามารถจับตองสัมผัส 

เชน แกส กําลังแรงแหงธรรมชาติ และยังไดแกสิทธิตางๆอันเกี่ยวกับทรัพยดังที่บัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139 มาตรา 140 ดวย แตสิทธิตางๆทีจ่ะเปนทรัพยสิน

นั้น จะตองเปนสิทธทิี่กฎหมายรับรองแลว เชน กรรมสิทธิ ์(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 1308 - มาตรา 1366) สิทธิครอบครอง (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

1367 - มาตรา 1386) ภารจํายอม (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1387) สิทธิ

อาศัย (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1402) สิทธิเหนือพื้นดิน (ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1410 - มาตรา 1416) สิทธิเก็บกนิ (ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1417) ภารติดพันในอสังหาริมทรัพย (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา 1429 - มาตรา 1434) จํานาํ (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 747) จํานอง 

(ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 702) ลิขสิทธิ์ (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 

2537) สิทธิใน เคร่ืองหมายการคา (ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการคา พ.ศ. 2534)  

 คําวาทรัพยสินตามความหมายนี้จึงหมายความรวมถึง อสังหาริมทรัพย และ

สังหาริมทรัพย 

 
 8.1   อสังหารมิทรพัย 
    "อสังหาริมทรัพย" หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับที่ดินทีม่ลัีกษณะ

เปนการถาวรหรือประกอบเปนอันเดียวกับทีดิ่นหรือทรัพยอันติดอยูกับทีดิ่น หรือประกอบเปนอัน

เดียวกับที่ดินนั้นดวย (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 139) 

   1. ที่ดิน คือพื้นดินทัว่ๆไปตามประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา 1 ไดให

ความหมายของท่ีดินไววา ที่ดินหมายความวา พืน้ที่ดินทัว่ไป และใหหมายความรวมถงึ ภูเขา 

หวย หนอง คลอง บงึ บาง ลําน้าํ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลดวย 

   2.  ทรัพยอันติดกับที่ดิน ไดแก 

      2.1  ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชน ไมยืนตน 

      2.2  ทรัพยที่ติดกับที่ดินโดยมีผูนาํมาติด เชน ส่ิงกอสราง สะพาน เปนตน 
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      2.3 ทรัพยซึ่งประกอบเปนอันเดียวกับที่ดิน คือทรัพยที่เปนสวนรวม หรือ 

ควบประกอบเปนพืน้ดิน เชน แมน้าํ ลําคลอง แรธาตุ กรวดทราย ซึง่มอียูตามธรรมชาติ 

      2.4  สิทธิอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แบงไดเปน 2 ประเภท 
 
 ประเภททีห่นึง่คือ สิทธทิี่เกีย่วกับกรรมสิทธิใ์นที่ดินโดยตรง ไดแก สิทธิครอบครอง และ

สิทธิใชสอยและไดซึ่งดอกผล สิทธทิี่จะจาํหนายหรือโอน สิทธิทีจ่ะติดตามเอาคืนจากผูไมมีสิทธิจะ

ยึดถือไว ภารจํายอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนอืพื้นดิน สิทธเิก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย และ

สิทธิจาํนองถือวาเปนสิทธทิี่เกี่ยวกบักรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยตรง สิทธิตางๆเหลานีจ้ึงเปน

อสังหาริมทรัพย  

 ประเภทที่สองคือ สิทธิทีเ่กี่ยวกบักรรมสิทธิ์ที่ดินทางออม คือสิทธิซึ่งมิไดเกีย่วกับ

กรรมสิทธิท์ี่ดินโดยตรง แตเปนสิทธทิี่เกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซ่ึงติดอยูกับที่ดินอีกทอด

หนึง่ เชน บานที่ปลูกบนทีดิ่นเปนอสังหาริมทรัพย หากเจาของบานนําบานนั้นไปจํานอง สิทธิ

จํานองบานกถ็ือวาเปนสิทธทิี่เกี่ยวกับที่ดินดวย จึงเปนอสังหาริมทรัพย 
 

 8.2  สังหาริมทรพัย 
  "สังหาริมทรัพย" หมายความวา ทรัพยสินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย และ

หมายความรวมถึงสิทธิอันเกีย่วกับทรัพยสินนั้นดวย ( ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

140)  

  สังหาริมทรัพยจึงไดแก ทรัพยที่เคล่ือนที่ได หมายถึงทรัพยทีเ่คล่ือนยายไปไดโดย

ไมเสียรูปทรง หรือรูปลักษณะของตัวทรัพยนั้น เชน สุนัข ลิง กวาง รถยนต รถจักรยานยนต เรือ 

(เรือมีหลายประเภทดวยกนัเชน เรือกําปน เรือกําปนไฟ หรือเรือกลไฟ เรือกําปนยนต หรือเรือยนต 

เรือกาํปนใบ หรือเรือใบ เรือกล เรือกลไฟเล็ก เรือเดินทะเล หรือเรือทะเล เรือเล็ก เรือโปะหรือเรือ

โปะจาย เรือเปดทะเล เรือสําเภา เรือบรรทุกสินคา เรือลําเลียง เรือลําเลียงทหาร เรือโดยสาร เรือ

สินคา เรือประมง เรือสําราญและกีฬา เรือใบสายเดียว และ เรือสําเภา เปนตน) การเคลื่อนที่ไดนี้ 

อาจเกิดจากแรงแหงตัวทรัพยนัน้เอง เชน รถยนต รถจักรยานยนต หรืออาจจะเกิดจากแรง

ภายนอกชวยทําใหเคล่ือนทีก่็ไดเชน ปากกา วิทยุ โทรทัศน ตรงขามกับอสังหาริมทรัพยซึ่งเปน

ทรัพยที่เคล่ือนที่ไมได  

 สิทธิทัง้หลายอันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย สิทธิใดๆที่เกีย่วกับสังหาริมทรัพย ยอมเปน

สังหาริมทรัพยทั้งส้ิน เชน กรรมสิทธิห์รือสิทธิครอบครองในสังหาริมทรัพย บุริมสิทธิพเิศษชนิดที่

เปนบุริมสิทธเิหนือสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 259 จํานําสิทธิใน

หุนสวน สิทธิยดึหนวง ลิขสิทธิ์ และสิทธิในเคร่ืองหมายการคา 
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 ดอกผลของเงนิหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 ดอกผลของทรัพย ไดแก ดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัย 

 ดอกผลธรรมดา หมายความวา ส่ิงที่เกดิข้ึนตามธรรมชาติของทรัพยซึ่งไดมาจากตัว

ทรัพย โดยการมีหรือใชทรัพยนัน้ตามปกตินิยม และสามารถถือเอาไดเมื่อขาดจากทรัพยนัน้ 

 ดอกผลนิตินัย หมายความวา ทรัพยหรือประโยชนอยางอ่ืนที่ไดมาเปนคร้ังคราวแก

เจาของระยะเวลาที่กําหนดไว (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 148)  

   8.2.1 ดอกผลธรรมดา คือบรรดาส่ิงทัง้ปวงซึ่งไดมาเพราะใชของนั้นอัน

เกิดข้ึนโดยธรรมชาติของมัน เปนทรัพยที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากแมทรัพยเพราะเหตุที่ไดใชแม

ทรัพยเมื่อเกิดแลวถือเปนทรัพยทีเ่พิ่มพนู งอกเงยตางหากจากแมทรัพยนัน้ เชน ผลไม น้าํนม ขน 

และลูกของสัตว โดยแมทรัพยที่ผลิตนัน้ยังคงสภาพลักษณะเปนแมทรัพยอยูอยางเดิมไมผิดแผก

แตกตางไปอยางใด เชน เมือ่แมโคใหนมหรือออกลูกมา แมโคกย็ังมสีภาพเปนแมโค ผลไม หลน

จากตน ตนไมยังคงมีสภาพคงเดิม ตัดขนสัตวออกจากสัตว ตอมาขนสัตวจะข้ึนมาใหมตาม

ธรรมชาติ สัตวนัน้ยงัคงสภาพเปนแมทรัพยอยูตามเดิม ดอกผลธรรมดา เชน เหด็ หรือแรธาตุที่ผู

ทรงสิทธิเก็บกนิมีสิทธิไดรับประโยชนเปนดอกผลของทีดิ่น หรือใบจากใบตอง  เปนดอกผลของตน

จากตนกลวย 

   ทรัพยที่เปนดอกผลธรรมดาที่เกิดข้ึนจากแมทรัพยเพราะเหตุที่ไดใชแมทรัพย 

แตเมื่อขาดหลุดจากแมทรัพยแลวจะตองไมทําใหแมทรัพยเสียสภาพหรือเสียลักษณะเดิมไป 

   ทรัพยที่งอกเงยข้ึนโดยธรรมชาติจากแมทรัพยเพราะเหตุที่ใชแมทรัพยนั้นก็

เปนดอกผลธรรมดาได เชน แรธาตุ ที่ผูทรงสิทธิเก็บกนิไดรับประโยชนตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 1417 - มาตรา 1428) ยอมเปนดอกผลตามธรรมดาของท่ีดิน 

   ทรัพยใดมิไดเกิดจากธรรมชาติจากแมทรัพยเอง หากมนุษยทําใหเกิดก็หาใช

ดอกผลธรรมดาไม เชน ตนขาวในนาเกิดจากแรงงานของมนุษยมิไดเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจาก

นามิใชดอกผลธรรมดา ขาวเปลือกก็ไมใชดอกผลของนาเชนกัน 

   ทรัพยที่เปนดอกผลธรรมดานั้นจะถือเอาเปนดอกผลไดตอเมื่อขาด ตก ออก

จากแมทรัพยแลว ถายังไมขาด ตก จากแมทรัพย เชนผลไมยังอยูกบัตน ลูกสัตวยังอยูในทอง ขน

สัตวยังไมไดตัด ยังไมถือเปนดอกผลธรรมดา 

   8.2.2 ดอกผลนิตินัย เปนดอกผลที่ไมไดเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติอยางเชน

ดอกผลธรรมดา แตเปนดอกผลที่เกิดข้ึนจากที่ผูอ่ืนใชแมทรัพยนัน้และซ่ึงมกีฎหมายรับรองใหเปน

ดอกผล เชน ดอกเบ้ีย กําไร คาเชา คาปนผล หรือลาภอ่ืนๆที่ไดเปนคร้ังคราวแกเจาทรัพยจากผูอ่ืน

เพื่อที่ไดใชทรัพยนัน้ ดอกผลเหลานั้นยอมคํานวณและถือเอาไดตามรายวนั ดอกผลนิตินยันี้จะ
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เกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือมีผูอ่ืนใชแมทรัพยนัน้แลวมอบคาตอบแทนเปนทรัพยใหแกเจาของทรัพยเปน

คร้ังคราวเพื่อตอบแทนในการที่ไดใชแมทรัพยนัน้ ดอกผลนิตินยัมไิดเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติแต

เกิดข้ึนโดยผลของกฎหมาย 

 ดอกผลนิตินัย มีสาระสําคัญดังนี ้

  1. ตองเปนทรัพย เชน ไดดอกเบ้ียจากผูกูเงนิ ไดคาเชานาเปนขาวเปลือก ได 

คาเชาสวนเปนผลไม ดังนัน้ ดอกเบ้ีย ขาวเปลือก ผลไม เปนดอกผลนิตินัยจะเห็นวาทรัพยนี้ไม

จําตองเปนเงนิทองอาจเปนทรัพยอ่ืนได เชนขาวเปลือก ผลไมก็ได ผลประโยชนอยางอ่ืนที่ไมใช

ทรัพยจงึไมใชดอกผลนิตินัย เชน ประโยชนที่ไดจากการไดนั่งรถฟรี การไดนั่งรถฟรีไมใชดอกผล

เพราะเปนเพยีงประโยชนไมใชทรัพย 

  2. ตองเปนทรัพยที่ตกไดแกเจาของทรัพยนัน้เอง เชนนําเงนิออกใหกู นาํรถออกให

เชาแลวไดดอกเบ้ีย หรือคาเชามา ดอกเบ้ีย  หรือคาเชานัน้ยอมตกไดแกเจาของทรัพย เมื่อทรัพย

ซึ่งเปนดอกผลนิตินัยตกแกเจาของทรัพยแลว ถงึแมจะใหบุคคลอ่ืนรับดอกผลนั้นแทน หรือใหผูใช

ทรัพยมอบใหแกผูอ่ืนก็ยงัถอืวาเปนดอกผลอยู ถาไมใชทรัพยที่ตกไดแกเจาของก็ไมใชดอกผล เชน 

ผูกูเงนิใหเงินแกนายหนาที่ชวยพาไปกูเงิน เงินที่ไดมานั้นก็ไมใชดอกผล 

  3. ทรัพยที่ตกไดแกเจาของทรัพยนี้จะตองเปนการตอบแทนจากผูอ่ืนในการที่ผู

นั้นไดใชแมทรัพย เชนนาํรถยนตออกใหเชา คาเชาเปนผลประโยชนที่ผูเชาใหแกเจาของรถ

เนื่องจากผูเชาไดใชสอยรถนั้น 

  4. ทรัพยที่ไดแกเจาของทรัพยนั้นจะตองไดเปนคร้ังเปนคราวจากการใชแมทรัพย 

เชน ดอกเบ้ียตองคิดเปนเดือน เปนวนั คาเชาตองคิดเปนระยะเวลาเปนวนั เปนเดือน เปนป แตถา

เปนทรัพยที่ไดคราวเดียวแกเจาของทรัพย เชน นาํกระบือไปรับจางไถนาไดคาจางมา คาจางไถนา

ไมใชดอกผลนติินัย 

  คําวา "กําไร" ซึ่งถือเปนดอกผลนิตินยันัน้ หมายถึงกาํไรเกิดจากการที่ผูอ่ืนใช

ทรัพยและไดเปนคร้ังคราว เชนกําไรที่บริษัทจํากัดแบงสันปนสวนใหแกผูถือหุน ไมใชกําไรทีเ่กิด

จากการซ้ือถูกขายแพง 

  คาปนผล คือเงินที่บริษทัลงมติจายใหแกผูถือหุนตามสวนจํานวนหุนจากกาํไรของ

บริษัท (ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1200-1205) ลาภที่ไดเปนคร้ังเปนคราวนัน้ 

เชน นาํสุนัขตัวผูไปใหเขาไวสําหรับผสมพันธเปนประจาํแลวเขามอบลูกสุนัขใหเปนคร้ังคราว ลูก

สุนัขที่ไดมาถอืเปนลาภคร้ังคราว จงึเปนดอกผลนิตินยั 
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  ผูมีดอกผลในดอกผล เจาของทรัพยสินมีสิทธิใชสอยและจําหนายทรัพยสินของ

ตนและไดซึ่งดอกผลแหงทรัพยสินนัน้ กับทัง้มสิีทธิติดตามและเอาคืนซึง่ทรัพยสินของตนจาก

บุคคลผูไมมีสิทธิจะยึดถือไว (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1336)  

 

 สวนทรัพยสินที่ เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 ไดใหความหมายของ คําวา "ทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด" ไวดังนี้ "ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด"  หมายความวา 

 1.เงินหรือทรัพยสิน ที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน หรือจากการ

สนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

 2.เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการ จําหนาย จาย โอน ดวยประการใดๆ ซึ่ง เงิน หรือ 

ทรัพยสินตาม (1) หรือ 

 3.ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3)    จะมีการจําหนาย จาย โอน 

หรือเปล่ียนสภาพไปกี่คร้ังและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคล

ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 

 

 ดังนัน้จึงสามารถแยกทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไดกลาวคือ 

 1.เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน เชน เงินหรือทรัพยสิน ที่

ไดมาจากการคายาเสพติดประเภทตางๆ เชน เฮโรอีน มอรฟน ฝน แอมเฟตามีน เงินหรือ ทรัพยสิน

ที่ไดมาจากการหลอกลวงผูอ่ืนดวยการแสดงขอความอันเปนเท็จ หรือ ปกปดขอความจริงซึ่งควร

จะบอกใหแจงและโดยการหลอกลวงดังวานั้นไดไปซึ่งทรัพยสินจากผูถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่

สาม เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําโดยทุจริต ตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย 

เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการที่เปนเจาพนักงาน มีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือ รักษาทรัพย เบียด

บังทรัพยนั้นเปนของตนหรือของผูอ่ืนโดยทุจริต เปนตน 

 ทั้งนี้ เงิน หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดนั้น จะตองเปนความผิดใน   8 

มูลฐานความผิดตามที่กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไวเทานั้น 

ถาเปนการกระทําความผิดอ่ืนๆนอกเหนือไปจาก 8 มูลฐานความผิดนี้แลวยอมไมเขาหลักเกณฑ

ตามความหมายนี้ หรือ 

 2.เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการสนับสนุน   หรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปน

ความผิดมูลฐาน หมายความวา เปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการที่ไดเขาไปสนับสนุนหรือ

ชวยเหลือการกระทําความผิด เชน เขาไปชวยเหลือ หรือสนับสนุนในการคายาเสพติด หรือใน
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การทุจริตของผูบริหารสถาบันการเงิน และผลจากการเขาไปสนับสนุนหรือชวยเหลือนั้นทําใหไดมา

ซึ่งเงินหรือทรัพยสินนั้น การสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําความผิด อาจเปนกรณีที่ใหความ

สะดวก ในการที่ผูอ่ืนกระทําความผิด กอนกระทําความผิด หรือขณะกระทําความผิดก็ได 

 3.เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆซึ่งเงนิ หรือ

ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซึ่ง

เปนความผิดมูลฐาน 

 เมื่อไดกระทําความผิดทางอาญาอันเปนความผิดมูลฐานหรือไดสนับสนุนหรือชวยเหลือ 

การกระทําความผิดใดๆใน 8 มูลฐานความผิด และตอมาไดนําเงนิหรือทรัพยสินนัน้ไปซ้ือ

สังหาริมทรัพย หรืออสังหาริมทรัพยอ่ืนๆหรือนําทรัพยสินที่ไดมาไปขาย หรือโอนเงนิหรือทรัพยสิน

ไปยังบุคคลอ่ืนๆ เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนตอๆ มาเชนนีก้็ยงัถือวาเปน

ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทาํความผิด 

 ทั้งนี้ไมวาเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด หรือจากการสนับสนุนหรือ

ชวยเหลือการกระทําความผิด หรือดอกผลของเงนิ หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด

หรือสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําความผิด จะมีการจําหนาย จาย โอนหรือ เปล่ียนแปลง

สภาพไปกีค่ร้ัง และไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคลใดหรือปรากฏ

หลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด ทรัพยสินนัน้กย็ังถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดทั้งส้ิน 

 4.ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทาํความผิดหรือจากการสนบัสนนุ 

หรือชวยเหลือการกระทําความผิดมูลฐาน 

 เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดหรือจากการสนบัสนนุ หรือชวยเหลือ

การกระทําความผิด เมื่อผูกระทําความผิดนําเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดหรือได

จากการสนับสนุน หรือชวยเหลือในการกระทําความผิดไปออกหาประโยชนอยางหนึง่อยางใด เชน

นําไปฝากธนาคาร มีดอกผลเกิดข้ึน ดอกผลนั้นก็ถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิด

ดวย 

 โดยสรุปแลวดอกผลของเงนิหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 (3) จึงไดแกดอกผล

ธรรมดาและดอกผลนิตินยั  

 ดังนัน้ การนําเงนิที่ไดรวมถึงดอกผลจากการกระทาํความผิดมาฟอกนั้น ตอง

ดําเนนิการจัดสรรเงินโดยใชวิธีการฟอกเงนิในหลาย ๆ รูปแบบ เพื่อมิใหเปนที่สงสัยและถูก

ตรวจสอบได จึงมีการนําเงินที่ไดมาจากการฟอกมารวมกัน หรือนํามารวมกับเงนิที่สะอาด หรือ
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ผานกระบวนการทางธุรกิจ และนําไปใชประกอบอาชญากรรมในรูปแบบอ่ืน ๆ ตอไป ซึ่งสามารถ

ปรับเปล่ียนไปตามสถานการณ สภาพแวดลอม และความรูความสามารถ เทคนิคของ

ผูประกอบการ ตลอดจนการใชตําแหนงหนาที่อันเปนชองทางในการดําเนินงาน ทําใหการฟอกเงนิ

นั้นมีความซับซอนยากแกการตรวจพบและติดตามของเจาหนาที่ของรัฐการฟอกเงนิจึงมีรูปแบบ

และวิธีการหลากหลาย เชน 

 
9  รูปแบบของการฟอกเงิน16 
 
 9.1  การนําเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ 
   เปนการนาํเงนิสดที่ไดมาโดยไมสุจริตพกติดตัวไป ซึ่งเปนลักษณะการฟอกเงินที่

นิยมกันมากในสมัยกอน แตเนื่องจากปจจุบันเงนิสดที่ไดมาจากการกระทําความผิดมีจํานวนมาก 

การขนสงหรือการพกเงินสดไปเปนจํานวนมาก ๆ อาจเกิดพิรุธและถูกเพงเล็งไดงายประกอบ

กับประเทศตาง ๆ เร่ิมมีมาตรการกํากับควบคุมการทําธุรกรรมดวยเงินสด จึงทําใหการฟอกเงิน

ในลักษณะนีม้ีนอยลง อยางไรก็ตาม การนําเงนิสดติดตัวผานเขาออกประเทศกย็งัเปนวิธีการทีใ่ช

กันอยูจนถงึปจจุบัน 
 

 9.2 การสงเงินสด หรือการโอนเงินออกนอกประเทศ 
  เปนการนําเงนิสดที่ฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงนิในประเทศเหลานั้น

เพื่อใหเงินที่ผิดกฎหมาย ไหลเวยีนอยูในระบบทางการเงินของประเทศดังกลาวและโอนกลับมายัง

อาชญากรซึง่เงินสดที่ไดมาจากการกระทาํความผิดเหลานัน้ จะถกูแปรสภาพเปนเงนิที่สุจริตทันที 

วิธีการในลักษณะดังกลาวนีม้ักจะใชกนัมากในประเทศที่ไมมีการควบคุมระบบธนาคาร หรือสถาบัน

การเงินทีเ่ขมงวด 
 

 9.3  การฝากเงินกับสถาบนัการเงิน 
  การฟอกเงนิลักษณะนีจ้ะนยิมทาํกนัมาก ในประเทศที่ไมมีระบบการควบคุม หรือ

ตรวจสอบการทําธุรกรรมเงินสด และการฝากหรือถอนเงินสามารถใชนามแฝงหรือช่ือปลอมเพื่อ

ไมใหสามารถสืบหาเจาของบัญชีได ซึง่เปนขอไดเปรียบเนือ่งจากสามารถทาํใหมีเงนิสดจํานวนมาก

หล่ังไหลเขาสูประเทศแตในขณะเดียวกนัก็เปนจุดออนที่อันตรายอยางมากเนื่องจากทาํใหสะดวก

ในการใชสถาบันการเงนิเปนแหลงฟอกเงนิ 

 
 

                                                           

 16 สีหนาท ประยูรรัตน. เรื่องเดียวกัน,  หนา 18-22. 
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 9.4  การจัดต้ังบริษัทหรอืกิจการขึ้นบังหนา 
  เปนการจัดต้ังบริษัทหรือกจิการข้ึนเพื่อทาํธุรกิจ โดยมีการประกอบกิจการที่ถูก

กฎหมายเพื่อใชบังหนาในการฟอกเงนิ แตตามความเปนจริงแลวมีการนําเงนิที่ไดจากการกระทาํ

ผิดกฎหมายเขาไปลงทนุในกิจการดังกลาว แลวนําผลกําไรหรือคิดคาบริการกับบริษัทหรือกิจการ

ดังกลาวออกมาใช จงึทาํใหดูเหมือนวาเปนการไดเงนิมาโดยสุจริต การฟอกเงนิจงึเกิดข้ึน โดยผาน

ทางการดําเนนิงานของบริษทั หรือกิจการนั้น ๆ อาทิเชน  การซื้อกิจการในตางประเทศ แลวให

กิจการตนเองในประเทศส่ังซื้อสินคาจากกิจการในตางประเทศ ดังกลาวโดยใช “ใบสงสินคา 

( INVOICE ) “ เพื่อแสดงวาไดมีการซื้อสินคาเขามาจากตางประเทศ ทั้งที่ไมไดสงมอบสินคาหรือมี

การแจงมูลคาของสินคาที่ส่ังซื้อในราคาที่สูงกวาความเปนจริง เพื่อใหเงนิสกปรกนัน้ถูกฟอกดวย

การโอนเงนิกนัระหวางกิจการทั้งสองแหง  
 

 9.5  อ่ืน ๆ  
  นอกจากรูปแบบและวิธีการดังกลาวแลวยงัมีการฟอกเงนิลักษณะอ่ืน ๆ อีก เชน 

  9.5.1 การซื้อกิจการที่มีผลขาดทุน แตเปนกิจการที่มีรายรับเปนเงินสดทําให

ธุรกิจดังกลาวคอย ๆ ฟนตัวข้ึนมาโดยอาศัยดอกผลจากการประกอบธุรกิจดังกลาว 

  9.5.2 การนําเงินสดไปซ้ือตราสารการเงินที่เปล่ียนมือได ซึ่งอาจจะไมมีการ

ควบคุมจากสถาบันการเงิน 

  9.5.3  การซื้ออสังหาริมทรัพย อาทิเชน การซื้อที่ดิน อาคาร 

  9.5.4 การซื้อทรัพยสินที่มีคา อาทิเชน การซื้ออัญมณี การซื้อศิลปวัตถุ การซื้อ

วัตถุโบราณ พระเคร่ือง เปนตน 

  9.5.5  การซื้อ-ขายหุนในตลาดหลักทรัพย 

  9.5.6  การแลกเปล่ียนเงนิตรา 

  9.5.7 การลงทุนประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถทําใหมูลคาเพิ่มข้ึนมาได

อาทิธุรกจิ แกลเลอร่ีขายภาพ  ธุรกิจรานอาหาร 
 
10  แหลงที่มาของการฟอกเงิน 
 
 10.1  เงินจากการคายาเสพติด 
    แหลงเงินจากการคายาเสพติดเปนแหลงใหญที่สุด ถือเปนเงินที่สกปรกที่สุดและมี

จํานวนเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ซึ่งเปนปญหาที่ทั่วโลกกําลังประสบอยูในปจจุบัน ดังนั้นการฟอกเงินที่ได

DPU



   

  35 

จากอาชญากรรมเหลานี้ ซึ่งมีแนวคิดที่สําคัญของการกระทําที่สมควรกําหนดใหเปนความผิดอาญา 

คือ17 

  (1)  การเปลี่ยนสภาพ ( Conversion ) หรือการโอน ( Transfer ) ทรัพยสินโดยรู

วาทรัพยสินนั้นไดมาจากการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออําพรางหรือซอน

เรนที่มาที่ไมชอบของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูซึ่งเกี่ยวของการกระทําผิดเชนวานั้นหรือ 

ความผิดอ่ืนที่ทําเพื่อหลบหนีโทษ 

  (2)  การอําพราง ( Concealment ) หรือซอนเรน ( Disguise ) ลักษณะที่แทจริง 

ที่มา สถานที่ การจําหนาย การโอน หรือสิทธิที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทํา

ความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด 

  (3)  การไดมา ( Acquisition ) การครอบครอง ( Possession ) หรือการใช  

( Use ) ทรัพยสินโดยรูในขณะที่ไดมาวาทรัพยสินนั้นไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพ

ติด 

  (4)  การสมคบกัน การชวยเหลือ สนับสนุน และการใหเคร่ืองมืออุปกรณ ในการ

กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงิน 

 ในการกระทําดังที่กลาวมา มีประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งคือ ภาระพิสูจนวาผูกระทํารู 

หรือมีเจตนาในการกระทําหรือไม อาจนําพฤติการณหรือสภาพแวดลอมมาพิจารณาได (May be 

Inferred form Objective Factual Circumstances ) 
 

 10.2  เงินจากการทุจริตในวงการราชการ 
   การทุจริตในวงราชการเปนที่มาของผลประโยชน ทัง้ในระดับทองถิ่นและ

ระดับชาติซึ่งอาจจะมีผลประโยชนที่มิใชตัวเงิน และที่เปนเงนิหรือทรัพยสิน จึงอาจมีเงินหรือ

ทรัพยสินที่ไดมาโดยไมสุจริตไหลเวียนเขามามากมาย เพราะฉะนั้นเงนิและผลประโยชนที่ไดมา

ทางการทุจริตในวงราชการโดยการกระทําที่ไมสุจริต จึงเปนแหลงที่สําคัญสําหรับการฟอกเงนิ 

             นอกจากนี้ เงินสินบนบางอยางก็เปนเงินไดโดยไมชอบดวยกฎหมายเชนกันคน

สวนใหญมีความรูสึกที่ไมดีตอการใหหรือการรับสินบน เนื่องจากเปนส่ิงที่ไมถูกตองในความรูสึก

ของคนทั่วไป ถึงแมวาการรับสินบนนั้น ๆ จะถูกตองตามกฎหมายก็ตาม เชน รายไดจากสินบนนํา

                                                           

 17 สุภาพร รัศมีรัถยาธรรม.  "พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณี

มาตรการในการดําเนินการเก่ียวกับเงินสด"   วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย,  2545,  หนา  4. 

DPU



   

  36 

จับ หรือสินน้ําใจที่ไดรับจากการทําอะไรใหแลวมีคาตอบแทน ดังนั้นจึงมีการนําเงินสินบนมาฟอก

เชนเดียวกัน 
 

 10.3  เงินจากการทุจริตในภาคเอกชน 
       การทุจริตในกิจการธุรกิจก็เปนส่ิงหนึ่งทีม่ักจะไมคอยมีการกลาวถงึนัก เชน 

การสั่งซื้อสินคาหรือการจางบริการในราคาที่สูงเกนิกวาความเปนจริง การยักยอกฉอโกงเงนิหรือ

ทรัพยสินในกิจการธุรกิจของพนักงาน หรือผูบริหารกิจการนั้น ๆ ทําใหองคกรธุรกิจนั้นตองประสบ

กับภาวะขาดทุน แตในทางตรงกันขามกบัสรางความรํ่ารวยใหกับผูบริหารการฟอกเงินจงึทําใหเงนิ

หรือทรัพยสินที่ไดมาดูเสมือนวาเปนเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

 10.4  เงินที่ไดจากการฉอโกงประชาชน 
       บคุคลหรือนิติบุคคลบางรายมีวธิีหาเงนิโดยไมชอบหลายวธิี เชน การเลนแชร

ลูกโซหรือวธิีการหลอกลวงประชาชนใหมารวมลงทุนเพื่อหวงักําไรทีเ่ปนไปไมได หรือเก็งกาํไรจาก

การเลนหุนของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ 
 

 10.5  เงินจากการเรียกคาคุมครอง 
       การเรียกคาคุมครอง โดยผิดกฎหมายจากผูประกอบธุรกิจ หรือประชาชน ทาํ

ใหไดมาซึ่งรายไดเปนจํานวนมากจนทาํใหมีผูเลียนแบบ และนาํไปใชขมขูคนทัว่ไป ทาํใหเกิด

ความหวาดระแวง และเปนที่สะเทือนขวญัประชาชน จงึตองนาํเงินทีไ่ดมาฟอกแลวนาํไปใชเสมือน

วาเปนเงนิที่ไดมาโดยถกูกฎหมาย 
 

 10.6  เงินจากวงการพนัน 
       วงการพนนัตาง ๆ ทัง้ที่ถกูกฎหมายและไมถกูกฎหมาย มเีงนิเดินสะพัดมากมาย

แหลงนี้จึงเปนแหลงที่ทาํใหเกิดเงินเปนจาํนวนมาก ที่ไดจากวงการพนัน เปนเงินทีต่องนําไปฟอก

เชนเดียวกนั แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาเงินจากแหลงนี้ผิดกฎหมายทัง้หมดเพยีงแตไมตองการ

เปดเผยวามีจาํนวนเทาใด และไดมาจากทีใ่ด 
 

 10.7  เงินจากกิจการธุรกจิ 
       ในตางประเทศธุรกิจใหญ ๆ ทีม่ีรายไดเปนจํานวนมาก เชน ธุรกิจน้าํมัน ธุรกิจ

เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เปนธุรกจิที่ถูกกฎหมายแตไปต้ังอยูในประเทศที่ไมมีความมั่นคง

ทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ  เชน  ประเทศแถบลาตินอเมริกา  หรือประเทศที่ดอยพฒันาใน

อาฟริกาบางประเทศ จึงมีการนําเงนิที่ไดจากประเทศเหลานี้ ไปไวยงัแหลงอ่ืนเพื่อปดบังที่มาและ

จํานวนเงนิ  นอกจากนี้ ธุรกจิบางประเภทกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก ๆ ในระยะเวลาส้ัน ๆ เชน 
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ธุรกิจสถานบริการ สถานบันเทงิธุรกิจ ธรุกิจนายหนาคาที่ดิน จําเปนตองนําเงินที่ไดมาจากการ

ประกอบธุรกิจดังกลาวมาฟอก เพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีสรรพากรเงินไดจากกิจการธุรกิจ

นําเขา-สงออก ที่มกีารลักลอบหนีภาษีศุลกากร เชน มีการสําแดงเท็จ การแจงราคาสินคาทีน่าํเขา

หรือสงออกไมตรงตามความจริงเพื่อหลีกเล่ียงไมเสียอากร หรือเสียใหนอยลงก็จะตองนําเงนิ

ดังกลาวมาฟอกใหถูกกฎหมาย เพื่อใหรอดพนจากการถูกตรวจสอบจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของ 
 

 10.8  เงินจากการคาทางเพศ  สิ่งลามก อนาจาร 
       เปนเงินที่ไดจากการประกอบธุรกิจเกีย่วกับเพศ เชน การประกอบกิจการ

สถานการคาประเวณี การลักลอบนาํหญิงหรือชายไปใหบริการทางเพศ ในอดีตที่ผานมาการ

หลอกลวงหญิงไทยไปคาบริการทางเพศในตางประเทศ ไดสรางรายไดใหกับกลุมอาชญากรเปน

จํานวนมาก รวมทัง้การคาส่ิงลามกอนาจาร ภาพ หรือส่ิงลามกอนาจาร กส็รางรายไดใหกับกลุมผู

ประกอบธุรกจิดังกลาว จงึจําเปนตองมกีารฟอกเงนิที่ไดมาจากธุรกิจนี ้
 

 10.9 เงินจากการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไมชอบดวย 
กฎหมาย 
      เปนเงนิที่ไดมาโดยไมถกูตองตามกฎหมายโดยการแสวงหาประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน เงนิที่ไดมาจากการตัดไมทําลายปา การทําเหมืองหนิ เปนตน 
 10.10  อ่ืนๆ 
       เงนิที่ไดมาจากแหลงทีถ่กูกฎหมายหรือ ผิดกฎหมายอ่ืนนอกจากที่กลาว

มาแลว ซึ่งยงัมีอีกมากมาย 

  

DPU



 
บทที่ 3 

 
บทบาทและอํานาจหนาที่ของสํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 การปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิเปนมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาบงัคับใช

เพื่อทาํลายเศรษฐกิจของอาชญากรนอกจากจะดําเนนิคดีกับตัวบุคคลแลว ยงันาํมาตรการ

เกี่ยวกับการริบทรัพยสินมาใช  โดยกฎหมายไดขยายหลักเกณฑการริบทรัพยใหมขีอบเขตกวาง

ข้ึนกวาการริบทรัพยสินตามกฎหมายทีม่ีอยูเดิม ดังนัน้บทบาทและอํานาจหนาที่ของหนวยงานท่ีมี

อํานาจและหนาที่ในปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ในการดําเนินการตามอํานาจหนาทีท่ีม่ี

ตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

ตราพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหนวยงานทีม่คีวามสําคัญดังนี้  

 
1  บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 24 กําหนดให

มีคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึง่ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการเลขาธิการ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเปนเลขานุการ 

กรรมการประกอบดวย 

  -  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

  -  อัยการสูงสุด 

  -  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

  -  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

  -  ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

  -  อธิบดีกรมการประกันภัย 

  -  อธิบดีกรมทีดิ่น 

  -  อธิบดีกรมศุลกากร 

  -  อธิบดีกรมสรรพากร 

  -  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

  -  ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย  
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  -  ประธานสมาคมธนาคารไทย 

  -  เลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(ก.ล.ต.) 

  -  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  - ผูทรงคุณวฒุิจาํนวนเกาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความ

เช่ียวชาญในทางเศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง กฎหมาย หรือสาขาใดหรือสาขาหนึ่งที่เปน

ประโยชนในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาตามลําดับโดยผูชวยเลขานุการ คณะกรรมการแตงต้ังขาราชการในสํานกังานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิจํานวนไมเกินสองคนโดยคณะกรรมการ 
 

 1.1   อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการปองและปราบปรามการฟอกเงนิ1 

      พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 25 

กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไว 6 ประการ คือ 

   1.  เสนอมาตรการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 

   2. พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรี     ในการออกกฎกระทรวงระเบียบ

และประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   3.  วางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษา  การนาํทรัพยสินออกขายทอดตลาด

การนาํทรัพยสินไปใชประโยชน และการประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพ ตามมาตรา 57 

   4. สงเสริมความรวมมอืของประชาชนเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสารเพื่อ

ปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน 

   5.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปราม 

การฟอกเงนิ 

   6. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กาํหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราการ 

ฟอกเงนิหรือกฎหมายอ่ืน 
 

   กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไดกาํหนดอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการไวในหลักการใหมีอํานาจ หนาที ่ ในลักษณะของการบริหารการปฏิบัติ

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ 

รวมทัง้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

                                                           

 1 สีหนาท ประยูรรัตน.  คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความใน 

พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542. สํานักพิมพนิติสนเทศ, 2544, หนา132-133. 
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   อยางไรก็ตาม ในสวนของการปฏิบัติงานนัน้ ก็ไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการไวในมาตรา 49 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ.2542 กลาวคือ ในกรณีทีพ่นกังานอัยการเหน็วายังไมมีเหตุเพียงพอทีจ่ะยื่นคํารองขอให

ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินทั้งหมด หรือบางสวนตกเปนของแผนดิน พนักงานอัยการจะตองรีบแจง

ใหเลขาธิการทราบเพื่อสงเร่ืองใหคณะกรรมการวนิิจฉัยช้ีขาด และใหคณะกรรมการพจิารณาวนิิจฉัยช้ี

ขาดภายในกาํหนดเวลาสามสิบวัน นับแตไดรับเร่ืองจากเลขาธิการ และเม่ือคณะกรรมการ

วินิจฉัยช้ีขาดเปนประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนัน้ หากคณะกรรมการ

มิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 

   เมื่อคณะกรรมการมีคําวินจิฉัยชี้ขาด ไมใหยืน่คํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด 

ภายในกําหนดระยะเวลา และไดปฏิบัติตามความเหน็ของพนกังานอัยการตามวรรคสามแลว ให

เร่ืองนัน้เปนทีสุ่ด และหามมิใหมีการดําเนินการเก่ียวกบับุคคลนั้นในทรัพยสินเดียวกันนั้นอีก เวน

แตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญ ซึง่นาจะทําใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปน

ของแผนดินได 

   จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวจะเห็นไดวา กฎหมายไดใหอํานาจ

หนาที่แกคณะกรรมการเขามาใชดุลยพนิจิในการวินิจฉัยชี้ขาดเร่ืองทีเ่กี่ยวกบัการริบทรัพยสินอัน

เปนการตรวจสอบการใชดุลยพินจิของพนกังานอัยการ และเลขาธิการอีกทางหนึ่ง 
 

 1.2   การประชุมของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ2 

     พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 29 

กําหนดใหการประชุมคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเปนองคประชุม 

      ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม

มาประชมุ หรือไมอาจปฏิบติัหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในท่ีประชุม หากรอง

ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการ

คนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

     การวนิิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก ใหกรรมการคนหนึง่มีหนึง่

เสียงในการลงคะแนน หากคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึง่

เสียงเปนเสียงชี้ขาด เวนแตการวนิิจฉัยช้ีขาดตามมาตรา 49 วรรคสาม ตองมีคะแนนเสียงไมนอย

กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดเทาที่มีอยู 

                                                           
 2 สีหนาท ประยูรรัตน.  เรื่องเดยีวกัน,  หนา 134. 
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 1.3  การวินิจฉัยชีข้าดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
ตามมาตรา 493 

            การวินิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา 49 วรรคสามเปนกรณีที่

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สงเร่ืองใหพนักงานอัยการพิจารณา

เพื่อยื่นคํารอง ขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน 

แตพนักงานอัยการเห็นวาเร่ืองดังกลาวไมสมบูรณ จึงไดแจงเร่ืองใหเลขาธิการทราบเพื่อ

ดําเนนิการตอไป เม่ือเลขาธิการดําเนินแลวไดสงเร่ืองเพิ่มเติมไปยงัพนักงานอัยการพิจารณาอีกคร้ัง

หนึ่ง พนกังานอัยการยงัเหน็วาไมมีเหตุพอที่จะยืน่คํารองอีก จงึไดแจงใหเลขาธิการทราบ เพื่อสงเร่ือง

ใหคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วนิิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวนัเม่ือ

คณะกรรมการวินิจฉัยช้ีขาดประการใดแลวใหพนักงานอัยการปฏิบัติไปตามนัน้ หาก

คณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชีข้าดภายในกาํหนดเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตามความเหน็ของพนกังาน

อัยการ 

             การวนิิจฉัยช้ีขาดของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ตามที่

กําหนดไวในมาตรา 49 วรรคสามนัน้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดเทาที่มีอยู 

 
2   บทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรม 
 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 32 กําหนดให

มีคณะกรรมการธุรกรรมคณะหนึง่ ประกอบดวย เลขาธิการเปนประธานกรรมการ และผูซึ่ง

คณะกรรมการแตงต้ังจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ 

 คุณสมบัติและลักษณะตองหามของคณะกรรมการธุรกรรม ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกาํหนด 

 กรรมการธุรกรรมซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 

กรรมการธุรกรรมที่พนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได และใหนํามาตรา 27 และมาตรา 28 มา

ใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการพนจากตําแหนงตามมาตรา 27(3) ใหกรรมการธุรกรรมซึ่ง

คณะกรรมการแตงต้ังพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการใหออก 

                                                           

 3 สีหนาท ประยูรรัตน.  เรื่องเดยีวกัน,  หนา 135. 
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 กฎหมายไดกาํหนดแนวทางในการกําหนดวาระการดํารงตําแหนง และการพนจาก

ตําแหนงของคณะกรรมการธรุกรรม โดยใหนาํเอาแนวทางที่กาํหนดไวสําหับผูทรงคุณวุฒิมาใช

โดยอนุโลม 

 มาตรา 33 กําหนดการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมใหนาํมาตรา 29 มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 ในการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรมตองมีกรรมการธุรกรรมมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยคณะกรรมการธุรกรรมตามที่กฎหมายกําหนดไวจะมี 5 

คน ดังนัน้ ในการประชุมของคณะกรรมการธุรกรรม องคประชุมจะตองมีกรรมการมาประชุมอยาง

นอย 3 คนข้ึนไป 

 ประธานกรรมการธุรกรรม คือ เลขาธิการจะเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่

ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานใน

ที่ประชุม หากรองประธานไมมาประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก

กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวนิิจฉัยชี้ขาดของทีป่ระชุม ใหถือเสียงขางมาก 

กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 

 2.1   อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการธุรกรรม4   

  มาตรา 34 กําหนดใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจหนาที ่ ดังตอไปนี ้

  (1)  ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด 

  (2)  ส่ังยับยั้งการทาํธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 

  (3)  ดําเนนิการตามมาตรา 48 

  (4)  เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ 

  (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย 

            กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดใหคณะกรรม 

การธุรกรรมมอํีานาจหนาที่โดยทั่วไปในการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทํา

ความผิดทัง้ที่ไดกระทําและไมไดกระทํากับสถาบันการเงนิ สํานกังานที่ดินหรือผูประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการดําเนนิการ หรือใหคําแนะนําในการทําธรุกรรมที่เกี่ยวกับการลงทนุหรือเคลื่อนยาย

เงินทนุ 
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   คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยับยั้งการทําธุรกรรมไดสามวนัทาํการตาม

มาตรา 35 ในกรณีที่มเีหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงนิ หรือส่ังยับยัง้การทาํธุรกรรมไดสิบวันทําการตามมาตรา 36   ในกรณีที่มีเหตุ

อันเปนที่เชื่อไดวา ธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน    

การสั่งยบัยั้งการทําธุรกรรมดังกลาว  เปนการส่ังใหผูที่เกี่ยวของ กับการทําธุรกรรมระงับยับยัง้   

การทาํธุรกรรมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตไมใชเร่ืองของการริบทรัพยสิน อยางไรก็ตาม หาก

มีกรณีที่เกีย่วของกับการริบทรัพยสิน คณะกรรมการจะตองใชอํานาจตามมาตรา 48 ซึ่งจะมบีท

มาตราตางๆ เกี่ยวของตอเนือ่งเพื่อใหกระบวนการ ดําเนินการเก่ียวกบัการริบทรัพยสินเปนไปตาม

ข้ันตอนของกฎหมาย 

  อํานาจของคณะกรรมการธรุกรรม ตามมาตรา 48 นัน้ จะใชในการตรวจสอบ    

รายงาน และขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมโดยทั่วไป ซึ่งไมจําเปนตองเปนรายงานและขอมูล     

เกี่ยวกับการทาํธุรกรรมของสถาบันการเงนิ สํานักงานที่ดิน หรือผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

ดําเนนิการหรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือเคล่ือนยายเงนิทนุแตเพียง

เทานั้น คณะกรรมการธุรกรรมอาจใชอํานาจในการตรวจสอบรายงานและขอมูลทางธุรกรรมที่อาจ

ไดมาโดยทางอ่ืนไดดวย หากมีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจมีการโอน จาํหนาย ยกัยาย ปกปด หรือ

ซอนเรน ทรัพยสินใด ที่เปนทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมี

อํานาจ ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวไมเกนิเกาสิบวันโดยกฎหมายไดกําหนดใหการ

ตรวจสอบรายงานและธุรกรรมดังกลาวขางตนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีารที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

  นอกจากนี ้คณะกรรมการธรุกรรมยังมหีนาที ่เสนอรายงานผลการปฏิบัติการ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะกรรมการ      และปฏิบัติการ 

อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 2.2   การยับยั้งการทําธุรกรรม5 

           มาตรา 35 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยง

ของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงินใหคณะกรรมการธุรกรรม       มีอํานาจสัง่เปนหนังสือ

ยับยั้งการทาํธรุกรรมนั้นไวกอนไดภายในเวลาที่กําหนดแตไมเกินสามวันทําการ 

  ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยับยัง้การทําธุรกรรมตามวรรค

หนึง่ไปกอน แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 
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  มาตรา 36 ในกรณีที่มหีลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเก่ียวของ หรืออาจ

เกี่ยวของกับการกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน      ใหคณะกรรมการธรุกรรมมีอํานาจ      ส่ังเปน

หนงัสือยับยัง้การทําธุรกรรมนั้นไวชั่วคราวภายในเวลาทีก่ําหนดแตไมเกินสิบวนัทําการ 

           ธุรกรรมอ่ืนใดที่เกี่ยวของ หรืออาจเกีย่วของกับการกระทําความผิดฐานฟอก

เงิน ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยับยั้งได อาจพิจารณาลักษณะของธุรกรรมไดดังนี ้

  1) ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกบัการกระทําความผิดฐานฟอกเงนิ ที่

ทํากับสถาบันการเงนิตามมาตรา 13 มาตรา 14 

           2)   ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทาํความผิดฐานฟอกเงนิ

ที่เปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกีย่วกับอสังหาริมทรัพยของสํานักงานที่ดินตามมาตรา 15 

           3)  ธุรกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือธุรกรรม

ที่มีเหตุอันควรสงสัย โดยการรายของผูประกอบอาชีพเกี่ยวกบัการดําเนินงานหรือใหคําแนะนาํใน

การทาํธุรกรรมเก่ียวกับการลงทนุหรือการเคล่ือนยายเงนิทนุ 

  4) ธุรกรรมที่เกี่ยวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทาํความผิดฐานฟอกเงนิ

ในกรณีอ่ืนที่มใิชการรายงานธุรกรรมตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 หรือมาตรา 16 
 

 2.3  การรายงานการยับยั้งการทําธรุกรรม6 

           มาตรา 37 เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยับยัง้

การทาํธุรกรรมตามมาตรา 35 หรือมาตรา 36 แลวใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ

คณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการแลวแตกรณี ส่ังยับยั้งการทําธุรกรรม

ตามมาตรา 35 (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเกี่ยวของกับการกระทํา

ความผิดฐานฟอกเงนิ) หรือมาตรา 36 (กรณีมีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรือ

อาจเกี่ยวของกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงนิ) แลวใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานการสั่ง

ยับยั้งการทาํธรุกรรมนั้นตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ 

            การสั่งยบัยั้งการทําธุรกรรมของคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเปนการ

ใชอํานาจตามกฎหมายของคณะกรรมการธุรกรรมในระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพของผูที่เกี่ยวของ เชน เจาของทรัพยสิน ผูรับประโยชน เปนตน กฎหมาย จึงกาํหนดให

คณะกรรมการธุรกรรม ตองรายงานการสั่งยับยัง้การทาํธุรกรรมนัน้ ตอคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ซึง่เปนคณะกรรมการในระดับนโยบายหรือบริหาร ซึ่งมหีนาที่ในการ

กํากับดูแลปฏิบัติการตามกฎหมายวาดวยการปองกัน และปราบปรามการฟอกเงินเพื่อทราบ 
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 2.4  อํานาจของกรรมการธุรกรรม เลขาธิการและพนักงานเจาหนาที่7 
  มาตรา 38  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการ 

ธุรกรรม เลขาธิการ และพนกังานเจาหนาที่ ไดรับมอบหมายเปนหนงัสือ จากเลขาธิการ มีอํานาจ

ดังตอไปนี้ 

           (1) มีหนงัสือสอบถาม หรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ หรือ

หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของมาเพื่อใหถอยคํา    สงคํา

ชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบญัชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการ

พิจารณา 

  (2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ  มาเพื่อใหถอยคํา  สงคําชี้แจงเปน

หนงัสือ  สงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

           (3) เขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือยานพาหนะใดๆ ที่มเีหตุอันควรสงสัยวามี

การซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือพยานหลักฐานที่เกีย่วกบั

การกระทําความผิดฐานฟอกเงนิเพื่อตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบหรือยดึ

หรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเนิน่ชากวาจะเอาหมายคน

มาได ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูก ยักยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปล่ียน

สภาพไปจากเดิม 

  ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) ใหพนักงานเจาหนาที่ผูทีไ่ดรับมอบหมาย ตาม

วรรคหนึง่แสดงเอกสารมอบหมายและบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

    บัตรประจําตัวตามวรรคสองใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานเุบกษา 

  บรรดาขอมูลที่ไดมาจากการใหถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนังสือ บัญช ี เอกสาร 

หรือหลักฐานใดๆ ที่มีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคล สถาบันการเงิน สวนราชการ องคการ 

หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบในการจัดเกบ็รักษาและใช

ประโยชนจากขอมูลนั้น 

          กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดใหอํานาจหนาที่

คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานไวหลายประการ ดังที่

กลาวไวแลว ดังนัน้ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการธุรกรรม เลขาธกิารและพนักงาน

เจาหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย ในอันทีจ่ะตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทํา
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ความผิดมีความสะดวก มีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จงึใหกรรมการธุรกรรม

เลขาธิการ และพนกังานเจาหนาทีม่ีอํานาจที่จะมหีนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงนิสวน

ราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ แลวแตกรณี สงเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของมา

เพื่อใหถอยคําสงคําช้ีแจงเปนหนังสือ หรือสงบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบ

หรือเพื่อประกอบการพิจารณาไดหรืออาจจะมีหนงัสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพื่อให

ถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือสงบญัชี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ มาเพื่อตรวจสอบหรือเพือ่

ประกอบการพิจารณา หรือเขาไปในเคหสถาน สถานที่ หรือ ยานพาหนะ หรือพยานหลักฐานที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อตรวจคนหรือเพื่อประโยชนในการติดตาม ตรวจสอบ 

หรือ ยึด หรืออายัดทรัพยสิน หรือพยานหลักฐาน เมื่อมีเหตุอันควรเช่ือไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอา

หมายคนมาได ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยายซุกซอน ทําลาย หรือทําให

เปล่ียนสภาพไปจากเดิม 

  นอกจากนีก้ฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามฟอกเงนิ ยังไดกําหนด

หลักเกณฑในการเก็บรักษา และใชประโยชนจากขอมูลที่ไดไดมาอีกดวย กลาวคือ บรรดาขอมูลที่

ไดมาจาก การใหถอยคํา คําช้ีแจงเปนหนงัสือ บัญช ี เอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ทีม่ลัีกษณะเปน

ขอมูลเฉพาะ ของบุคคลสถาบันการเงนิ สวนราชการ องคการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ใหเลขาธกิารเปนผูรับผิดชอบ ในการจัดเกบ็รักษาและใชประโยชนจากขอมูลนั้น 
 

 2.5  การยึดหรืออายัดทรัพยสนิที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด8 
           มาตรา 48 ในการตรวจสอบรายงาน และขอมูลเกี่ยวกับการทาํธุรกรรม หากมี

เหตุอันควรเช่ือไดวาอาจมกีารโอน จาํหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใด  ที่เปน

ทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด  ใหคณะกรรมการธรุกรรมมีอํานาจส่ังยึดหรือายดั

ทรัพยสินนัน้ไวชั่วคราวมีกาํหนดไมเกนิเกาสิบวนั 

           ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรค

หนึง่ไปกอน แลวรายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

          การตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

          ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพย หรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะ

แสดงหลักฐานวาเงนิหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

                                                           

 8 สีหนาท ประยูรรัตน.  เรื่องเดยีวกัน,  หนา 147-149.  
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ความผิด เพื่อใหมีคําส่ังเพกิถอนการยึดหรืออายัดก็ได ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑและวธิีการทีก่ําหนด

ในกฎกระทรวง 

            เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัด

ทรัพยสินหรือส่ังเพกิถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้แลว ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอ

คณะกรรมการ 

            คณะกรรมการธุรกรรมจะตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกบัการทําธุรกรรม 

ซึ่งไดรับมาตามแนวทางทีก่ฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกาํหนดไว 4 

แนวทาง คือ 

            1. รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทาํธุรกรรมท่ีกระทําโดยสถาบันการเงิน

ตามมาตรา 13 และมาตรา 14 หมายถึง รายงานการทําธุรกรรมที่ใชเงนิสดมีจํานวนเงินเกินกวาที่

กําหนดในกฎกระทรวง หรือรายงานการทําธุรกรรมที่เกี่ยวกบัทรัพยสินที่มมีูลคาเกินกวาที่กาํหนด

ในกฎกระทรวง หรือรายงานการทาํธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ไมวาธุรกรรมทีใ่ชเงินสดหรือ       

ธุรกรรมที่เกีย่วกับทรัพยสินดังกลาวนัน้เปนจํานวนเงินเทาใด จะเกินหรือไมเกินกวาที่กาํหนดไวใน

กฎกระทรวงก็รายงานไดเชนเดียวกนั ทั้งนีร้วมถึงการรายงานในกรณีที่ปรากฏในภายหลังตอมาวา 

มีเหตุอันควรเช่ือไดวา ธุรกรรมที่ไดกระทาํไปแลว แตไมมีการรายงานตามมาตรา 13 แตเปน        

ธุรกรรมที่สถาบันการเงนิตองรายงานตามหลักเกณฑที่กาํหนดไวในมาตรา 13 ก็ใหสถาบันการเงิน

รายงานไปยงัสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไมชักชา 

                            2. รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทาํธุรกรรมท่ีกระทําโดยสํานักงานที่ดิน

ตามมาตรา 15 หมายถงึ รายงานการทาํธุรกรรมที่เปนการจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกบั 

อสังหาริมทรัพยที่สถาบันการเงินไมไดเปนคูกรณี และมีการชําระดวยเงินสดเปนจํานวนเกินกวาที ่

กําหนดในกฎกระทรวงหรืออสังหาริมทรัพยนัน้มีมูลคาตามราคาประเมินเพื่อเรียกเกบ็คาธรรมเนียม 

 จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกินกวาทีก่ําหนดในกฎกระทรวง (ยกเวนการโอนในทางมรดกใหแก

ทายาทโดยธรรม) หรือรายงานการทาํธุรกรรมที่เปนการจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมเกี่ยวกบั

อสังหาริมทรัพยที่มีเหตุอันควรสงสัย 

            3.   รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมที่กระทาํโดยผูประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการดําเนนิการ หรือใหคําแนะนําในการทําธุรกรรมเก่ียวกับการลงทุน หรือการเคล่ือนยาย

เงินทนุที่ไดรายงานการทาํธรุกรรม ตามมาตรา 16 หมายถึง รายงานการทําธุรกรรมเกี่ยวกบัการ

ดําเนนิการ หรือการลงทุน หรือการเคล่ือนยายเงินทนุทีม่เีหตุอันควรเชือ่ไดวา การทําธุรกรรมนั้น

เกี่ยวกับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือเปนธุรกรรมทีม่ีเหตุอันควรสงสัย 

            4.    รายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทีก่ระทําที่ไดมาโดยทางอ่ืน 
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นอกเหนือไปจากรายงานและขอมูลเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรม ตามมาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15 

และมาตรา 16 ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธกีารที่กฎกระทรวงกําหนดไว ตามมาตรา 48 

วรรคสาม ไดแก รายงานการทําธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยโดยเจาพนกังานผูมีอํานาจตาม

กฎหมาย เชน พนักงานสอบสวนไดสอบสวนในคดีความผิดเกี่ยวกับ การทจุริตของผูบริหาร

สถาบันการเงนิแหงหนึ่งพบวา มีการทาํธุรกรรมเกี่ยวกับการโอนเงนิในบัญชีหนึง่มคีวาม

สลับซับซอนผดิไปจากการโอนเงนิเขาออกในบัญชทีั่วๆ ไป ในลักษณะเดียวกันทีท่ํากนัอยู

ตามปกติ หรือสอบสวนพบวา การโอนเงนิในบัญชีดังกลาวมคีวามเกี่ยวของกับการกระทาํ

ความผิดฐานยักยอกทรัพยของผูบริหารสถาบันการเงิน จึงเปนธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย หรือ

การที่ประชาชนใหขอมูลขาวสาร เพื่อปองกันและปราบปรามฟอกเงนิตาม มาตรา 25(4) เปนตน 

อยางไรก็ตามแนวทางปฏิบัติดังกลาว อาจตองเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดโดย

กฎกระทรวง 

   เมื่อไดรับรายงานและขอมูลเกี่ยวกบัการทําธุรกรรมตามแนวทางดังกลาว

ขางตน คณะกรรมการธรุกรรมจะทําหนาที่ตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทาํธุรกรรม

หรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ตามที่รายงานมานัน้ และหากคณะกรรมการมีเหตุอัน

ควรเช่ือวาอาจจะมีการโอน จําหนาย ยกัยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ไว

ชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน สําหรับกรณีจําเปนเรงดวนเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน จะส่ังยึดหรือายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไปกอนได 
 

 2.6  การขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการยึด หรอืายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิด9 
   ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกบัการทาํธุรกรรมดังกลาว หากมี

การยึดหรืออายัดทรัพยสิน ผูทําธุรกรรมซ่ึงถกูส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสิน หรือผูมีสวนไดเสียใน

ทรัพยสิน จะแสดงหลักฐานวาเงนิหรือทรัพยสิน ในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิด เพื่อใหมีคําส่ังเพกิถอนการยึดหรืออายัดก็ได อยางไรกต็าม การดําเนินการเพื่อให

มีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารที่

กฎกระทรวงกําหนดการสัง่ยดึหรืออายัดทรัพยสิน ของคณะกรรมการธรุกรรม หรือเลขาธิการ  สืบ

เนื่องมาจากการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมแลว มีเหตุอันควรเชื่อไดวา 

อาจมีการโอน จาํหนาย ยกัยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด ใน

                                                           

 9 สีหนาท ประยูรรัตน.  เรื่องเดยีวกัน,  หนา 149-156.  
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กรณีเชนนี้ตองมีเหตุอันสมควรเชื่อได    มิใชแตเพียงเหตุอันควรสงสัย   ซึ่งก็เปนเพยีงความเชื่อ

ของคณะกรรมการ ธุรกรรมหรือเลขาธิการ อยางไรกต็าม การใชดุลยพินจิก็ข้ึนอยูกับขอเท็จจริง 

และพยานแวดลอมประกอบการพิจารณาดวย เพราะการทําธุรกรรมในบางกรณีที่มีเงนิสดเปน

จํานวนมากๆ อาจไมจาํเปนวา ทรัพยสินนัน้เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิดก็ได และ

ความเชื่อวากรณีอาจจะมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิด เพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนัน้ ก็ตองมีเหตุเพยีงพอใหเห็นได

วาจะมีการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินในลักษณะดังกลาว 

   การที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไว

ชั่วคราวตามมาตราน้ีได มิใชเร่ืองงายนกั เพราะการจะยดึหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวได จะตอง

ประกอบดวยข้ันตอนหลายประการ กลาวคือ 

   ประการแรก   ทรัพยสินนัน้จะตองเปนทรัพยสิน ที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิด 

คือ เปนเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน หรือจากการสนับสนนุหรือ

ชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือเปนเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย 

จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมา  จากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน     

หรือจากการสนับสนนุหรือชวยเหลือการกระทํา ซึ่งเปนความผิดมูลฐาน หรือเปนดอกผลของเงนิ

หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน หรือจากการสนับสนุน หรือชวยเหลือ

การกระทําซ่ึงเปนความผิดมลูฐาน หรือเปนเงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอน

ดวยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพยสิน   ที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน  หรือจาก

การสนับสนุน  หรือชวยเหลือการกระทาํซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

   ประการที่สอง เมื่อตรวจสอบพบวาทรัพยสินนัน้เปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการ

กระทําความผิดแลว จะตองมีเหตุอันควรเช่ือไดวา อาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือ

ซอนเรนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดนัน้ดวย จึงใชอํานาจในการยึด หรืออายัดทรัพยสิน

นั้นไวชั่วคราวกอน 

   ดังนัน้ โดยเงือ่นไขที่กฎหมายกาํหนดไวสองประการดังกลาว แมวามีเหตุอัน

ควรเช่ือวาอาจจะมีการโอน จําหนาย ยกัยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใด แตทรัพยสินนั้น

ไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือ ในกรณีเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดจริง แตไมมีเหตุอันควรเช่ือวาอาจมีการโอน จาํหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรน ก็จะ

ยึดหรืออายัดทรัพยสินนัน้ไวชั่วคราวไมได (ในกรณีนี้อาจใชอํานาจตามมาตรา 49 โดยเลขาธิการ

สงเร่ืองใหพนกังานอัยการพจิารณาย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน

โดยเร็วไปเลยก็ได) 

DPU



   

  50 

   เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลวแตกรณี ไดยึดหรือายัดทรัพยสิน

นั้นไวแลว ผูทาํธุรกรรมซ่ึงถกูส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสิน ก็ยงัสามารถ

แสดงหลักฐานวาเงนิหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดเพื่อใหมีคําส่ังเพกิถอนการยึดหรืออายัดก็ได 

   กฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กาํหนดใหเปนหนาที่

ของผูทําธุรกรรมที่ถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมสีวนไดเสียในทรัพยสินตองแสดงหลักฐาน

วา 

   1.เงินหรือทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นไมใชทรัพยสินทีเ่กี่ยวกบัการกระทํา

ความผิด ขอเท็จจริงจะเปนอยางไร ก็ตองเปนหนาที่ของผูทาํธุรกรรมที่จะตองแสดงออกมาใหได

ชัดเจนวาทรัพยสินนี้ไดมาอยางไร มทีี่ไปที่มาอยางไร มีพยานหลักฐาน พยานเอกสาร หรือพยาน

บุคคลที่สามารถยืนยนัขอเทจ็จริงไดหรือไม หากพยานหลักฐานดังกลาวรับฟงไดวาไมใชทรัพยสิน

ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ถึงแมวาจะมีเหตุอันควรเช่ือวามกีารโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด 

หรือซอนเรนทรัพยสินดังกลาวก็ตาม ก็จะยึดหรืออายดัไมได ถาสามารถพิสูจนความจริงไดเชนนัน้ 

คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการ แลวแต กรณีก็จะตองส่ังเพิกถอนทรัพยสินที่ส่ังยึดหรือ

อายัดดังกลาว หรือ 

   2. หากยงัไมสามารถแสดงพยานหลักฐานไดวา ทรัพยสินทีถู่กยึด หรืออายัด

นั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด แตถาสามารถพิสูจนไดวาไมมีเหตุ ที่จะโอน 

จําหนาย ยกัยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด ถา

สามารถพิสูจนไดเชนนี ้ คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลวแตกรณีก็ตองเพิกถอนการยึด

หรืออายัดทรัพยสิน เพราะเม่ือไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจม ี การโอน จาํหนาย ยักยาย ปกปด 

หรือซอนเรนทรัพยสินใด แมทรัพยสินนัน้อาจจะเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิด ก็อาจ

ยังไมมีความจาํเปนที่จะยึดหรือายัดทรัพยสินนั้นไวกอนชั่วคราวก็ได เชน ที่ดินที่ติดจํานองธนาคาร

อยูการโอนจําหนายที่ดินดังกลาวคงไมสามารถดําเนินการไดทันที โดยไมไดรับความยนิยอมจาก

ทางธนาคารจงึอาจจะยังไมมีความจาํเปนตองยึด หรืออายัดทรัพยสินนี้ไวกอนชัว่คราว ตาม

มาตรา 48 วรรคแรก 

   อยางไรก็ตาม แมไมมีเหตุอันควรเชื่อวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย 

ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใด ที่เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และยังไมมกีารสัง่

ยึด หรืออายัดทรัพยนัน้ไวชั่วคราวก็ตาม หากปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาเปนทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธกิารอาจสงเร่ืองใหพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาล ขอใหศาล

มีคําส่ังใหทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิดนั้นตกเปนของแผนดินไปไดเลย ตามมาตรา 49 
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เมื่อถึงตอนนัน้ หากมีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจมกีารโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธกิารจะสงเร่ืองใหพนักงานอัยการ ยืน่คําขอใหศาลมีคําส่ังยดึ

หรืออายัดทรัพยสินนัน้ไวชัว่คราวกอนที่ศาลจะมีคําส่ังใหทรัพยนัน้ตกเปนของแผนดิน ตามมาตรา 

55 ก็ได ซึ่งจะไดอธิบายตอไป 
 

3  บทบาทและหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน10 
 

 ภารกิจ บทบาทและหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542ดังตอไปนี้ 
 

 1. ดําเนนิการใหเปนไปตามมติคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

ปฏิบัติงานธุรการอ่ืน  

 2.  ดําเนินการรับรายงานการทําธุรกรรม และแจงการตอบรับรายงานตามกฎหมายวา

ดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

 3.  ดําเนินการเก็บรวบรวม ติดตาม ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะหรายงานและขอมลู

ตางๆ เกี่ยวกับการทาํธุรกรรม  

 4.  ดําเนนิการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดําเนินคดีกับผูกระทาํความผิด การยึด

และอายัดทรัพยสิน และบริหารจัดการทรัพยสินตามกฎหมาย วาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน  

 5.  ดําเนินการจัดใหมีโครงการทีเ่กี่ยวกับการเผยแพรความรู การใหการศึกษาและ

ฝกอบรมในดานตางๆ ทีเ่กีย่วกับการดําเนินการตามกฎหมาย วาดวยการปองกนัและปราบปราม

การฟอกเงนิ หรือชวยเหลือหรือสนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหมกีารจัดโครงการดังกลาว

ข้ึน  

 6.  ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ และคณะกรรมการธุรกรรม รวมทั้งงานเลขานกุารของคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินแตงต้ัง  

 7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงาน หรือตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
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 3.1 ผลการดําเนนิงานทีส่ําคัญ ของสาํนักงานปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินในรอบป พ.ศ.2546 ( 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2546 )11 

 พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 กําหนดให  

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  เปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง แตข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ซึ่ง สํานักงานปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไดมีการปรับปรุงสวนราชการภายในเพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบ

ราชการ สวนอํานาจหนาทีต่ามพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ได

กําหนดอํานาจหนาที่ของ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไวหลายประการ ซึ่งใน

การปฏิบัติงานอาจแบงเปนดานหลัก ๆ ไดดังนี้  
 

 1.  ดานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน    
      การปฏิบติังานดานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในป พ.ศ.2546 มีผลการ

ดําเนนิงานแบงเปนดานตาง ๆ ไดดังนี ้ 
   1.1   ดานการปองกัน 
 -  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดกาํหนดนโยบาย กฎ

และระเบียบตาง ๆ สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไดกาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ

ตาง ๆ ที่เกีย่วของเพื่อดําเนินงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เชน ระเบียบ สํานักงาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการจัดระเบียบบริหารราชการ สํานักงานปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจายเงินสินบนและเงนิ

รางวัลในการดําเนนิการเกีย่วกับทรัพยสิน ตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ พ.ศ.2546 และรางระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของรวม 12 เร่ือง 

 - เสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน โดยเพิม่ความผิดมูลฐานความผิดเกี่ยวกบักฎหมายวาดวยการใชทรัพยากรธรรมชาติ การ

ควบคุมและการแลกเปล่ียนเงิน การพนนั การคาอาวุธ การสมยอมในการเสนอราคาตอหนวยงาน

ของรัฐ และการละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมทัง้เสนอใหจัดต้ังกองทนุปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ เพื่อนําทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิดมูลฐานมาบริหารจัดการในการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงินตอไป 

       - เผยแพรประชาสัมพนัธใหหนวยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
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ทั่วไป ไดรับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงาน เพื่อสรางความเขาใจ

อันดีและสงเสริมความรวมมอืในการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการประชาสัมพันธ

ผานส่ือมวลชนหลายคร้ัง จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ วีดีทัศน คูมือประชาชน แผนพับทัง้

ภาษาไทยและอังกฤษแจกจายหนวยงานและประชาชน จํานวน 20,000 ชุด 

  - จัดทําโครงการสายลับ ปปง. เพื่อรับแจงขอมูล เบาะแสซ่ึงจะนําไปสูการ

ตรวจสอบและดําเนนิคดี โดยเฉพาะในความผิดเกี่ยวกบัยาเสพติด การทุจริตคอรรัปช่ัน ผูมี

อิทธิพลตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่มีผูสมคัรเปนสายลับ จํานวน 31,000 ราย  

   - ตรวจสอบและวิเคราะหการรับรายงานธุรกรรม จากสถาบนัการเงินการ

รับรายงานขอมูลธุรกรรมที่ใชเงินสด ธุรกรรมที่เกีย่วกบัทรัพยสินและธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดดําเนนิการตรวจสอบการทาํธุรกรรมที่มีเหตุอัน

ควรสงสัยจากเร่ืองที่ไดรับรายงานการทาํธรุกรรมจากสถาบันการเงนิ และไดดําเนินการตรวจสอบ

กับ ระบบ AERS ระบบ AERS/CIS ของ สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  รวมทัง้

ตรวจสอบทางทะเบียน การเดินทางเขาออก ประวัติดานยาเสพติด ฯลฯ เปนจาํนวนมากกวา 

30,000 ราย นอกจากน้ัน สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ยังไดติดตามความ

เคล่ือนไหวทางการเงินในบริเวณพืน้ที่ชายแดนประเทศไทย อยางตอเนื่อง  
 1.2  ดานการปราบปราม 

  - ดานการสืบสวน สอบสวนและดําเนินคดี ผูกระทําความผิด ตามกฎหมาย

วาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ต้ังแตวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ถึงวันที ่31 ธันวาคม 

2546 สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไดดําเนนิคดีกับผูกระทําความผิดทั้งส้ิน 246 

คดี ดังนี ้ 

ป.พ.ศ. 
คดี 

2543 2544 
(สะสม) 

2545 
(สะสม) 

2546 
(สะสม) 

1. ยาเสพติด 10 45 108 231 

2. คาหญิงและเด็ก - 1 1 4 

3. ยักยอก/ฉอโกง - 2 2 3 

4. ศุลกากร - 5 5 7 

5. ทุจริตตอหนาที ่ - 1 1               1 

รวม 10 54 117 246 

มูลคาทรัพยสิน 
21.31 

ลานบาท 
529.41 
ลานบาท 

1237.61 
ลานบาท 

2328.47 
ลานบาท 
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สําหรับมูลคาทรัพยสินทีย่ึดและอายัดไวมมีูลคารวมทั้งส้ิน 2,328.47 ลานบาท  
 

 - ดานการเก็บรักษาทรัพยสินตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ไดมีคําส่ังยึดหรือ

อายัดทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไว สํานักงานปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ ไดขายทอดตลาดไปจํานวนทัง้ส้ิน 21 คร้ัง เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 172.59 

ลานบาท และไดจัดเก็บรักษาทรัพยสินไวจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีรวมมูลคาทัง้ส้ิน 

1,371.39 ลานบาท  
 

  1.3 ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดดําเนินการดานเทคโนโลย ี

สารสนเทศ เพื่อการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังนี้  

   -    ระบบสารสนเทศในการรายงานการทาํธุรกรรม โดยใชแบบส่ือ

อิเล็กทรอนกิสของการโอนเงนิแบบ BAHTNET2 และ S.W.I.F.T 

  -   ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมขอมูลการทาํธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสิน 

และการจัดทาํงบการเงินเพื่อวิเคราะหที่มาของธุรกรรม 

  -  ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบขอมูล เกีย่วกับการทําธุรกรรมกับ

สถาบันการเงนิ 

  -  ระบบสารสนเทศฐานขอมูลสัมพนัธ เพือ่ตรวจสอบการกระทําความผิดมูล

ฐาน/ความผิดฐานฟอกเงินและระบบสารสนเทศฐานขอมูลเงนิสินบน/เงินรางวัลในการดําเนนิการ

กับทรัพยสินตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542    

           -   ระบบสารสนเทศฐานขอมูลกลางเพื่อการรายงานและแลกเปล่ียนขอมูล  

 -  การบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขครุภัณฑคอมพวิเตอร พรอมอุปกรณ

และระบบงานที่เกี่ยวของประจําป พ.ศ.2545 สําหรับระบบการรายการธุรกรรมโดยใชแบบส่ือ

อิเล็กทรอนกิส(AMLO Electronic Reporting System : AERS)    

   -  ระบบเก็บรวบรวมขอมูลหลายมิติ เพื่อการวิเคราะหรูปแบบความ

เกี่ยวของสัมพนัธ            

 -  โครงการพฒันาและจัดทาํระบบกรองขอมูลจากอินเทอรเน็ต (Filtering) 

และเพิ่มประสิทธิภาพการใชงานอินเทอรเน็ตดวย Proxy Server 
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  1.4 ดานใหความรูและประสานความรวมมือ 
       สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มนีโยบายที่จะพฒันาบุคลากร

ภายในสํานักงาน ใหมีความรู ความสามารถและทกัษะใหสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะของ

งาน เพื่อมุงไปสูความเปนมืออาชีพที่มีมาตรฐานไดรับการยอมรับ รวมทัง้การพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงานที่เกีย่วของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวของกบัการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังไดสง

บุคลากรของสํานักงานเขารับการฝกอบรม และเขารวมสัมมนาในโครงการตาง ๆ ทัง้ภายในและ

ตางประเทศ ซึ่งสรุปผลการดําเนนิงานใหความรูและประสานความรวมมือในรอบป พ.ศ.2546 ได

ดังนี ้

  - จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาขาราชการ .สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ จาํนวน 7 โครงการ    

  - จัดโครงการฝกอบรมพัฒนาขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ขอ  หนวยงาน

อ่ืน   จํานวน 8 โครงการ     

  - หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ พ.ศ.2542 หลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ ฯลฯ จํานวน 23 หลักสูตร    

  - จัดขาราชการ สํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ เปนวิทยากร 

อบรมแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน จาํนวน 87 คร้ัง มีผูเขารับการอบรมประมาณ 12,000 คน  
  

  1.5  การดําเนินงานดานตางประเทศ   
                สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไดรับการยอมรับจากองคกร

หรือกลุมตอตานการฟอกเงินระหวางประเทศ เชน APG, Egmont Group, ASEM ในเร่ืองความ

จริงใจและจริงจังในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึง่สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ ไดสงเสริมและประสานความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดย

การประสานความรวมมือกบัองคกรตาง ๆ ทัง้ภาครัฐ และเอกชนตลอดจนประชาชนและเปน

ศูนยกลางเกี่ยวกับการประสานความรวมมอื ในระดับภูมภิาคและระดับนานาชาติ ดังนี ้  

   - จัดขาราชการเขารวมประชุมสัมมนาระหวางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลประสานงานและแสวงหาความรวมมือในการดําเนินการตอตานการฟอกเงินระหวาง

ประเทศ จาํนวน 16 คร้ัง 

 -  ดานการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ   
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  (1) จัดทําโครงการและประสานความรวมมือ เพื่อขอความชวยเหลือจาก

ตางประเทศ เชน สํานักงานงบประมาณความชวยเหลือปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(Narcotic Affairs Section :NAS ) กรมศุลกากร หนวยงาน U.S. Marshall Service ของประเทศ

สหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนนุดานการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

   (2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนเงนิงบประมาณ จากตางประเทศ

โครงการ Law Enforcement Program เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณและพัฒนาบุคลากร  

  - งานดานประสานความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ 

   (1) ตอนรับผูแทนหนวยงานตางประเทศและองคการระหวางประเทศ ไดแก 

FinCEN, UNDCP, US Department of Treasury and US Department of State (INL), 

INTERPOL, AUSTRACT , FANC และอีกหลายประเทศ ซึ่งมาเยีย่มชมและเจรจาเกี่ยวกบัความ

รวมมือในการดําเนนิการตอตานการฟอกเงิน 

   (2) เปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติ Pacific International 

Conference on Money Laundering & Financial Crimes 2003 ในระหวางวนัที่ 24 - 26 

มีนาคม 2546  ที่กรุงเทพ   มีผูทรงคุณวุฒิทัง้ในและตางประเทศเปนวทิยากร จาํนวน 47 ทาน 

และมีผูเขารวมสัมมนาจาก 21 ประเทศ จํานวน 395 ทาน ซึ่งประสบความสาํเร็จและไดรับคําช่ืน

ชมจากนานาประเทศ  -   จัดทําบันทกึความเขาใจ   (MOU)      เร่ืองความรวมมือในการ

แลกเปล่ียนขอมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ กับ Financial 

Intelligence units ( FIUs) ของประเทศเลบานอน โรมาเนยี อินโดนีเซีย และอังกฤษ  
 
4 การดําเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

 
 การดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดังกลาวประกอบดวย 

 1. การดําเนินคดีอาญาในความผิดมูลฐาน คือ การดําเนินคดีในความผิดทางอาญา 

ที่ระบุไวเปนความผิดมูลฐานในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 3 12 

 2. การดําเนินคดีอาญากับผูที่ฟอกเงิน หรือ ทรัพยสิน ที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปน 

ความผิดมูลฐาน หรือจากการสนับสนุนชวยเหลือการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน ซึ่งจะเปน

ความผิดตามมาตรา 513 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน กลาวคือ 

                                                           

 12 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 3   

 13 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 5   
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 2.1 การโอน รับโอน หรือ เปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อ

ซุกซอน หรือปกปดแหลงที่มาของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ หรือหลังการ

กระทําความผิดมิใหตองรับโทษ หรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน 

 2.2 การกระทําดวยประการใดๆ เพื่อปกปด หรือ อําพรางลักษณะที่แทจริง การ

ไดมาแหลงที่ต้ัง การจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

 2.3 การสนับสนุนการกระทําความผิด หรือชวยเหลือผูกระทําความผิดฐานฟอก

เงินไมวากอนหรือขณะกระทําความผิด 

 2.4 การจัดหา หรือใหเงิน หรือทรัพยสิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถใุดๆ หรือ

กระทําการใดๆ เพื่อชวยใหผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินหลบหนี หรือเพื่อมิใหผูกระทําความผิด

ฐานฟอกเงินถกูลงโทษ หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทําความผิด 

 2.5  การพยายามกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

 2.6 การสมคบโดยการตกลงกันต้ังแตสองคนข้ึนไปเพื่อกระทําความผิดฐานฟอก

เงิน และมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนเพราะเหตุที่ไดมีการสมคบกัน 

 3. การดําเนินคดีอาญากับสถาบันการเงิน ผูมีหนาทีท่ี่ตามที่กฎหมายกําหนด หรือ

ผูเกี่ยวของฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 กําหนดไวกลาวคือ 

 3.1  การไมรายงานการทําธรุกรรม 

 3.2  การไมไดจัดใหลูกคาแสดงตนทุกคร้ังกอนการทําธุรกรรม 

 3.3  การไมไดจัดใหลูกคาบันทึกขอเท็จจริงตางๆ เกี่ยวกบัธุรกรรม 

 3.4  การไมเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกคา 

 3.5 การไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการธุรกรรม 

 3.6 การรายงานการทาํธุรกรรม หรือแจงขอเท็จจริงกับสถาบันการเงิน โดย

แสดงขอความอันเปนเท็จ หรือปกปดความจริงที่ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

 3.7 การไมมาใหถอยคํา ไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือไมสงบัญชี เอกสาร หรือ

หลักฐานหรือขัดขวางไมใหความสะดวกในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 

 3.8 การทําใหบุคคลอ่ืนลวงรูขอมูลที่เก็บรักษาไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

 3.9 การยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือทํา

ใหไรประโยชนซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่เจาพนักงานยึดหรืออายัดไว 
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 3.10 การยักยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย ทําใหสูญหาย หรือทํา

ใหไรประโยชนซึ่งเอกสาร หรือบันทึก ขอมูล หรือทรัพยสินที่รูหรือควรรูวาจะตกเปนของแผนดิน

ตามกฎหมาย 

 3.11 การรู หรืออาจรูความลับในราชการเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย 

กระทําดวยประการใดๆ ใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาว โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

การจับกุมดําเนินคดีฟอกเงนิ  เปนการมุงเนนไปที่ทรัพยสินเกีย่วกับการกระทํา

ความผิด แตการฟอกเงนิมกัทําเปนขบวนการเปนเครือขายที่ซับซอน มนีายทนุหรือผูมีอิทธิพลอยู

เบ้ืองหลัง  อีกทั้งมกีารตัดตอนของการกระทําความผิด ทําใหพยานตาง ๆ มักมีไมเพียงพอที่จะเอา

ตัวผูอยูเบ้ืองหลังการการกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย แตเนื่องจากตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไดมีการกําหนดโทษผูกระทําความผิดใน

ขอหาสนับสนนุการกระทาํความผิด  พยายามกระทําความผิดและสมคบ  ดังนั้นกฎหมายจึง

กําหนดแนวทางการสืบสวนพิเศษ  เพือ่รวบรวมพยานหลักฐานใหไดกวางข้ึน  การฟอกเงิน

นอกจากจะใชประโยชนจากความแตกตางของกฎเกณฑทางการเงินของประเทศตาง ๆ แลว  ผู

ฟอกเงนิยงัอาศัยเทคโนโลยทีี่นับวันยิ่งจะกาวหนาข้ึนเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงนิไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  กลาวคือทัง้รวดเร็ว แนนอน  ไมมีขอจํากัดทางพรมแดนของประเทศ  ติดตาม

รองรอยไดยาก เปนตน  ลักษณะเหลานี้มีครบในเทคโนโลยสีมัยใหม  โดยเฉพาะระบบ

โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร  ซึ่งดึงดูดใจนกัฟอกเงนิเปนอยางยิ่ง  นอกจากนี้อาชญา

กรนักฟอกเงินยังฉกฉวยประโยชนจากระบบทะเบียนขอมูลของราชการที่ยังลาหลัง  หรือการไม

ประสานงานกันระหวางหนวยงานของรัฐ  ซึ่งมีผลไมเอ้ือใหมีการตรวจสอบขอมูลบุคคลหรือการ

ทําธุรกรรมไดโดยสะดวก  เทคนิคการสืบสวนพิเศษมีความมุงหมายในการชวยเหลือสนับสนนุให

หนวยงานทีม่อํีานาจของรัฐสามารถตรวจสอบผูกระทําความผิดอาญา  รวมทัง้ในการติดตามเงนิ

หรือทรัพยสินที่ไดมาโดยมชิอบเพื่อริบใหตกเปนของแผนดินไดอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

หลักการสําหรับการใชเทคนคิพิเศษ  เปนมาตรการอ่ืนนอกเหนือจากมาตรการทาง

กฎหมาย  เพือ่ใชในการบงช้ีและติดตามทรัพยสินซึง่อาจริบได  ทัง้นี ้เพื่อใหศาลหรือเจาหนาที่ของ

หนวยงานทีม่อํีานาจสามารถเรียก   ตรวจสอบ   หรือยึดเอกสารการเงนิ   หรือขอมูลลูกคา     และ 

ธุรกรรมจากสถาบันการเงิน  

เทคนิคพิเศษในการสืบสวนสอบสวน  ไดแก 

1. การตรวจสอบบัญชีธนาคารหรือสถาบันการเงิน (Monitoring bank accounts) 

2. การตรวจสอบขอมูลทรัพยสินหรือที่ดิน (Examination of deeds and records) 

การติดตามดักฟงโทรศัพทหรืออุปกรณส่ือสารอื่น(Communication interception) 
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3. การเขาถงึขอมูลขาวสารทางระบบคอมพวิเตอร (Access to computer systems) 

อยางไรก็ตาม การใชเทคนคิพิเศษเหลานี ้ มักเปนเร่ืองกระทบสิทธิสวนบุคคลอันถอื

เปนสิทธิมนุษยชน และเปนหลักการพืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึง่เปนเร่ือง

ที่ละเอียดออน การใชเทคนคิพิเศษจึงอาจกระทําไดเทาที่จําเปน เรงดวน ภายในขอบเขตจํากัด

เทานั้น บางวธิีก็ไมสามารถกระทําไดโดยพลการ แตตองรองขอตอศาลเพื่อใหอนุญาตใหใชเทคนคิ

พิเศษดังกลาว โดยตองอางเหตุผลความจําเปน เชน มีเหตุหนักแนนเช่ือไดวาบัญชีธนาคาร 

โทรศัพท หรือระบบคอมพิวเตอร มีความเกี่ยวของกับการฟอกเงนิ14 

 
5 กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไมฟอง 

 

 ในกรณีพนักงานอัยการมีความเห็นส่ังไมฟองในการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามที่ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดสงเร่ืองใหพจิารณายืน่ฟองตอศาล ซึง่ตาม

กฎหมายฟอกเงินไดระบุไวใน พ.ร.บ.ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 มาตรา 4915 ให

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดําเนนิการได 2 ข้ันตอน ไดแก  

1. เม่ือพนักงานอัยการมีความเห็นส่ังไมฟอง   ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน

ตาม       ที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดเสนอเนื่องจากเห็นวาเร่ืองดังกลาวยัง

ไมสมบูรณพอที่จะยื่นตอศาลได ตามกฎหมายฟอกเงินไดระบุใหสํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน ดําเนินการหาขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่พนักงานอัยการเห็นวาไมสมบูรณแลว 

นําเสนอพนักงานอัยการอีกคร้ัง ซึ่งการหาขอมูลของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

นั้น สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะทําการวิเคราะห สืบสวน สอบสวน สรุป โดย

การสืบสวนสอบสวนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีข้ันตอนดังนี้ 

- มีการสืบสวนและรายงานอยางเปนระบบ/สะกดรอย/ถายภาพ พรอมกับมีการ

ประสานขอขอมูลจากหนวยตางๆที่เกี่ยวของที่ไดทําการสืบสวนสะกดรอยบุคคลเปาหมาย 

-  รวบรวมพยานหลักฐาน วัตถุพยาน พยานเอกสาร (คําพิพากษาหมายจับฯ) 

-  สอบสวนประจักษพยาน พยานแวดลอม เพื่อดําเนินคดีอาญา/แพง 

-  รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับทรัพยสิน เพื่อทราบ 

-  นําเร่ืองเขากรรมการธุรกรรมเพื่อตรวจสอบ/ขอหมายจับ/คน/ส่ังยึดทรัพยสิน 

                                                           

 14 วีระพงษ บุญโญภาส.  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพนิติธรรม,  2547,  หนา 139 -140.   

 15 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542  มาตรา 49  
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-  เขาตรวจคน/ยึด/อายัดเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

-  รายงานศาล/กรรมการธุรกรรมทราบการยึด/อายัดทรัพยสิน แลวแตกรณี 

-  สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน/สรุปสํานวนอาญา/ยึดทรัพยทางแพง 

-  เสนออัยการ/กรรมการธุรกรรมพิจารณาเพื่อสงพนักงานอัยการพิจารณา 

- พนักงานอัยการพิจารณาหากปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือไดวาเปนทรัพยสินที่

เกี่ยวของกับการกระทําความผิดก็จะยื่นคํารองตอศาลแพงเพื่อขอใหส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของ

แผนดิน 

2. หากพนักงานอัยการไดรับขอมูลเพิ่มเติมที่สํานักงานปองกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ สงใหพิจารณา แลวเหน็วายังไมมีเหตุผลพอที่จะยืน่คํารองตอศาลได  ใหเลขาธกิาร

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินนําเร่ืองดังกลาวไปให คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิวนิิจฉัยชี้ขาดซึ่งในการวนิิจฉัยช้ีขาดของ คณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหแลวเสร็จภายในกําหนด 30 วันนับแตวนัที่

ไดรับเร่ืองจากเลขาธิการสํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหากคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิมีคําวินจิฉัยช้ีขาดเปนเชนใด ใหพนกังานอัยการและสํานกังาน

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถือปฏิบัติตามนั้น แตถาคณะกรรมการปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิมิไดวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายในกาํหนดเวลาดังกลาว ใหถือปฏิบัติตาม

ความเห็นของพนักงานอัยการ 

 
6   บทบาทคณะอนุกรรมการวินิจฉัย 

 

เนื่องจากคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินประกอบดวย 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  หัวหนาหนวยราชการตางๆ  และผูเช่ียวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ เปนจํานวนมาก การที่จะใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

พิจารณาดวยตนเอง อาจกอใหเกิดความลาชาได ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการเสนอแนวคิดวา

กรณีที่พนักงานอัยการสั่งไมฟอง  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ควรจะนําเร่ืองให

คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาใหรอบคอบอีกคร้ัง  หากมี

ความเห็นตามพนักงานอัยการคดีก็เปนอันยุติ แตถาหากมีความเห็นยืนยันที่จะฟองรองผูกระทํา

ผิดตอไป  คณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ก็จะสงเร่ืองไปยังคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชุดใหญ เพื่อพิจารณาส่ังการไปยังพนักงานอัยการเพื่อให

ฟองรองตอไป   
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ดังนั้น คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงใช อํานาจของ

คณะกรรมการตามมาตรา 30 แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แตงต้ัง

คณะอนุกรรมการ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในกรณีที่

พนักงานอัยการส่ังไมฟอง ซึ่งเรียกกันวา “อนุกรรมการวินิจฉัย” 16 โดยใหมีอํานาจหนาที่ปฏิบัติ

หนาที่แทนคณะกรรมการในการพิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นและการพิจารณาและเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการและดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองตางๆ ดังตอไปนี้ 

 1. พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นตามมาตรา 49   แหง  พ.ร.บ.ปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 2. พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นในประเด็น    ปญหาการปฏิบัติงานตามกฎหมาย         

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่เปนเร่ืองจําเปนเรงดวน หากปลอยชาไปอาจทําใหเกิดความ

เสียหาย หรือทําใหไมอาจปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กําหนดไวได และเปนหนาที่ของ

เลขาธิการหรือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะตองนําเสนอใหคณะกรรมการ 

พิจารณาวินิจฉัยหรือใหความเห็น 

 3. พิจารณาวินิจฉัยหรือใหความเห็นตามขอ 1 และขอ 2 เม่ือไดดําเนินการอยางใด

แลวใหรายงานคณะกรรมการทราบในการประชุม 

 4. พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและวิเคราะห การกําหนดแนวทาง 

พัฒนาและการปรับปรุงในงานตรวจสอบและวิเคราะห เพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 5. เชิญผูแทนหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความรู 

ขอเสนอ แนะหรือความคิดเห็นในการวินิจฉัยความเห็น เพื่อปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 6. เปนที่ปรึกษาในการปฏิบัติราชการของ    สํานักงานปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบและวิเคราะห 

 7.  งานวินิจฉัยอ่ืนใดที่คณะกรรมการไดมอบหมาย 

 ในปจ จุบันคณะกรรมการไดแต ง ต้ั งคณะอนุกรรมการขึ้ นมาหนึ่ ง  โดยใน

คณะอนุกรรมการประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานราชการไมวาจะเปน ผูแทนจากกระทรวง

ยุติธรรมผูแทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทน

จากสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ  และอาจารยในมหาวิทยาลัย  

ผูเช่ียวชาญและตัวแทนจากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เขารวมประชุมดวยใน

การพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นส่ังไมฟองในการกระทําความผิด

                                                           

 16 คําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ 1/2547 
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ฐานฟอกเงินตามที่  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดสงเร่ืองใหพิจารณา โดยมติ

ของการประชุมของอนุกรรมการ นั้น จะถือมติของเสียงขางมากเปนสําคัญเพื่อใหเกิดความ

รอบคอบและเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายทุกประการ 

DPU



 
บทที่  4 

 
บทบาทและหนาที่ของพนักอัยการในคดีปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
1 หลักการปฏิบัติหนาที่ในคดีอาญาของพนักงานอัยการสากล1 

 

 องคการสหประชาชาติ (United  Nation)ไดมีการกําหนดหลักการปฏิบัติหนาที่ใน 

คดีอาญาของพนักงานอัยการอันพงึประสงคไวดังตอไปนี้ คือ 

 1. ทําหนาที่อยางเที่ยงธรรมปราศจากการเลือกปฏิบัติในดานการเมือง สังคม ศาสนา 

เชื้อชาติ วัฒนธรรม เพศ หรืออ่ืนๆ 

 2. รักษาเร่ืองราวที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ไวเปนความลับ เวนแตจะเปนการปฏิบัติ

หนาทีห่รือเปนความตองการของศาลที่ตองการใหเปดเผย 

 3. คุมครองประโยชนสาธารณะ ดวยการปฏิบัติตามภาวะวิสัย และยืนอยูระหวางใน

การรักษาผลประโยชนทั้งของผูตองหาและเหย่ืออาชญากรรม และทัง้ยังตองใสใจส่ิงตอแวดลอม

กรณีที่เกี่ยวของกับคดีทัง้ที่เปนผลดี และเปนผลรายตอผูตองหา 

 4. พิจารณาดานที่เกีย่วกับการละเมิดสิทธสิวนบุคคลของเหยื่อดวย และตองมั่นใจวา

เหยื่อตองไดรับการบอกเลาถึงสิทธิของเขา ตามทีม่ีในประกาศหลกัเกณฑความยุติธรรมพื้นฐาน

สําหรับเหย่ืออาชญากรรมและเหย่ือจากการฉอฉลอํานาจ (Declaration of basic Principle of 

Justice for Victims of Crime and abuse of power) 
 
 สมาคมอัยการโลกไดกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับความรับผิดชอบในวชิาชีพและถอย

แถลงเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่อันสําคัญของอัยการในเร่ืองบทบาทในการดําเนนิคดีอาญาของ

พนักงานอัยการไวดังตอไปนี้ คือ 

 1. อัยการพงึปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความเปนธรรม มัน่คงและรวดเร็ว 

 2. อัยการพงึมบีทบาทในการดําเนินคดีในเชิงรุกดังตอไปนี ้

  (ก) ในกรณีที่ตามกฎหมายหรือในทางปฏิบติัไดใหอํานาจแกอัยการเขา

รวมการสอบสวนความผิดทางอาญา หรือ ใชอํานาจดังกลาวตอพนักงานตํารวจหรือพนักงาน

                                                           

 1 วัชรินทร  ภาณุรัตน.   "บทบาทของพนักงานอัยการในการดําเนินคดีอาญา"  วิทยานิพนธ  

นิติศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  2544,  หนา 34 - 37. 
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สอบสวน อัยการพึงปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามภาวะวิสัย ดวยความเปนธรรม หรือดวยความซ่ือสัตยตอ

วิชาชีพ 

  (ข) ในการควบคุมดูแลการสืบสวนความผิดทางอาญา อัยการตองทําให

มั่นใจไดวาพนกังานสืบสวนหรือสอบสวนใหความเคารพตอกฎหมายและสิทธิมนุษยชนข้ัน

พื้นฐานในการใหคําแนะนํา ตองกระทําดวยความระมัดระวงัและรักษาไวซึง่ความเปนกลาง

ปราศจากฉันทาคติ 

  (ค) ในการฟองคดีอาญา อัยการพงึดําเนินคดีเฉพาะแตในกรณีที่คดีที่มี

พยานหลักฐานซ่ึงมีน้าํหนักนามีเหตุอันควรเช่ือวานาเชือ่ถือและรับฟงได และจะไมดําเนนิคดี

ตอไปโดยปราศจากพยานหลักฐาน ในระหวางกระบวนพิจารณา จะตองดําเนินคดีดวยความ

เด็ดขาดแตเปนธรรมแกจําเลย และไมดําเนนิคดีนอกเหนือไปจากส่ิงทีพ่ิสูจนไดโดย

พยานหลักฐาน 

 3. นอกจากนัน้ อัยการจักตองเกบ็รักษาความลับในวิชาชีพตามที่กาํหนดไวใน

กฎหมายภายในประเทศของตนหรือตามขอบังคับในการพจิารณาคดีดวยความเปนธรรม และจัก

ตองคํานงึถงึประโยชนที่ชอบดวยกฎหมาย และความกังวลที่อาจเกิดข้ึนไดของผูเสียหายหรือ

พยาน ในกรณีที่ประโยชนสวนตัวของเขาไดรับหรือาจจะไดรับการกระทบกระเทือน และจักตอง

พยายามทาํใหแนใจไดวาผูเสียหายและพยานไดรับรูถึงสิทธิตางๆ ของตนแลว  

 จักตองพยายามทาํใหแนใจไดวาคูความทีแ่พคดีไดรับรูถึงสิทธทิี่จะขอพึ่งอํานาจจาก

ศาลสูงตราบเทาที่จะเปนไปได 

 จักตองใหความคุมครองสิทธิของจําเลยดวยการใหความรวมมือแกศาลและ

เจาหนาที่ของหนวยงานอ่ืนๆ ที่เกีย่วของ 

 จักตองเปดเผยขอเท็จจริงทัง้ที่เปนผลรายและที่เปนประโยชนแกจําเลยทนัทีเทาที่จะ

ทําไดตามบัญญัติไวในกฎหมายหรือขอบังคับในการพจิารณาคดีดวยความเปนธรรม 

 จักตองตรวจสอบพยานหลักฐานที่เสนอมาเพื่อใหมัน่ใจวาพยานหลักฐานเหลานี้

ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 จักตองปฏิเสธที่จะนําสืบพยานหลักฐานทีม่ีเหตุอันควรเช่ือไดวา อาจไดมาดวยวธิีที่

ไมชอบดวยกฎหมายอันเปนการละเมิดตอสิทธิมนุษยชนของผูตองหาและโดยเฉพาะอยางยิ่งที่

อาจถือวาเปนการบังคับขูเข็ญหรือการทรมานผูตองหา 

 จักตองทาํใหแนใจวาไดมีการดําเนินคดีตามความเหมาะสมตอบุคคลที่ใชวิธีการ

ดังกลาว 
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 จักตองพิจารณาตามที่เหน็ควรเพื่อผอนปรนในการฟองรองคดีอาญา ระงับ

กระบวนการพจิารณาใดๆ อยางมีเงือ่นไขหรือปราศจากเงื่อนไข หรือปรับเปล่ียนคดีอาญา

โดยเฉพาะอยางยิง่ในคดีอาญาที่เกีย่วพันกับจําเลยที่เปนเด็ก ใหแตกตางไปจากกระบวนการ

ยุติธรรมที่ใชกนัอยางเปนทางการทั่วไป ทัง้นี้ดวยการคํานึงถงึสิทธิของผูตองหาและผูเสียหายตาม

ความเหมาะสม 

 
2  บทบาทและอํานาจหนาที่ของอัยการตางประเทศ  
 
 ในการคนหาพยานหลักฐานเพื่อพิสูจนการกระทาํความผิดในคดีที่มลัีกษณะพเิศษ มี

ความซับซอน หรือคดีเกี่ยวกับเศรษฐกจิที่มีความยุงยากและตองใชเทคนิคพิเศษในการรวบรวม

พยานหลักฐาน หรือในการสืบสวนสอบสวน พนักงานอัยการในตางประเทศจะเขามามีบทบาท 

และมีสวนรวมในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต้ังแตเร่ิมตนคดี เพราะหนาที่ของ

พนักงานอัยการคือนําเสนอพยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนการกระทําความผิด หากพนักงานอัยการ

ไดเขารวม หรือใหคําปรึกษาในการรวบรวมพยานหลักฐาน ก็จะทาํใหคดีที่มีลักษณะพิเศษ มี

ความซับซอน หรือคดีเกี่ยวกับเศรษฐกจิที่มีความยุงยาก จะทาํใหการสืบสวนสอบสวนมีความ

รัดกุม และมีประสิทธิภาพและที่สําคัญคือการคุมครองและอํานวยความยุติธรรม คุมครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนอีกดวยดังนี ้
 

 2.1  อํานาจการสอบสวนคดีอาญาในประเทศโปแลนด2 
  ในประเทศโปแลนด  กระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญาโปแลนด (Code of Criminal Procedure  หรือ CCP) จะมีวิธเีตรียม

คดีอาญา 2 รูปแบบ  คือ 

 (1)  การไตสวน (inquiry)  

 (2)  การสืบสวน (investigation) 

 การไตสวน   (inquiry)     จะเกิดข้ึนในกรณีคดีอาญาที่เกิดข้ึนภายในเขต

อํานาจศาลประจําตําบล (district  court) ซึ่งมีการกาํหนดขอบเขตไวในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  มาตรา 325 b(CCP Art. 325b) สวนการสืบสวน(investigation) จะใชใน

คดีอาญาที่มีความซับซอน (complex case if felony)  หรือการกระทาํความผิดเฉพาะหรือพิเศษ

                                                           

 
2
 อารี  อารยวัฒนกุล.   “การคุมครองสิทธิของบุคคลกับการใชอํานาจของพนักงานสอบสวนคดี

พิเศษ” วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2547,  หนา 39. 
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เกี่ยวกับผูตองสงสัย (specific offences regarding the suspect) หรือความผิดซึ่งไมไดไตสวน

โดย district court และพนกังานอัยการตัดสินที่จะใชวิธกีารสืบสวน  (investigation) เพราะวาคดี

เหลานั้นมีความสําคัญและซับซอน  (importance or complexity)  ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 309 (CCP,Art.309) 

   การสืบสวน (investigation) หรือ การไตสวน  (inquiry)  ของประเทศ

โปแลนดนัน้อาจกระทําโดยอัยการ ( prosecutor)  ตํารวจ (police) หรือหนวยงานอ่ืนทีก่ําหนดไว

ในรัฐบัญญัติ (statute)  

    ทั้งตํารวจและอัยการ ตางสามารถเร่ิมที่จะทําการไตสวน (inquiry) ได และถา

ตํารวจตัดสินใจที่จะสืบสวน (investigation)  ก็จะมกีารสงสํานวนการตัดสินใจนัน้ไปยังอัยการ

โดยไมชักชา (must immediately send a copy of the decision to do so to the prosecutor)  

ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญามาตรา 305(CCP,Art.305)  ทั้งตํารวจและอัยการ

ของโปแลนดสามารถที่จะปฏิเสธที่จะเร่ิมตนการไตสวน หรือสามารถท่ีจะหยดุทําการไตสวน 

(discontinue) ได  และอัยการก็สามารถที่จะยนืยนัรับรอง (affirm) การตัดสินใจสืบสวน 

(investigation)  ที่ทาํโดยเจาหนาที่ตํารวจได   การดําเนินการสืบสวนอัยการอาจทาํเองทั้งหมด  

หรือกระทาํเพยีงบางสวนทีตํ่ารวจมอบใหทํา ในคดีพิเศษที่เปนอาชญากรรมรายแรง (in case of 

specially serious crime)  ที่ถูกกําหนดไวในรัฐบัญญัติ (statute) การสืบสวนประเภทนี้ตํารวจไม

สามารถทําเองไดตลอดทั้งเร่ือง  ตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญามาตรา 311 

(CCP,Art.311)  พนักงานอัยการมีสิทธิท์ีจ่ะสงวนสิทธิ์ในการดําเนนิการดวยตนเองอีกดวย 
 

  2.2  อํานาจการสอบสวนคดีอาญาในประเทศเนเธอรแลนด3 

 ในประเทศเนเธอรแลนด (Netherlands) เจาหนาที่ตํารวจและอัยการ (Police 

and Prosecutor)  รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา อํานาจการตัดสินใจของตํารวจ

เนเธอรแลนดจะทําโดยประสานงานกับพนักงานอัยการ (Should  be made in co-operation 

with prosecutor)  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของเนเธอรแลนด (Code  of  

criminal procedure (1921) หรือ CCP) มาตรา 148 และ 149 

  แตโดยปกติแลว  พนักงานอัยการของเนเธอรแลนดจะเนนผูรับผิดชอบการ

สอบสวนทั้งหมด (responsible  for  the  whole investigation)  โดยพนกังานอัยการสามารถที่

จะยอมรับการสืบสวนของตํารวจ หรือสามารถยุติการสอบสวนในเวลาใดก็ได (can at any 

moment terminate the investigation) และระหวางการสอบสวน พนักงานอัยการสามารถ
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ดําเนนิการไดโดยอิสระ (conduct independent  activity)  หรือสามารถส่ังใหเจาหนาที่ตํารวจ

ดําเนนิการใดๆได  ตามประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 148.2 (CCP, 

Art.148.2) 

  ในระบบกฎหมายของประเทศเนเธอรแลนดนัน้  จะมีตําแหนงผูชวยอัยการ 

(Assistant to the Prosecutor  หรือ AP)  ผูชวยอัยการ  หรือ AP จะชวยพนกังานอัยการโดยมี

บทบาทในการเช่ือมโยงระหวางพนักงานอัยการและตํารวจ  (fulfill  the  role  of  linking  the 

prosecutor  and  the police) และทําหนาที่ดําเนินการหลายอยางภายในนามของอัยการ  ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญามาตรา 154 (CCP, Art.154)  ดังนั้นการดําเนินการ

ของตํารวจจะอยูภายใตการควบคุมของพนักงานอัยการและผูชวยอัยการ (AP) 

  ผูชวยอัยการ (AP)  อาจจะเปนตํารวจซึง่มข้ัีนหรือตําแหนงนักสืบ (inspector) 

หรือสูงกวานั้น  ในสถานการณปกติ   ผูชวยอัยการ (AP)  จะเปนเจาหนาที่ตํารวจ  แตอาจไดรับ

การเสนอชื่อ (nomination)  และอาจไดรับรองจากกระทรวงยุติธรรม  (Ministry  of  Justice)  

ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา 154 (CCP, Art.154) โดยผูชวยอัยการ

จะตองผานการสอบและไดรับประกาศนยีบัตรพิเศษ (special  certification)  ซึ่งจะตออายุใน

ทุกๆ 3 ป  และตามกฎขอบังคับพิเศษ (specific regulation)  และในคดีสอบสวนพิเศษ (case  of 

special  investigation)  ผูชวยอัยการ (AP)  จะมาจากหลายหนวยงาน  เชน  ทหาร (military  

police) หรือเจาหนาที่สรรพากร  (tax  service) หรืออ่ืนๆ 
 

 2.3  อํานาจในการสอบสวนคดีอาญาในประเทศเยอรมัน4 

  ในประเทศเยอรมันนัน้เจาหนาที่ตํารวจจะเปนผูเร่ิมตนในการสืบสวน

คดีอาญาเมื่อไดรับขอมูลในเบ้ืองตนวามีเหตุเกิดข้ึน ซึง่ไมจําเปนตองเปนการชัดแจง หรือแนนอน

วาอาชญากรรมประเภทไหนไดถูกกระทาํลง (no  need  to  have a clear and exact overview  

of  what  kind  of  crime  has  been  committed) แตในทุกๆเหตุการณเจาหนาทีตํ่ารวจจะตอง

แจงขอมูลใหกบัพนกังานอัยการทราบเก่ียวกับคดีเทาทีส่ามารถทําได 

  สวนพนกังานอัยการของเยอรมัน  สามารถที่จะเร่ิมการสืบสวนในเวลาใดก็ได 

(at  any  time) ถาไดรับขอมูลเบ้ืองตนเกีย่วกับอาชญากรรมที่ไดถูกกระทําลง  ซึง่อัยการจะแจง

ใหตํารวจทราบโดยเร็วถงึสถานที่เกิดเหตุ  โดยบทบาทหลักของอัยการเยอรมัน  คือ  การเปนผูนาํ

ในการสืบสวนคอยสนับสนนุ และควบคุมดูแล ตลอดจนขอหมายคนและหมายจับจากศาล (lead 

the  investigation to support and  supervise  it and to request  search  and  arrest 
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warrants from  the judge) และพนกังานอัยการจะคอยทาํหนาที่สอบปากคําผูตองหา 

(interview  a  suspect)  แตอํานาจในการสอบปากคํานี้ก็ไมใชอํานาจแตเพียงพนกังานอัยการ

ฝายเดียวเทานั้น  เจาหนาที่ตํารวจก็สามารถสอบปากคําผูตองหาได  โดยไมจาํเปนตองไดรับ

อนุญาตเปนพเิศษจากใคร (do not  need a  special  permit  to  interview  suspect)  

  นอกจากนีพ้นกังานอัยการยงัอาจมอบอาํนาจใหเจาหนาที่ตํารวจทาํการ

สืบสวนในสวนที่จาํเปนทัง้หมด  ในสวนทีคิ่ดวาเจาหนาที่ตํารวจพึงตองกระทาํ 
 

 2.4  อํานาจในการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรัง่เศส5 
  อํานาจการสอบสวนคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศส ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญาของประเทศฝร่ังเศส (France’s  Code  of  Criminal  Procedure  CCP)  

นั้น  เจาหนาที่ตํารวจรับผิดชอบในการสืบสวนคดีอาญาโดยเฉพาะการวบรวมพยานหลักฐาน  

(gathering  evidence)   และแสวงหาตัวผูกระทําความผิด  (seeking  out  offenders)   

  ระหวางการสอบสวนพนกังานอัยการ (prosecutor)  จะทําหนาทีค่วบคุม 

(supervision)  การทาํงานของเจาหนาทีตํ่ารวจ  โดยตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความ

อาญา  มาตรา 54 ( CCP,Art 54)   เจาหนาที่ตํารวจตองแจงใหพนักงานอัยการทราบถึงการ

สอบสวนทุกการกระทาํผิดทีเ่จาหนาที่ตํารวจทาํการสอบสวนอยู  โดยเฉพาะการดําเนินการที่

สําคัญในระหวางการดําเนนิการสอบสวน  เชน  การคุมขัง (detention)  ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา  มาตรา 63 ( CCP,Art 63)    

  ในคดีที่มีความยุงยาก  (complicated  case)  การสืบสวนจะนําโดย

พนักงานอัยการหรือมอบอํานาจใหเจาหนาที่ตํารวจทาํภายใตการควบคุมของพนกังานอัยการ 

(led  by  prosecutors  or  entrusted to the police  and led under  direct  supervision  of  

the  prosecutor)  

  นอกจากนี้ในการสืบสวนคดีอาญา  ผูพพิากษา (judge)   จะมีบทบาทสําคัญ

มากในการสืบสวนดวย  โดยตามประมวลกฎหมายวธิีพิจารณาความอาญา  มาตรา 151 

( CCP,Art 151)  ในการสอบสวนผูพิพากษาอาจใชหนังสือพิเศษ “ commission  rogatoire”   ที่

จะส่ังใหพนักงานอัยการและเจาหนาที่ตํารวจทาํการสอบสวนเปนข้ันตอน  (investigative  steps)   

ถาหากศาลพจิารณาเหน็แลววา  มีความจําเปนที่จะทําใหไดรับขอมูลมากข้ึน  ข้ันตอนนี้เปนเพียง

การกําหนดรายละเอียดข้ันตอนการสืบสวน (prescribe  investigative  steps)  ซึ่งเชื่อมโยง

โดยตรงกับการปองปรามอาชญากรรม  
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  ผูพิพากษาจะกําหนดระยะเวลา (fixes  the  time limit)   ไวในหนังสือ  

“ commission  rogatoire”   ซึ่งจะกลับมาสูผูพพิากษาผูส่ัง   โดยการทํารายงานการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาทีตํ่ารวจ ซึง่รายงานของเจาหนาที่ตํารวจนี้จะถกูสงมายังผูพพิากษาใน 1 สัปดาห  

หลังส้ินสุดการปฏิบัติงานตามทีก่ําหนดไวในหนงัสือ  พนกังานอัยการหรือเจาหนาที่ตํารวจจะ

ไดรับการแตงต้ังใหจัดการตามวิธกีารในหนังสือ “ commission  rogatoire”    โดยการใชอํานาจ

ของ investigative  judge นี้ จะอยูในความจํากัด  (limit  set) 

  ถึงแมวาพนักงานอัยการจะมีอิทธิพลตอกระบวนการสืบสวน  (investigation  

process)  ตามประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา  มาตรา 41 ( CCP,Art 41)   บทบาท

ของพนกังานอัยการก็จะอยูในรูปแบบการควบคุมดูแล (supervision)  มากกวาที่จะควบคุมการ

ดําเนนิการสืบสวนโดยตรง (direct control  of the investigative activity)  ในทางตรงขาม   

investigative  judge   ก็มีอํานาจใชหนังสือพิเศษ “ commission  rogatoire”   ซึ่งมีอิทธพิลตอ

การสืบสวนสอบสวนมากกวา 
 

 2.5 อํานาจการสอบสวนคดีอาญาในสหราชอาณาจักร (United  Kingdom)6  
  ในการสอบสวนคดีอาญา เจาหนาที่ตํารวจของสหราชอาณาจักรจะ

รับผิดชอบเสียเปนสวนใหญ   พระราชบญัญัติตํารวจและพยานหลักฐานทางอาญา  ค.ศ. 1984 

หรือ PACE  ไดกําหนดเร่ืองอํานาจหนาที่ไตสวนผูตองหา (inquiries  against  the  suspect)  ที่

อยูในสถานีตํารวจ  ในขณะเดียวกนั  PACE ก็ไดกําหนดรูปแบบการควบคุมและดูแลการใช

อํานาจของตํารวจโดยมิชอบ (control  and  oversight  to  cheek police  abuses)  เจาหนาที่

ตํารวจของสหราชอาณาจักร (UK)  ไมมีอํานาจในการทีจ่ะทําการจับกมุตามระเบียบ  (formally  

arrested)   หลักการของเจาหนาที่ตํารวจที่ไดรับความยินยอมจากสาธารณะ  คือ  เจาหนาที่

ตํารวจไมสามารถที่จะใชกําลังบังคับใหบคุคลใหความรวมมือ  ยกเวนแตในเร่ืองการจับกุมตาม

ระเบียบ 

  แตอยางไรก็ตาม  เจาหนาที่ตํารวจมีความเช่ือวา  อาชญากรรมไดรับขอดี

ของการคุมครอง (safeguards)  จาก PACE  และอาจทาํใหความพยายามในการสอบสวน

คดีอาญาไรผล   ดังนัน้  เจาหนาที่ตํารวจจึงเรียกรองใหมกีารเปล่ียนแปลงกฎดังกลาว  ที่จะ

อนุญาตใหเขาแสวงหาขอเทจ็จริง  เพื่อเปนหลักฐานในการกลาวหาได  ในขณะทีผู่ตองสงสัยเอง

มีสิทธทิี่จะไมใหการ (remained silent) ในสถานีตํารวจ 
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  ตามมาตรา  58  ของ criminal  Justice Act , 2003  เจาหนาที่ตํารวจไม

สามารถทําการสืบสวนผูกระทําผิดที่ไดรับการยกฟองปลอยตัวไป  (a  person acquitted)  

ยกเวนแต ผูอํานวยการของอัยการ (Director  of public  prosecutions)  มีหนังสือรับรองวา  

บุคคลดังกลาวจะไมตองนําตัวสูศาลเพื่อพิจารณา (trial)   หรือไดรับความยนิยอมเปนหนังสือ 

(written  consent)  ใหทาํการสืบสวนได  กอนหรือหลังเร่ิมทาํการสอบสวน (whether  before  

or  after  the  start of  the  investigation)  ผูอํานวยการอัยการจะไมใหความยินยอม  เวนแตจะ

เปนทีพ่อใจวาจะมีหลักฐานวา (new  evidence has been  obtained)  หรือมีเหตุผลอันควรเช่ือ

ไดวาจะไดหลักฐานใหมนัน้เกี่ยวของกับการสืบสวนสอบสวน 
 

3  บทบาทและหนาที่ของพนักอัยการของไทย 
 
3.1  ความเปนมา7 
  สํานักงานอัยการสูงสุดเดิมมีชื่อวา กรมอัยการ เมื่อป พ.ศ. 2458 กรมอัยการ

อยูในสังกัดกระทรวงยุติธรรม คร้ันตอมาในป พ.ศ. 2465 ไดโอนมาอยูในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย ในชวงเวลาดังกลาวพนักงานอัยการมีสถานภาพเปนขาราชการพลเรือน มี 

ก.พ. เปนผูรับผิดชอบการบริหารงานบุคคล และการจัดระบบงานตามพระราชบญัญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2476 และฉบับแกไขเพิ่มเติม ตอมาในป พ.ศ. 2503 รัฐบาลไดตรา

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2503 ข้ึน กาํหนดใหมีคณะกรรมการอัยการ 

เรียกโดยยอวา “ก.อ.” เปนองคกรบริหารงานบคุคลกลางของขาราชการอยัการประกอบดวย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนประธาน อธิบดีกรมอัยการเปนรองประธาน และมี

กรรมการอัยการโดยตําแหนงและกรรมการอัยการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่งเปนกรรมการ และให 

ก.อ. แตงต้ังขาราชการฝายอัยการคนหนึ่งเปนเลขานุการ เหตุผลในการประกาศใช

พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุไววา “โดยที่พนักงานอัยการมีตําแหนงหนาที่เปนทนายแผนดิน 

และมีกฎหมายบัญญัติใหมอํีานาจปฏิบัติเกี่ยวกับขาราชการตุลาการ และโดยทีก่ารปฏิบัติงาน

ของพนกังานอัยการเปนไปโดยอิสระตามบทบัญญัติแหงกฎหมายทํานองเดียวกับงานของตุลา

การ จงึสมควรกําหนดระเบียบขาราชการฝายอัยการซ่ึงมีตําแหนงหนาที่เปนพนักงานอัยการไวใช

บังคับแกพนกังานอัยการ ทํานองเดียวกบัขาราชการตุลาการ เพื่อสงเสริมระบบการยุติธรรมของ

ประเทศใหดียิง่ข้ึน” 
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 ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2503 ไดถูกยกเลิกโดย

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. 2521 ไดบัญญัติขอความเกี่ยวกับ ก.อ. ทํานองเดียวกับกฎหมายฉบับเดิม 

 ในชวงเวลาดังกลาว สํานกังาน ก.อ. ยงัไมมฐีานะเปนสวนราชการตามพระราช

กฤษฎีกาแบงสวนราชการกรมอัยการ จนกระทั่งป พ.ศ. 2534 ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบ

เรียบรอยแหงชาติ   ฉบับที ่ 47,  49   และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 

2534 กําหนดใหกรมอัยการแยกออกจากกระทรวงมหาดไทยไปเปนสวนราชการไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี 

 กระทรวง หรือทบวง และอยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี โดยเปล่ียนช่ือเปน 

“สํานักงานอัยการสูงสุด”  
 

 3.2  อํานาจหนาที่พนักอัยการของไทย 
 พนักงานอัยการทําหนาที่เปนทนายแผนดินมีหนาที่ในการนําผูตองหาวา

กระทําผิดไปฟองศาล เพื่อใหศาลพิจารณาพิพากษาลงโทษนั้น โดยขอเท็จจริงแลวเปนเพียง

อํานาจหนาที่ประการหน่ึงเทานั้น แตโดยเนื้อแทแลว พนักงานอัยการมีอํานาจและหนาที่ใน

ประการสําคัญ 3 ประการกลาวคือ 
 

 3.2.1  อํานวยความยุติธรรมเกี่ยวกับคดีอาญา 
 คืออํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยคดีอาญาตางๆ ทีพ่นักงานสอบสวนได

สรุปสงสํานวนมาใหพนกังานอัยการเพื่อส่ัง ซึง่คดีอาญาตางๆ นั้นหมายความรวมถึงคดีอาญาทุก

คดี ทุกประเภท ที่มีผูรองทุกข หรือกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนไมวาจะจับตัวผูตองหาได

หรือไม หรือไมวาจะรูตัวผูกระทําความผิดหรือไมก็ตาม รวมทั้งคดีทีม่ีการเปรียบเทยีบปรับในช้ัน

พนักงานสอบสวนซึง่ถือวาคดีเลิกกันแลวดวย 

 พนักงานอัยการก็มีดุลพินิจในการส่ังคดีโดยอิสระ มีอํานาจสั่งฟอง

ไดในกรณีเห็นวาผูตองหานาจะเปนผูกระทาํผิด หรืออาจส่ังไมฟองในกรณีเห็นวาผูตองหาไม

นาจะเปนผูกระทําความผิด หรือมีพยานหลักฐานไมพอฟอง หรือกรณีที่เห็นวาพนกังานสอบสวน 

ทําการสอบสวนมายังไมส้ินกระแสความก็อาจส่ังใหสอบสวนเพิ่มเติมได หรือในกรณีสํานวนไม

ปรากฏตัวผูกระทาํความผิดที่พนกังานสอบสวนมีความเห็นควรงดการสอบสวน พนักงานอัยการ

อาจสั่งใหงดการสอบสวน หรือส่ังใหพนักงานสอบสวนทําการสอบสวนตอไปเพือ่หาตัวผูกระทาํ

ผิดมาฟองลงโทษก็ได 
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 3.2.2  คุมครองผลประโยชนสังคม 
  บทบาทหนาที่ของพนักงานอัยการในการคุมครองประโยชนสังคม มี

กําหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎมายอ่ืนๆ ซึ่งโดยสวนใหญแลวเปนกรณีที่

ราษฎรไมสามารถดําเนินการทางศาลดวยตนเองได เพราะกฎหมายหามไว หรือแมในบางกรณีที่

ราษฎรสามารถดําเนนิการดวยตนเองไดแตกฎหมายก็ยงัเปดชองใหพนักงานอัยการมีสิทธิเขาไป

ในคดีดวย เพือ่ชวยเหลือใหความเปนธรรมแกคูความทกุฝายในคดี เชน การรองขอใหส่ังวาบุคคล

เปนคนไรความสามารถ หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถหรือเปนคนสาบสูญ การรองขอใหต้ัง

ผูชําระบัญชีนิติบุคคล ต้ังผูแทนเฉพาะคดีเพื่อทาํหนาที่ฟองคดีแทนเด็ก ต้ังผูจัดการมรดก หรือ

ดําเนนิคดีแทนผูสืบสันดาน เปนตน 
 

 3.2.3  คุมครองผลประโยชนของรัฐ 
  สํานักงานอัยการสูงสุดเขาไปมีสวน ในการคุมครองผลประโยชนของ

รัฐใน    2 ข้ันตอน คือ กอนเกิดขอพิพาท และภายหลังมีขอพิพาทเกิดข้ึนแลว 

    1.การเขาไปรักษาผลประโยชนของแผนดิน ในลักษณะเปนการ

ปองกันไวลวงหนา เพื่อไมใหรัฐเสียประโยชนหรือเสียเปรียบ โดย 

   (ก) ใหคําปรึกษาทางดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ 

เชนการใหคําปรึกษาตอบขอหารือในขอสงสัย ขอขัดของ ขอโตแยง หรือปญหาขอกฎหมายตางๆ 

ใหแกหนวยงานราชการตางๆ ที่มีขอขัดของในการปฏิบัติราชการ 

   (ข) ทําการตรวจรางสัญญาใหแกสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจทั้ง

ปวง 

   (ค) เปนกรรมการในคณะกรรมการตางๆ ตามที่ไดมีกฎหมายกําหนด

ไว หรือตามที่หนวยงานราชการตางๆ เชิญใหเขาไปเปน เพื่อปองกันมิใหทางราชการเสียเปรียบ 

โดยอาจจะเปนกรรมการที่ต้ังข้ึนโดยเฉพาะกิจการหนึ่งกิจการใด หรือกรรมการในรัฐวิสาหกิจ เปน

ตน 

  (ง) เปนกรรมการจังหวัด ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาทางกฎหมายใหแกจังหวัด หรือแกการบริหารราชการ

สวนทองถิ่น 

  2.การเขาไปเปนทนายวาตางหรือแกตางในชั้นศาลใหแกสวนราชการ

เมื่อเกิดกรณีพิพาททางแพง 
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  (ก) ในคดีแพง เขาไปเปนทนายดําเนินคดีแทนรัฐบาล “รัฐบาล” ใน

ที่นี้หมายความรวมถึงบุคคลในรัฐบาลดวย ในศาลทั้งปวง กับมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืน ซึ่ง

บัญญัติไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการ 

  (ข) ในคดีแพง ที่เทศบาลหรือสุขาภิบาลเปนโจทกหรือจําเลย ซึ่ง

มิใชคดีที่พิพาทกับรัฐบาล ในที่นี้หมายความรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา ดวย 

  (ค) ในคดีแพง ที่นิติบุคคลซ่ึงมีพระราชบัญญัติ หรือพระราช

กฤษฎีกาจัดต้ังข้ึนเปนโจทกหรือจําเลย และมิใชเปนคดีที่พิพาทกับรัฐบาล คือรัฐวิสาหกิจตางๆ 

นั่นเอง เชน การรถไฟแหงประเทศไทย การไฟฟา การประปา การปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

ธนาคารออมสิน เปนตน  

 
4  แนวทางการดําเนินคดีอาญา 
 

 ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด วาดวยการดําเนนิคดีอาญาของพนักงานอัยการ 

พ.ศ.2547 ไดกําหนดภารกิจและบทบาทของพนักงานอัยการ ใหพนักงานอัยการมีอํานาจหนาที่

ในการอาํนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชนของรัฐ และการคุมครองสิทธเิสรีภาพของ

ประชาชนโดยจักตองกระทาํดวยความรวดเร็ว เทาเทียมกันและเปนธรรมกับทัง้ตองกระทาํใหเปนที่

เช่ือถือศรัทธาแกประชาชน 

 พนักงานอัยการเปนทนายแผนดิน และเปนตัวแทนของแผนดินในการตรวจสอบและ

คนหาความจริงในคดีอาญา การควบคุมการดําเนนิคดีอาญาของรัฐ เพื่อรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน และเพื่อประโยชนสวนรวม 

 ในการปฏิบัติตอผูตองหาและจําเลย ใหพนกังานอัยการคํานงึถงึศักด์ิศรีความเปน

มนุษย ตลอดจนสิทธิและเสรีภาพของบุคคลดังกลาวตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนดวย สวน

บุคคลซ่ึงเปนผูเสียหายและพยาน พนกังานอัยการพงึใหความคุมครองและการปฏิบัติที่เหมาะสม

ตามทีก่ฎหมายบัญญัติไว และกําหนดหลักการดําเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการผูไดรับ

มอบหมาย 

 การปฏิบัติหนาที่ของพนกังานอัยการในการดําเนินคดีอาญา จะตองพึงระวังในเร่ือง

ของการรับฟงพยานหลักฐาน  เพราะการดําเนินคดีอาญา  จะตองเกี่ยวพันกับสิทธิเสรีภาพของ

บุคคล  การใชดุลพินิจในการส่ังคดีอยางไร  จะตองดําเนนิการพิจารณารายละเอียดแหงคดีโดย

รอบคอบ  ไมวาจะเปนพฤติการณแวดลอมและขอเท็จจริงจากพยานหลักฐานตางๆ 
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ที่ไดมาจากพยานหลักฐานนัน้เราเรียกวาขอเทจ็จริง คือ มทีัง้ขอเทจ็และขอจริงปนกัน 

การพยายามแยกขอเท็จออกจากขอจริงนี้ เราเรียกวา การวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริง เคร่ืองมือที่

ใชวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงนี้เรียกวา การใชดุลพินิจในการชั่งน้ําหนักพยานหลักฐาน เมื่อไดความ

จริงแลวจึงนําความจริงไปปรับกับบทกฎหมายวาความจริงที่ไดนัน้ใชส่ิงเดียวกับที่บญัญัติใน

กฎหมายหรือไม เราเรียกข้ันตอนนี้วา การวินิจฉัยในปญหาที่กฎหมาย 

 ขอสังเกตวา ความจริงที่แยกออกมาจากขอเท็จจริงนั้น แทจริงเปนเพยีงความเช่ือของ

ผูพิจารณาเทานั้น แตเปนความเชื่อที่ผานกระบวนการตามกฎหมาย ไมใชเชื่อตามความคิด

โดยไมมีขอบเขต 

 ที่วาความเชื่อที่ผานกระบวนการตามกฎหมายนัน้ ก็เพราะวา ประการแรกขอเท็จจริง

ที่นาํมาพิจารณานัน้ จะตองเปนขอเทจ็จริงที่ปรากฏในสํานวนการสอบสวนหรือที่ไดมาจากการ

พิจารณาเทานั้น ตามที่กลาวไวแลวขางตน เปนการจํากัดวัตถทุี่ใชในการพิจารณา ประการที่สอง 

ความเชื่อนั้นตองแสดงเหตุผล สําหรับพนกังานอัยการตองใหเหตุผลทีเ่หน็ชอบดวยหรือไมเหน็ดวย

กับพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 143 สําหรับศาลนัน้

ตองใหเหตุผลตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา 186(6) ทั้งนี้เพื่อใหผูที่

เกี่ยวของและสาธารณะไดรับรู เพื่อปองกนัไมใหนําเร่ืองสวนตัวมาปะปนกับเร่ืองงาน8 

 พนักงานอัยการเหน็วาสํานวนการสอบสวนครบถวนแลว พนกังานอัยการจะตองส่ัง

ตามประมวลกฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา มาตรา 143 บัญญัติไว ดังนี ้

  (1)  ในกรณีที่มีความเห็นควรส่ังไมฟอง ใหออกคําส่ังไมฟอง แตถาไม

เห็นชอบดวยก็ใหส่ังฟอง และแจงใหพนกังานสอบสวนสงผูตองหามาเพื่อฟองตอไป 

  (2)  ในกรณีความเห็นควรส่ังฟอง ใหออกคําส่ังฟอง และฟองผูตองหา

ตอศาล ถาไมเห็นชอบดวยกใ็หส่ังไมฟอง 

 อํานาจของพนักงานอัยการ ส่ังฟองหรือไมฟอง ดังกลาว คือ เปดโอกาสใหอัยการซึ่ง

เปนเจาพนักงานของรัฐ เลือกเนื้อหาของอยางใดอยางหนึง่ในหลายๆ อยาง แตละอยางชอบดวย

กฎหมายทัง้ส้ิน ซึง่เรียกอํานาจดุลพนิิจ เพราะการดําเนนิคดีของพนักงานอัยการใชหลักการ

ดําเนนิคดีตามดุลพินิจ เปนหลักการดาํเนนิคดีตรงขามกับพนกังานสอบสวน ซึ่งใชหลักการ

ดําเนนิคดีอาญาตามกฎหมาย กลาวคือ เมื่อมกีารกระทําความผิดเกิดข้ึน พนกังานสอบสวน

จะตองทาํการสอบสวนทุกคดี และเม่ือทาํการสอบสวนเสร็จส้ินจะตองสงสํานวนการสอบสวนให

                                                           

 
8 ใจเด็ด  พรไชยา.  “แนวทางการดําเนนิคดีอาญา”   www.Ago.go.th.  

วันที่ 14 กุมภาพันธ 2548. 
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พนักงานอัยการ เมื่อพนักงานอัยการไดพจิารณาพยานหลักฐานในสํานวนแลวเหน็วา ผูตองหาได

กระทาํความผิด พนักงานอัยการจะตองฟองคดีตอศาลเสมอ แตบางคร้ังพนกังานอัยการอาจจะไม

ฟองผูตองหาได ทัง้นี้ ข้ึนอยูกับเหตุผลของแตละคดี โดยคํานึงถึงผลไดเสียที่สังคมจะไดรับจากการ

ฟองคดี และจะตองคํานงึถงึผลรายที่จะเกิดข้ึนแกผูตองหา รวมทัง้เหตผุลอ่ืนที่สมควร เชน การส่ัง

ไมฟองผูตองหาที่กนัไวเปนพยาน หรือการส่ังไมฟองคดีที่มีความสัมพนัธระหวางประเทศ หรือการ

ส่ังไมฟองคดีโดยถือหลักนโยบายของรัฐ หรือส่ังไมฟองราษฎรยากจนบุกรุกเขาไปทํากนิในปา

สงวนแหงชาติโดยถือเปนนโยบายรัฐบาล 

 หลักการฟองคดีของอัยการในระบบสากลมี 2 หลัก คือ 

 -  หลักการฟองตามกฎหมาย (Legality Principle) เปนหลักทีว่าเมื่อพยานหลักฐาน

จากการสอบสวนนาเช่ือถอืวาผูตองหากระทําผิดจริง อัยการตองฟองตอศาลเสมอ ซึง่มีผลดีตรงท่ีวา

ทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพและเกิดความเสมอภาคกนัแตมีผลเสียที่วาเปนการ

บังคับใชกฎหมายที่แข็งกระดางเกนิไปขาดความยืดหยุน ประเทศที่ใชหลักการฟองตามกฎหมาย 

เชน สหพนัธรัฐเยอรมันและกลุมประเทศสงัคมนยิม ตอมาเยอรมันไดแกไขกฎหมายยอมใหมีการ

ส่ังไมฟองไดในหลายกรณี 

 - หลักการฟองตามดุลพนิิจ (Opportunity Principle) เปนหลักทีว่าเมื่อ

พยานหลักฐานจากการสอบสวนนาเช่ือวาผูตองหากระทาํผิด อัยการอาจมีคําส่ังไมฟองผูตองหาตอ

ศาลก็ได เชน พิจารณาจากอายุ สติปญญา เหตุยั่วยกุดดัน ผลดีผลเสียที่สังคมจะไดรับจากการ

ฟองคดี ฯลฯ หลักการฟองตามดุลยพนิิจมีจุดดีตรงที่อัยการไดใชดุลยพนิจิใหสอดคลองกบั

สภาวการณตางๆ ทีเ่ปล่ียนไปหรือแตกตางกันโดยไมจําตองแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกกฎหมาย แต

มีผลเสียตรงทีท่ําใหการบงัคับใชกฎหมายยอหยอนได และอาจเกิดความไมเสมอภาคกนัได 

ประเทศที่ใชหลักการฟองตามดุลยพนิิจ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และไทย ฯลฯ 

 หลักการฟองคดีอาญาของอัยการในประเทศไทยนั้นใชหลักการฟองตามดุลพนิิจ 

(Opportunity Principle) กลาวคือ แมพยานหลักฐานจากการสอบสวนนาเช่ือถือวาผูตองหากระทาํ

ผิดจริง แตหากการฟองคดีจะมีผลรายแกผูถูกฟองมากเกนิไป หรือไมเกิดประโยชนแกสาธารณชน

แตอยางใด อัยการก็อาจมคํีาส่ังไมฟองผูตองหาดังกลาว อีกนยัหนึง่ก็คือนาํ "เหตุผลในทาง

รัฐศาสตร" มาพิจารณาประกอบดวยนั่นเอง9 

                                                           

 
9 กุลพล  พลวัน.  “หลักการใชดุลพินิจทางอาญาของอัยการ” หนังสือ รพี’ 45. มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย,  หนา 97. 
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 หลักการดําเนนิคดีอาญาตามดุลพินิจนี้ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดวางระเบียบวา

ดวยการดําเนนิคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ขอ 78 วาดวยพนักงานอัยการ เห็นวา

การฟองคดีใดจะไมเปนประโยชนแกสาธารณชนหรือจะขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี

ของประชาชนหรือจะมีผลกระทบตอความปลอดภัยหรือความมัน่คงแหงชาติ หรือผลประโยชนอัน

เปนสําคัญของประเทศ ใหเสนอความเหน็พรอมสํานวนตามลําดับช้ันไปยังอัยการสูงสุดเพื่อส่ัง 
 

5 อํานาจหนาที่ตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

 5.1  การดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน 
   การดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน พนักงานอัยการมีหนาทีน่าํสืบวา

จําเลยไดกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือไม เปนไปตามมาตรา 84 วรรคแรก แหงประมวล

กฎหมายวิธพีจิารณาความแพงซึ่งนาํมาใชในคดีอาญาดวยโดยอาศัยมาตรา 15 แหงประมวล

กฎหมายวิธพีจิารณาความอาญา และเปนหนาที่ของโจทกทีจ่ะตองพิสูจนโดยปราศจากความ

สงสัยตามสมควรดวย (prove beyond reasonable doubt) เพราะหากมีความสงสัยตามสมควร

วาจาํเลยไดกระทําผิดหรือไม ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยโดยการยกฟองตาม

มาตรา 227 แหงประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา ดังนั้น หนาทีน่ําสืบในเร่ืองนี้จึงเปน

ของฝายโจทกเหมือนคดีอาญาโดยทัว่ไป 
 

  5.2   ขั้นตอนการรบัและการพจิารณาสํานวน10 
   ในการดําเนนิคดีอาญาของพนักงานอัยการนั้น นอกจากพนักงานอัยการ

จะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของพนกังานอัยการแลว พนักงาน

อัยการตองปฏิบัติงานในหนาที่ของตนตามขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง หรือคําแนะนาํของสํานักงาน

อัยการสูงสุดอีกดวย 

   ในการรับสํานวนคดีอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 เมื่อพนกังานสอบสวนผูรับผิดชอบในการสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา มาตรา 18 ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542, พ.ศ.2544 และระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวย แนวทางปฏิบัติในการ

                                                           

 
10  สุรศักด์ิ  ตรีรัตนตระกูล.  เอกสารประกอบการบรรยายนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร 

“อัยการจังหวัด” รุนที่ 24 เร่ือง “กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  

วันที่ 15 ธันวาคม 2548,  หนา 6 - 8. 
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ดําเนนิคดีตามกฎหมายวาดวยการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2544 ทาํการ

สอบสวนเสร็จแลว พนักงานสอบสวนจะสงสํานวนการสอบสวนใหพนกังานอัยการประจําศาลที่มี

เขตอํานาจพิจารณาพพิากษาคดีดังกลาว เปนผูรับผิดชอบดําเนนิคดี เวนแตคดีที่เกิดในเขต

อํานาจศาลอาญา ศาลอาญากรุงเทพใต ศาลอาญาธนบุรี และศาลจังหวัดตามที่อัยการสูงสุด

มอบหมาย ใหพนักงานสอบสวนสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการ

พิเศษฝายคดีพิเศษ 3 เปนผูรับผิดชอบดําเนนิคดีในศาลดังกลาว ทัง้นี้ตามคําส่ังสํานักงานอัยการ

สูงสุด ที่ 166/2543 เร่ือง โอนสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาทีข่อง สํานักงานอัยการพิเศษ

ฝายคดีพิเศษ และนิติกรสํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ 3 เปนผูตรวจสํานวนในเบื้องตน11 

   ในการพิจารณาสํานวนพนกังานอัยการตองตรวจพิจารณาส่ังสํานวนโดย

ละเอียด รอบคอบและตองทําความเห็นในสํานวนการสอบสวนโดยละเอียดดังนี ้

   (1)  ขอเท็จจริงจากการสอบสวนระบุ วนั เวลา สถานทีเ่กิดเหตุการณที่เกิดข้ึน 

   (2)  การพิจารณาหลักฐานในสํานวน เชน พยานบุคคล พยานเอกสาร พยาน

วัตถุ รวมทัง้คําใหการของผูตองหาในชัน้สอบสวน 

   (3)แนวทางการดําเนินคดีเพือ่ใหศาลลงโทษจากพยานหลักฐานคํารับ

สารภาพ และขอกฎหมายจะทําใหศาลลงโทษไดหรือไม 

   (4)  คําส่ังฟองหรือไมฟองตามบทกฎหมายใด รวมทัง้จะใชวิธกีารเพือ่ความ

ปลอดภัยหรือไม (ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนนิคดีของพนักงานอัยการ พ.ศ.2528 ขอ 32) 

   กอนมีคําส่ังฟองหรือไมฟอง ใหพนักงานอัยการพิจารณาพยานหลักฐานคดี

ใหไดความแนชัดเสียกอนวาผูตองหาไดกระทําความผิดหรือไม หากยังไมแนชัดก็ใหส่ังสอบสวน

เพิ่มเติมตามรูปคดี 

   ในคดีที่แมจะมีคํารับสารภาพของผูตองหาอยูแลวก็ตาม ก็ควรพิจารณา

พยานหลักฐานใหแนชัดเสียกอน (ระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนินคดีอาญาของพนกังาน

อัยการ พ.ศ.2528 ขอ 35) 

   เมื่อพิจารณาสํานวนการสอบสวนแลว เหน็วาควรจะไดดําเนนิคดีกับพยานใน

คดีนั้นบางคน หรือบุคคลภายนอกอ่ืนทีพ่าดพิงถงึ ใหพนกังานอัยการแนะนําพนักงานสอบสวนให

ดําเนนิคดีกับบุคคลดังกลาว หากพนกังานสอบสวนเพิกเฉยไมดําเนินการภายในเวลาอันสมควร 

                                                           

 
11 คําส่ังสํานักงานคดีพิเศษท่ี 4/2546 เร่ือง กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของขาราชการลูกจางประจํา ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2546. 
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ใหนาํระเบียบกรมอัยการวาดวยการดําเนนิคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ. 2528 ขอ 21 และ

ขอ 38มาดําเนินการโดยอนโุลม 
 

  5.3  การดําเนินการเกี่ยวกับกับทรัพยสิน 
   เนื่องจากผูประกอบการอาชญากรรมจํานวนมากซ่ึงกระทําความผิดกฎหมาย

เมื่อไดเงินหรือทรัพยสินตางๆ มาจากการกระทําความผิด จะนําเงนิหรือทรัพยสินบางสวนไปใช

เพื่อประโยชนในการกระทําความผิดตอไป ที่เหลือจะโอนไปใหกับบุคคลอ่ืนถอืครองแทนหรือ

เปล่ียนสภาพไปเปนทรัพยสินอยางอ่ืนใหดูประหนึง่วาเปนทรัพยสินที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย 

เพื่อซุกซอนปกปด ไมใหเจาหนาที่ตรวจพบ เชน นําไปซ้ือบาน ที่ดิน รถยนต หลักทรัพย (หุน) ฝาก

ธนาคาร เปดกิจการตางๆ ไดแก รานขายเพชรพลอย เคร่ืองประดับยนต สวนเกษตร อันเปนการ

ฟอกเงนิและกฎหมายที่มีอยูเดิมก็ไมสามารถดําเนนิกับทรัพยสินดังกลาวได หรือดําเนินการ

แลวแตไมเปนผล  ทําใหยากลําบากในการปราบปราบผูกระทําความผิด ปจจุบันไดมีกฎหมาย

ใหมคือ พระราชบัญญัติปองกันปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 ออกมาใชบงัคับ มีการ

กําหนดมาตรการข้ึนใหมเปนพิเศษเพื่อใชดําเนนิคดีกับผูกระทําความผิดและดําเนินการกับ

ทรัพยสิน ดังกลาวโดยในสวนการดําเนนิการเกี่ยวกับทรัพยสินนัน้ ไดบัญญัติไวในหมวดที่ 6 

ต้ังแต มาตรา 48 ถึงมาตรา 59 
 

   5.3.1 ขอพิจารณาการรางคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปน
ของแผนดิน12 
   - การขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เปนการดําเนนิ 

การทางศาล ในหมวดการดําเนนิการเก่ียวกับทรัพยสินซึง่มาตรา 59 วรรคหน่ึง ใหยืน่ตอศาลแพง 

และใหนาํประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลมโดยจะตองทําเปนคํา

รอง 

   คํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินจึงควรจะประกอบดวย 

ขอความดังตอไปนี้ 

    ก.  ที่มาของทรัพยสินที่จะขอใหศาลมีคําส่ังส่ังใหตกเปนของแผนดิน เหตุที่

สํานักงานปองกันและปราบปราบการฟอกเงินเขาไปดําเนินการโดยทราบหรือไดรับเร่ืองการ

ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินจากหนวยงานใด และหนวยงานนั้นไดดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน

                                                           

 
12

 สุรศักด์ิ  ตรีรัตนตระกูล.  เอกสารประกอบการบรรยายนักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการ

จังหวัด” รุนที่ 24 เร่ือง “กฎหมายเก่ียวกับการดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”  หนา  15 - 

16. 
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ไปกอนหนานั้นอยางไรหรือไม หรือสํานักงานปองกันและปราบปราบการฟอกเงิน เร่ิมเร่ือง

ดําเนินการเกี่ยวกับ ทรัพยสินเองแตแรก 

    ข.  มติของคณะกรรมการธุรกรรมที่มีมติใหดําเนินการตรวจสอบ

ทรัพยสินคําส่ังของเลขาธิการในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมที่มอบหมายให

พนักงานเจาหนาที่เขาดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน 

    ค.  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ เขา ดําเนินการตรวจสอบทรัพย สินแลว 

คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการแลวแตกรณีมีคําส่ังยึดและอายัดทรัพยสินดังกลาวไวชั่วคราว

หรือไม ถามีตามคําส่ังใดและมีทรัพยสินใดบาง 

    ง.  การแจงคําส่ังคณะกรรมการธุรกรรมหรือคําส่ังเลขาธิการที่ใหยึดและ

อายัดทรัพยสินไวชั่วคราวใหเจาของหรือผูอาจอางวาเปนเจาของหรือผูเกี่ยวของทราบ และการ

โตแยง คัดคานของบุคคลดังกลาวถามี 

    จ.  การรวบรวมพยานหลักฐานขอมูลการทําธุรกรรมของพนักงาน

เจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากเลขาธิการวามีพยานหลักฐานใดบาง และมติของคณะกรรมการ 

ธุรกรรมที่ใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการ ตลอดทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการ 

ธรุกรรมในเร่ืองดังกลาว 

    ฉ.  พนักงานอัยการพิจารณาแลวมีความเห็นอยางไรในการยื่นคํารอง 

       ญ.  คําขอบังคับ คือคําขอที่แสดงโดยชัดแจงวาขอใหศาลมีคําส่ังให 

ทรัพยสินใดตกเปนของแผนดินซึ่งควรจะบรรยายกลาวถึงดอกผลของทรัพยสินดังกลาวดวย 

     ดังนั้นพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

มาตรา 49 ไดบัญญัติไววา ภายใตบังคับมาตรา 48 วรรคหนึ่ง ในกรณีที่ปรากฏหลักฐานเปนที่เช่ือ

ไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงาน

อัยการพิจารณาย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 

   ดังนั้นพนักงานอัยการจะตองมีหนาที่นําพยานบุคคลและพยานเอกสาร

มาสืบประกอบเพ่ือใหศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๘๔ กําหนดวา ถาคูความฝายใดฝายหนึ่ง

กลาวอางขอเท็จจริงอยางใด เพื่อสนับสนุนคําฟอง หรือคําใหการของตน ใหหนาที่นําสืบขอเท็จจริง

นั้นตกอยูแกคูความฝายที่กลาวอาง ถามีขอสันนิษฐานไวในกฎหมาย เปนคุณแกคูความฝายใด 

คูความฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวา ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดประโยชนจากขอ

สันนิษฐานนั้นครบถวนแลว 
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    เมื่อพนกังานอัยการนาํพยานของตนเขาสืบหมดแลว ตอจากนัน้ก็

เปนหนาที่ของเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสิน นาํพยานบุคคล และพยานเอกสารที่เกี่ยวของกบั

ทรัพยสินนัน้ พิสูจนใหเห็นวาตนเปนเจาของทรัพยสิน หากเปนผูรับโอนทรัพยสิน จะตองแสดงให

เห็นวาตนเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินแลว ยังตองพิสูจนใหเหน็วาไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับ

การกระทําความผิด หรือในกรณีที่อางวาเปนผูรับโอนทรัพยสินมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน ก็

ตองพิสูจนใหไดวาตนเองไมรูหรือเกี่ยวของกับการกระทาํความผิด ไมรูวาทรัพยสินที่ตนรับโอนมา

นั้นเปนทรัพยสินที่มกีารซื้อขายมาดวยเงนิที่ไดมาจากการกระทําความผิดมูลฐาน หากได

ทรัพยสินดังกลาวมาโดยเสียคาตอบแทน ตองพิสูจนใหไดวาเงินทีน่ํามาซ้ือทรัพยสินเปนเงนิของ

ตนเองและเปนเงนิที่ไดมาโดยสุจริต หากไดทรัพยสินนั้นมาโดยไมมคีาตอบแทน ก็ตองพิสูจนให

ไดวาไดมาโดยสุจริต หนาที่นาํสืบเร่ืองการขอใหทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตาม

กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตกเปนของแผนดิน  พนักงานอัยการนําสืบใหเขา

เงื่อนไขทีว่าเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินนัน้เปนผูซึง่เกี่ยวของ หรือเคย

เกี่ยวของสัมพนัธกับผูกระทาํความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงนิมากอนใหสันนิษฐานไว

กอนวาทรัพยสินนัน้เกีย่วกบัการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริตซึ่งศาลจะมีคําส่ังให

ทรัพยสินนัน้ตกเปนของแผนดินทนัที เม่ือกฎหมายบัญญัติขอสันนิษฐานไวเชนนี้ จึงเปนการผลัก

ภาระการพิสูจนหรือหนาทีน่าํสืบ (reverse the onus of proof) ใหเปนของเจาของทรัพยสินที่

จะตองนาํสืบหักลางขอสันนิษฐาน วาตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด ซึ่งหลักการนาํสืบในลักษณะนี้เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา 84 (2) 

แหงประมวลกฎหมายวิธพีิจารณาความแพง ซึ่งบัญญัติไววาถามขีอสันนิษฐานไวในกฎหมาย

เปนคุณแกคูความฝายใด คูความฝายนัน้ตองพิสูจนแตเพียงวา ตนไดปฏิบัติตามเงือ่นไขแหงการ

ที่ตนจะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนแลว ภาระการพิสูจนของพนักงานอัยการ

พิสูจนใหเขาเงือ่นไขแหงการที่จะไดรับประโยชนจากขอสันนษิฐานจากกฎหมาย  

   ในการพิสูจนวา เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดหรือไม

นั้น พนักงานอัยการดําเนินการตามมาตรา 51 วรรคสองพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ที่บัญญัติไววา เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของ หรือ

ผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา 50 วรรคหนึ่ง เปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับ

ผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดา

ทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทําความผิด หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริตแลวแต

กรณี 
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  เมื่อพนักงานอัยการยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลมีคําส่ังวาทรัพยสิน

ตามคํารองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทําความผิด พนักงานอัยการก็จะตองนําพยานมาสืบ

พิสูจนใหศาลเห็นวา ทรัพยสินตามคํารองนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทําความผิดจริง และใหผู

อางตัวเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับประโยชนนําพยานบุคคลและพยานเอกสารมาสืบแกหักลาง

พยานหลักฐานตอไป 
 

6  วิเคราะหกรณศีึกษา 
 

6.1  วิเคราะหกรณศีึกษาที่ 113 
 

  เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม 2544 เวลาประมาณ 09.15 น. พนักงานเจาหนาที่

สํานักงาน ป.ป.ง. พรอมดวยเจาหนาที่ศุลกากร สนามบินกรุงเทพฯ ไดรวมกันทาํการตรวจคน

ทรัพยสินซึง่เปนเงนิตราตางประเทศสกุลตางๆ จากนาย น. ขณะนําติดตัวออกนอกราชอาณาจักร 

โดยไมมีแบบรายงานการซ้ือเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนุญาต (แบบ ธ.ต.4(ก)) ดวยการ

โดยสารเคร่ืองบินไปยังประเทศฮองกง ไวทําการตรวจสอบและยึดทรัพยเกีย่วกับการกระทํา

ความผิดในการลักลอบนําเงนิตราตางประเทศ (เปนของตามกฎหมายศุลกากร) ออกนอก

ราชอาณาจักรไวเพื่อทาํการตรวจสอบ สืบเนื่องมาจากสายลับ (ขอปดนามแจงขาว ประสงคขอรับ

เงินรางวัลสินบน) เปนผูแจง โดยไดยึดเงนิตราสกุลตางประเทศ รวม 12 รายการ คิดเปนเงนิไทย

ตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ 24 ตุลาคม 2544 จํานวน 25,602,000 บาท 

 คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมคร้ังที ่ 24/2544 เมื่อวันที ่ 18 ตุลาคม 

2544 ไดพิจารณาแลว มีมติใหทําการยึดเงินตราตางประเทศทัง้ 12 รายการ   ตามที่มีการตรวจ

ยึดจากนาย น. ในวนัเกิดเหตุไวชั่วคราว  มีกําหนดไมเกนิ 90 วัน ปรากฏตามคําส่ังคณะกรรมการ 

ธุรกรรม ที ่ย.126/2544 ลงวนัที ่24 ตุลาคม 2544 

 จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆของพนักงานเจาหนาที่ 

ป.ป.ง.ในเร่ืองนี ้ ปรากฏหลักฐานเปนที่เชือ่ไดวาเงนิตราตางประเทศทัง้ 12 รายการ ตามที่มีการ

ตรวจยึดมาจากนาย น. ในวันเกิดเหตุ   คิดเปนเงนิไทยตามอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วันที่ 24 

ตุลาคม 2544 จํานวนทั้งส้ิน 25,602,000 บาท (ยี่สิบหาลานหกแสนสองพันบาทถวน) ไมมี

หลักฐานการซือ้หรือขายเงนิตราตางประเทศ หรือแบบรายงานการซือ้เงินตราตางประเทศ (แบบ 

                                                           

 
13

 กิติกอง  คณาจัทร.  การปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

วินิจฉัย กรณีการพิจารณามีความขัดแยงกับความเห็นของพนักงานอัยการ คดีรายนายน.  (สวนคดี 

สํานักงานตรวจสอบและคดี ปปง. พ.ศ. 2546. 
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ธ.ต.4(ก)) ประกอบกับนาย น. ก็ไมเคยไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนผูมี

อํานาจในการซื้อหรือขายเงนิตราตางประเทศมากอนเลย พฤติการณและการกระทําของนายน. 

จึงเปนการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน พยายาม

สงหรือนาํหรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการใดๆ ในการสงหรือนาํเงินตราตางประเทศ

ออกไปนอกประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบติัตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่

ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 มาตรา 4,8,8 ทวิ แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2527 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 ซึ่งการกระทําของนาย น. ดังกลาวยังเปน

ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(7) แหง พ.ร.บ.ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีก

ดวย 

  ในเร่ืองนี ้   นาย น. ไดใหการรับสารภาพตลอดขอหาและยนิยอมใหยึด

เงินตราตางประเทศทัง้ 12 รายการ ตามที่ตรวจยึดไดในวันเกิดเหตุตกเปนของแผนดินเพื่อขอ

ระงับคดี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 แตตอมาใหการปฏิเสธ 

 คณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมคร้ังที ่ 1/2545 เมื่อวันที ่ 10 มกราคม 

2545 พิจารณาจากรายงานการทําธุรกรรมของนาย น. แลว ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวานาย 

น. ลักลอบหรือพยายามลักลอบนําเงนิตราตางประเทศทั้ง 12 รายการ ดังกลาว เดินทางโดย

เคร่ืองบินไปยงัประเทศฮองกงในวันเกิดเหตุ เปนการหลบหนีศุลกากร อันเปนความผิดมูลฐาน

ตามมาตรา 3(7) แหง พ.ร.บ.ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 จึงมมีติใหเลขาธิการ 

ป.ป.ง.สงเร่ืองใหพนักงานอัยการ ยืน่คํารองตอศาลแพงใหยึดเงินตราตางประเทศท้ัง 12 รายการ 

ของนาย น. ตกเปนของแผนดิน ตามมาตรา 51 แหง พ.ร.บ. ปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 ตอไป 
 

  6.1.1  ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
   1. พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

        มาตรา 3 "ความผิดมูลฐาน" หมายความวา ฯลฯ 

  (7)ความผิดเกีย่วกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร ฯลฯ 

   "ธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัย" หมายความวา ธุรกรรมที่มีความ

ซับซอนผิดไปจากการทาํ ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทาํกนัอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความ

เปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยู

ภายใตบังคับแหงพระราชบญัญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกีย่วของหรืออาจเกีย่วของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐาน ทัง้นี้ไมวาจะเปนการทาํธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
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   "ทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทําความผิด" หมายความวา 

  (1) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือ

จากการสนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทาํซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

  (2) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจาํหนาย จาย โอน ดวยประการ

ใดๆ ซึ่งเงนิหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ 

  (3) ดอกผลของเงนิหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

   ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจาํหนาย จาย โอน 

หรือเปล่ียนสภาพไปกี่คร้ัง และไมวาจะอยูในความครองครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคล

ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 
 

   "สถาบันการเงนิ" หมายความวา "(1)  ธนาคารพาณิชยฯ" ฯลฯ 

   มาตรา 5 ผูใด 

  (1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทํา

ความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงทีม่าของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ 

หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษ หรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

  (2) กระทาํดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง

การไดมาแหลงที่ต้ังการจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด ผูนัน้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

  มาตรา 6 ผูใดกระทาํความผิดฐานฟอกเงนิ แมจะกระทาํนอก

ราชอาณาจักร ผูนัน้จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถา

ปรากฏวา 

  (1) ผูกระทําความผิด หรือผูรวมกระทาํความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคน

ไทย หรือมีถิน่ที่อยูในประเทศไทย 

  (2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคให

ความผิดเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

  (3) ผูกระทาํความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานัน้เปนความผิด

ตามกฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนัน้ หากผูนัน้ไดปรากฏตัวอยูใน

ราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนัน้ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

  ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดย

อนุโลม 

DPU



   

  84 

  2. พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2527 

   มาตรา 8 ทว ิเพื่อประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการลักลอบ

สงหรือนาํเงินออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย ใหถือวาเงนิตรา เงินตราตางประเทศ   เปน

ของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร การสงหรือนาํ การพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือ

เกี่ยวของดวยประการใดๆ ในการสง หรือนําเงินตรา เงินตราตางประเทศฯ ไมวาของไทย หรือ

ตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบติัตาม

กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําดวยวธิีใดๆ 

ใหถือวาเปนการสง หรือนาํของตองจาํกดัออกไปนอก หรือนําเขามาในประเทศไทย อันเปน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และใหนาํบทบญัญัติวาดวยศุลกากรและอํานาจพนกังาน

ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งทีว่าดวยการตรวจของและการปองกัน

และลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึด และการริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด 

การแสดงเทจ็และการฟองรองมาใชบงัคับแกการกระทําดังกลาว รวมทัง้บุคคลและส่ิงของที่

เกี่ยวของ 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20 

(พ.ศ.2534) ลงวนัที ่22 ก.พ. 2534 ขอ 9 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีไดมีคําส่ังยกเวนโดยทั่วไปไว 

หามมิใหบุคคลสงหรือนาํเงนิตราออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การควบคุมแลกเปล่ียนเงิน (ฉบับที่ 3) 

ลงวนัที ่2 ก.พ.2537 

 ขอ 2 "การสงหรือนําเงนิตราออกนอกประเทศตามเงื่อนไขตอไปนี้ ไม

ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามขอ 9 แหงกฎกระทรวง 

 (1) การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศโดยธนาคารอนุญาต ใน

จํานวนไมเกินมูลคาของเงนิตราหรือเงนิตราตางประเทศที่ธนาคารในตางประเทศสงหรือนาํเขามา

แลกเปล่ียน 

 (2) การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยในจํานวนไมเกิน 500,000 บาท 

 (3) การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศ นอกจากกรณีที่กําหนด

ใน (1) และ (2) ในจํานวนไมเกิน 50,000 บาท 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ลงวนัที ่ 6 ม.ค.2541 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 กําหนดให "การซือ้ขายเงนิตรา
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ตางประเทศตองขายหรือฝากเงนิตราตางประเทศนัน้กบัธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับ

อนุญาต" และตองแสดงแบบ ธ.ต.4 (ก) หรือ ธ.ต. 4 (ข) แลวแตกรณี 
 

 6.1.2  ขอพิจารณาของพนักงานอัยการ 
  พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอัยการสูงสุด ไดตรวจพิจารณาสํานวนดังกลาวแลว 

ขอเท็จจริงไดความจากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาที่วา เมื่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2544 พนกังานเจาหนาที่ของสํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ได

รวมกันตรวจคนและยึดเงนิตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 12 สกุล คิดเปนเงินไทยจํานวน 

25,602,000 บาท ซึง่บรรจุอยูในกระเปาเดินทางของนาย น.ในขณะทีน่าย น. กําลังผานพิธกีาร

ตรวจกระเปาสัมภาระที่ถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบินโดยสาร เพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยัง

ประเทศฮองกง โดยนาย น. ไมสามารถแสดงหลักฐานการไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศดังกลาวได 

พนักงานเจาหนาที่จึงไดทาํการยึดเงนิตราตางประเทศดังกลาวไว เนื่องจากเหน็วาเปนการลักลอบ

นําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร โดยไมไดรายงานการซื้อเงนิตราตางประเทศตอ

เจาพนกังานควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ อันเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งในมาตรา 8 ทวิ 

ในพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติใหถือวา "เงนิตรา" เปน "ของ" ตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร และเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกประเทศไทย อันเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากร เงินตราตางประเทศดังกลาว จงึเปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทํา

ความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27 ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามนยัมาตรา 3 (7) 

แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 มาตรา 3 (7) ไดบัญญัติถึงความผิดมูลฐานวา หมายความถงึ 

ความผิดเกีย่วกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร อันมีความหมายวาเปน

ความผิดเกีย่วกับการลักลอบหนีคาอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ซึง่นาย ม. 

อธิบดีกรมศุลกากร กไ็ดใหถอยคําในสวนนีว้า การนําเงินตราตางประเทศเขาออกนอก

ราชอาณาจักร ไมจาํตองเสียภาษีอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ตอเจาหนาที่

ศุลกากรแตอยางใด ทั้งเงินตราตางประเทศทีพ่นกังานเจาหนาที่สํานกังานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ ตรวจยึดไว ก็เปนเงนิตราตางประเทศที่นาย น. กําลังจะนําออกนอกราชอาณาจักร 

จึงเปนเงนิตราตางประเทศที ่ "ใช" ในการกระทาํความผิดที่กฎหมายใหถือวาเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากร ดังนัน้ เงินตราตางประเทศรวม 12 สกุล คิดเปนเงนิไทย จาํนวน 

25,602,000 บาท ทีย่ึดไดจากนาย น. ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําส่ังใหยึดไวชั่วคราวนั้น จึง
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มิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงยงัไมมีเหตุเพียงพอที่จะยืน่คํารองตอศาลเพื่อ

ขอใหมีคําส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินได 
 

 6.1.3  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย 
 คณะอนุกรรมการวินิจฉัยไดพิจารณาขอเท็จจริงประกอบพยานหลักฐาน

ที่เกี่ยวของทัง้หมดแลวเห็นวา กรณีเร่ืองดังกลาวนี้มีประเด็นที่จะตองพจิารณาอยู 2 ประเด็น ดังนี ้

 (1) พฤติการณของนาย น. เปนการกระทําที่เขาขายเปนความผิดมลู

ฐานตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือไม 

 (2) ทรัพยสินอันไดแก เงินตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 12 สกลุ 

คิดเปนเงนิไทยจํานวน 25,602,000 บาท ที่ตรวจยึดไดจากนาย น. เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดตามมาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม 

 ซึ่งจากการพิจารณา คณะอนุกรรมการวินจิฉัยมีความเหน็ ดังนี ้

 (1) พฤติการณของนาย น. ที่ไดนําเงินตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 

12 สกุล ดังกลาว ติดตัวออกไปยังประเทศฮองกง โดยมิไดผานพธิีการศุลกากรหรือรายงานการซ้ือ

ขายเงนิตราตางประเทศตอเจาหนาที่ศุลกากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนัน้ เหน็วาการกระทาํ

ดังกลาวเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช

กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2527 

ซึ่งตามมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย

วาดวยศุลกากรดวย การกระทําของนาย น. จึงรับฟงเปนขอยติุไดวาเปนการกระทําที่เปน

ความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบญัญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 

 (2) กรณีทรัพยสินอันไดแกเงนิตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 12 

สกุล คิดเปนเงินไทยจํานวน 25,602,000 บาท นัน้ เหน็วาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ใชใน

การกระทําความผิดจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน ถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําผิด ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 คณะอนุกรรมการวนิิจฉัย จงึมีมติใหนําความเหน็ดังกลาวนี้ เสนอตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ง. พจิารณาวินิจฉัยชี้ขาดใหพนกังานอัยการยืน่คํารองขอใหศาลมีคําส่ังให

ทรัพยสินของนาย น. ตกเปนของแผนดินตามความเหน็ของเลขาธิการ ป.ป.ง. 
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 6.1.4  มติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ที่ประชุมมมีติเปนเอกฉันทใหพนักงานอัยการยื่นคํารองใหศาลมี

คําส่ังใหทรัพยสินของนาย น. ตกเปนของแผนดิน 

 ผลคดีอาญาตามคําพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดําที่ 

2098/2546 คดีหมายเลขแดงท่ี 2193/2547 ไดพิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยแลว

  สําหรับความผิดในขอหาแรกมีวา จําเลยไดประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

ปจจัยการชําระเงนิตางประเทศ ประกอบธุรกิจเปนตัวแทนซ้ือเงนิโดยไมไดรับอนุญาต ทําการซ้ือ 

ขาย แลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตหรือไม นั้น ในขอหานี้ขอเทจ็จริงยังฟงได

ตอไปวา จําเลยไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัปจจัยการชําระเงินตางประเทศและ

ไมไดรับอนุญาตให ทําการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนปจจัยชําระเงนิตางประเทศ ปญหาที่จะตอง

วินิจฉัยจึงมเีพยีงวา เงนิของกลางจําเลยไดมาโดยการประกอบธุรกจิซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนมา

ตามที่โจทกฟองหรือจําเลยแลกมาคร้ังละเล็กนอยโดยชอบตามที่จาํเลยนําสืบ ในปญหานี้โจทกมี

พันตํารวจเอก พ. พันตํารวจเอก ส. พันตํารวจโท ณ. เบิกความทํานองเดียวกันวา จําเลยมี

พฤติการณลักลอบนําเงินตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร จากการตรวจสอบขอมูลประวัติ

บุคคล จําเลยมีอาชีพคาขาย แตไมปรากฏรายการเสียภาษีรวมทั้งมปีระวัติการเดินทางเขา ออก

ตางประเทศ เปนรอยครั้ง ตามขอมูลประวัติ และจําเลยไมมีแบบรายงานการซ้ือเงนิตรา

ตางประเทศ ธ.ต.4 แสดงตอเจาหนาทีท่ั้งชั้นจับกมุ และช้ันสอบสวน ประกอบกับจําเลยไดใหการ

ตอพันตํารวจโท ณ. วา จาํเลยประกอบอาชีพคาขายเงินตราตางประเทศและนาํเขาเส้ือผาจาก

เมืองฮองกง รับซ้ือเงินตราตางประเทศจากชาวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย 

และจากมัคคุเทศก รวมทัง้รานคาที่จาํหนายสินคาใหกบัชาวตางประเทศที่เขามาทองเทีย่ว จําเลย

ไมมีแบบรายงาน ธ.ต.4 มาแสดง และยอมยกเงินของกลางใหตกแกแผนดิน ตามบันทกึคําใหการ 

เห็นวา ในขอนี้นอกจากโจทกจะมีเงินตราตางประเทศหลายสกุลคิดเปนเงนิไทยรวม 25,602,000 

บาท เปนของกลางแลว โจทกยงัมีบนัทกึคําใหการของจําเลยตามเอกสารมาสนับสนนุ โดยจําเลย

ไดใหการตอเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ง. วา เงินของกลางนีจ้ําเลยไดมาโดยการซื้อจาก

นักทองเที่ยวชาวตางชาติบาง ซื้อจากมัคคุเทศกบาง จากรานรับแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

ตามทองตลาดบาง เปนการใหการหลายคร้ังหลายครา ตางวาระกัน อันเปนคํารับที่ทาํใหตนเสีย

ประโยชน นาํมาสนับสนุนพยานหลักฐานของโจทกใหมีน้ําหนักยิง่ข้ึน ที่จาํเลยนาํสืบวาเงนิของ

กลางเปนเงินที่ไดมาโดยสุจริต จําเลยแลกเปลี่ยนและสะสมต้ังแต พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ. 2544 

แลกเปล่ียนครัง้ละไมเกนิ 5,000 เหรียญสหรัฐ มีขอยกเวนไมตองกรอกแบบรายงานการซ้ือขาย

เงินตราตางประเทศ (ธ.ต.4) แตธนาคารหรือบริษัทผูไดรับอนุญาตจะมีแบบหรือคํารองใหผู
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ตองการจะแลกเปล่ียนกรอกขอความ พรอมลงลายมือชื่อ ซึ่งจาํเลยรับวาการแลกเงินของกลาง

จําเลยไดกรอกแบบคํารองและลงช่ือยืน่ตอธนาคารและบริษัทผูไดรับอนุญาตโดยตลอด เงินของ

กลางมีจํานวนมากคิดเปนเงนิไทยกวา 25 ลานบาท ใชเวลาแลกถึง 10 ป ตองใชเวลาแลกกวา 

100 คร้ัง ซึ่งธนาคารหรือบริษัทที่จําเลยไปแลกมาก็จะตองเก็บคํารองขอแลกของจําเลยไวเพื่อการ

ตรวจสอบ จงึไมยากที่จําเลยจะอางคํารองขอของจําเลยและเรียกมาสนับสนนุขออางของตน แต

จําเลยกม็ิไดนาํมาสนับสนุนแมแตฉบับเดียว ทัง้การแลกเงินของกลางมาเก็บสะสมรวมเวลาถงึ 

10 ป คิดเปนไทยกวา 25 ลานบาท แลวจึงจะนาํไปแลกเงนิสกุลฮองกงกับซ้ือเส้ือผามาขายยอม

ไมคุมคา เพราะจําเลยซ่ึงเปนนกัธุรกิจยอมทราบดีวาการมีเงินสดตองใชหมนุเวียนประกอบธุรกิจ 

ดีกวาเก็บไวเฉยๆ ซึง่ไมไดประโยชนแมแตดอกเบ้ีย ทัง้การนําเงนิสดของกลางมีคากวา 25 ลาน

บาท ติดตัวไปซ้ือของถึงตางประเทศยอมเปนอันตรายสําหรับผูประกอบธุรกิจโดยสุจริต ขอนําสืบ

ของจําเลยจึงเล่ือนลอย ไมมีน้ําหนักนาเชือ่ถือ ไมอาจหักลางพยานหลักฐานของโจทก คดีฟงได

วาเงินตราตางประเทศของกลางจําเลยไดมาจากการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนจากบุคคลทั่วไปอันมิใช

ธนาคารรับอนญุาต หรือบริษัทรับอนุญาต หรือบุคคลรับอนุญาต จาํเลยซื้อ ขาย แลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศของกลางรวมหลายสกลุคิดเปนเงนิไทยถงึ 25,602,000 บาท เปนการกระทาํ

หลายครัง้หลายครา ลักษณะตอเนื่องกนัมา จึงเปนการประกอบธรุกิจเกี่ยวกับปจจัยชําระเงนิ

ตางประเทศ การกระทําของจําเลยจึงเปนความผิดฐานประกอบธุรกิจซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนเงินตรา

ตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีและเจาพนักงาน 

  สวนความผิดในขอหาที่สอง จําเลยมิไดขายหรือฝากเงินตรา

ตางประเทศกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตนั้น เหน็วา ตามขอ 16 ของกฎกระทรวง

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 

กําหนดให "บุคคลใดสงของออกนอกประเทศตองจัดใหไดมาซึง่เงนิตราตางประเทศในทันทีที่

ไดรับชําระคาของ…และเม่ือไดรับเงินตราตางประเทศแลวตองขายหรือฝากเงนิตราตางประเทศ

นั้นกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศภายในเจ็ดวนันับแตวันที่

ไดมา…" แตจากทีโ่จทกนาํสืบไมปรากฏวาเงินตราตางประเทศของกลางจําเลยไดมาจากการขาย

หรือสงเส้ือผาหรือของอ่ืนใดออกนอกประเทศ จาํเลยจึงไมตองนําเงนิตราของกลางไปขายหรือ

ฝากกับธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตตามทีก่ําหนดไวในขอ 16 ของกฎกระทรวงฉบับ

นี้ จาํเลยจงึไมมีความผิดในขอหานี ้

 ความผิดในขอหาที่สาม ฐานพยายามนําเงินตราตางประเทศออก

นอกประเทศโดยไมไดรับอนุญาต นั้น เห็นวา ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.24997) ขอ 11 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินฯ มาตรา ๙ บัญญัติวา หามมิให
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บุคคลใดสงหรือนําปจจัยชําระเงินตางประเทศหรือพึงจายเปนเงินตราตางประเทศออกนอก

ประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน ตอมารัฐบาลมีนโยบายเปดเสรีทางการเงิน โดย

ประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ยกเลิกขอ 11 ขณะเกิดเหตุไมมีกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือคําส่ังใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินฯ กําหนดวิธีปฏิบัติ

ใหบุคคลที่ประสงคจะนําเงินตราตางประเทศที่ไดมาโดยชอบดวยกฎหมายออกนอกประเทศ 

ดังนั้นการนําเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศไทยจึงสามารถนําออกไดโดยเสรี แมตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ มาตรา 8 ทวิ บัญญัติวา "เพื่อประโยชนในการ

ปองกันและปราบปรามการลักลอบสงหรือนําเงินออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย ใหถือวา

เงินตราตางประเทศธนาคารบัตรตางประเทศ หรือหลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศ เปน

ของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 การสงหรือนํา หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของ

ดวยประการใดๆ ในการสงหรือนําเงินตรา เงินตราตางประเทศ ธนาคารบัตรตางประเทศ หรือ

หลักทรัพยไมวาของไทยหรือตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือ

ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไมวา

จะกระทําดวยวิธีใดๆ ใหถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ

ไทย อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรดวย และใหนําบทกฎหมายวาดวยศุลกากร

และอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งที่วาดวยการตรวจ

ของและปองกันลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึดและริบของหรือการจับกุมผูกระทําผิด 

การแสดงเท็จและการฟองรองมาใชบังคับแกการกระทําดังกลาว รวมทั้งบุคคลและส่ิงของที่

เกี่ยวของ" แมเงินตราตางประเทศของกลางท่ีจําเลยพยายามจะนําออกนอกประเทศ จะเปนเงินที่

จําเลยไดมาจากการซ้ือ ขาย แลกเปล่ียนโดยไมไดรับอนุญาตอันเปนการฝาฝนตอกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงินฯ ลงวันที่ 3 

ธันวาคม 2497 ขอ 3, 9 ก็ตาม แตการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือ

คําส่ังที่ออกมาบังคับเกี่ยวกับการสงหรือนําเงินตราตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ

ไทยเทานั้น มิไดหมายถึงกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกมาบังคับในกรณีอ่ืนดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งตามความในมาตรา 8 ทวิ วรรคหน่ึง ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดบัญญัติวา 

"เพื่อประโยชนในการปองกันและปราบปรามการลักลอบสงหรือนําเงินออกไปนอกหรือเขามาใน

ประเทศไทยใหถือวาเงินตราตางประเทศ…เปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร" ซึ่งทําใหเห็น

เจตนารมณไดวากฎหมายตองการปองกันและปราบปรามการลักลอบนําเงินตราตางประเทศเขา

หรือออกนอกประเทศไทยเทานั้น จึงใหถือวาเงินตราตางประเทศเปนของตามกฎหมายศุลกากร 
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แตเม่ือประกาศกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ขอ 11 ถูกยกเลิก จึงเทากับวารัฐบาลเปดเสรี

ทางการเงิน โดยบุคคลสามารถนําเงินตราตางประเทศเขาออกนอกประเทศไทยไดไมผิดกฎหมาย 

การนําเงินตราตางประเทศเขาออกนอกประเทศไทยจึงไมเปนการลักลอบ ไมอาจถือวาเงินตรา

ตางประเทศเปนของตามกฎหมายศุลกากรอีกตอไป การกระทําของจําเลยไมเปนความผิดใน

ขอหานี้ 

 พิพากษาวา จําเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 มาตรา 4, 8 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 ลงวนัที่ 3 ธันวาคม 2497 ขอ 3, 7 

จําเลยกระทาํความผิดหลายคร้ังลักษณะตอเนื่องกนั สมควรใหลงโทษสถานหนักใหจําคุก 3 ป คํา

ขอและขอหาอ่ืนใหยก. 

  ผลคดีตามคําพิพากษาของศาลแพง  คดีหมายเลข ดําที่ 

ฟ.11/2546 คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.44/2547 ไดพิเคราะหแลว ขอเท็จจริงเบ้ืองตนรับฟงไดวา เม่ือ

วันที่ 18 ตุลาคม 2544 เจาหนาที่ไดตรวจคนกระเปาเดินทางที่ผูคัดคานนําติดตัวจะเดินทางไป

เมืองฮองกง ขณะที่ผูคัดคานอยูที่อาคารผูโดยสารขาออก ทาอากาศยานกรุงเทพ พบเงินตรา

ตางประเทศจํานวนมาก จึงยึดไวเพื่อตรวจสอบ ตอมาคณะกรรมการธุรกรรมมีมติใหยึดเงิน

ดังกลาวไวชั่วคราวมีกําหนด 90 วัน และใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงินสงเร่ืองใหผูรองดําเนินการมีปญหาตองวินิจฉัยวาเงินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดหรือไม มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 บัญญัติวาทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หมายความวา (1) เงินหรือ

ทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการ

กระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน (2) เงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวย

ประการใดๆ ซึ่งเงินหรือหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ 

(2) และกําหนดความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเปน

ความผิดมูลฐานอยางหนึ่ง แตพยานหลักฐานของผูรองที่นําสืบมามิไดแสดงใหเห็นวาเงินตรา

ตางประเทศที่ยึดไวไดมาจากการกระทําความผิดลักลอบหนีศุลกากรมากอน สําหรับคําใหการ

ของผูคัดคานตามบันทึกคําใหการ วาเมื่อไปเมืองฮองกงจะไปซื้อเงินตราตางประเทศนํากลับเขา

มาขายในประเทศ ยังไมเพียงพอใหรับฟงวาการไปในคร้ังนั้นมีการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตาม

กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน 

พ.ศ.2485 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง ซึ่งถือวาเปนการสงหรือนําของตองจํากัดออกไปนอกหรือเขา

มาในประเทศไทย อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรดวยเงินตราตางประเทศท่ียึดไว
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จึงมิใชเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดกอนคดีนี้ สวนที่ผูคัดคานนําเงินดังกลาว

ติดตัวเพื่อนําออกนอกราชอาณาจักรในคร้ังนี้ หากจะเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 

เงินดังกลาวก็มิใชทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน แตเปนทรัพยสินที่ใชใน

การกระทําความผิด ดังนั้น เม่ือมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ศาลจึงไมอาจมีคําส่ัง

ใหตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 

41 ได คดีไมจําตองวินิจฉัยวาผูรองมีอํานาจยื่นคํารองหรือไมจึงมีคําส่ังใหยกคํารองคาฤชาธรรม

เนียมใหเปนพับ 
 

6.2  กรณีศกึษาท่ี  214 

 เมื่อวันที ่ 18 ตุลาคม 2544 เวลาประมาณ 08.15 น. พนักงานเจาหนาที่

สํานักงาน ป.ป.ง. ซึ่งไดรับคําส่ังมอบหมายจากเลขาธกิาร ป.ป.ง.ใหไปทําการสืบสวน ตรวจคน 

เพื่อพบและยดึทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทําความผิดของบุคคล กลุมบุคคลในการลักลอบขน

เงินตราตางประเทศออกไปยงัประเทศฮองกง สิงคโปร ซึ่งกระทาํดังกลาวเปนการฝาฝนหรือ

ละเลยไมปฏิบติัตาม กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ ที่ออกตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 จึงถือ

เปนการลักลอบหนีศุลกากร และยังมีการลักลอบขนสินคา (ประเภทเสื้อผา โทรศัพทมือถือ ฯลฯ) 

จากตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร ซึ่งเปนการกระทําความผิดมูลฐานตามนยัมาตรา 3(7) 

แหง พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 ผลการตรวจคนพบ นาย ว. กําลังผาน

พิธีการตรวจกระเปาสัมภาระที่ถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบินโดยสารดวยเคร่ือง X-ray เพื่อเดินทางไป

ประเทศฮองกง ในเที่ยวบินที่ TG 600 โดยมีเหตุอันควรเชื่อไดวาในกระเปาดังกลาวบรรจุ

ทรัพยสินลักษณะคลายธนบตัร พนกังานเจาหนาที่จงึไดแสดงตนเพื่อขอทําการตรวจคน พบวา

ภายในกระเปามีเงนิตราตางประเทศรวม 12 สกุล คิดเปนเงนิไทยตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัที่ 

24 ตุลาคม 2544 จํานวน 7,223,448.65 บาท 

   ตอมาคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมคร้ังที ่ 24/2544 เมื่อวันที่ 18 

ตุลาคม 2544 ไดพิจารณาแลว มมีติใหยึดทรัพยสินไวชัว่คราว มกีําหนดไมเกิน 90 วนั นับต้ังแต

วันที่ 8 ตุลาคม 2544 และตอมาคณะกรรมการธุรกรรม ในการประชุมคร้ังที่ 1/2545 เมื่อวนัที่ 10 

มกราคม 2545 ไดพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ปรากฏเปนที่เชื่อถือไดวาทรัพยสินดังกลาวเปน

ทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด จึงมีมติใหเลขาธิการสงเร่ืองใหพนักงานอัยการพจิารณา

เพื่อยืน่คํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ตามมาตรา 49 แหง พ.ร.บ.

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ตอไป 
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 กิติกอง  คณาจัทร.  อางแลว (กรณีคดีรายนายว.) 
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 จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ  ของพนักงานเจาหนาที ่ 

ป.ป.ง. เร่ืองนี ้ ปรากฏหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาเงนิตราตางประเทศทัง้ 12 รายการ ตามที่มีการ

ตรวจยึดรถของนาย ว. ในวนัเกิดเหตุ คิดเปนเงนิไทยตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที ่ 24 ตุลาคม 

2544 รวมเปนเงนิทั้งส้ิน 7,223,448.65 บาท ไมมหีลักฐานการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ 

หรือแบบรายงานการซ้ือเงนิตราตางประเทศ (แบบ ธ.ต.4(ก)) ประกอบกับนาย ว. ก็ไมเคยไดรับ

อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยใหเปนผูมีอํานาจในการซื้อหรือขายเงนิตราตางประเทศมา

กอนเลย พฤติการณและการกระทําของนาย ว. จึงเปนการซ้ือขายแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ

โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน พยายามสงหรือนําหรือชวยเหลือหรือเกี่ยวของดวยประการ

ใดๆ ในการสงหรือนาํเงินตราตางประเทศออกไปนอกประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบติั

ตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ 

พ.ศ.2485 มาตรา 4,8,8 ทวิ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 และมาตรา 27 แหง พ.ร.บ.

ศุลกากร พ.ศ.2469 ประกอบมาตรา 16,17 แกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2482 

ซึ่งการกระทาํของนาย ว. ดังกลาวยงัเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(7) แหง พ.ร.บ.ปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 อีกดวย 
 

 6.2.1  ระเบียบและขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 
 1.พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

         มาตรา 3 "ความผิดมูลฐาน" หมายความวา ฯลฯ 

 (7) ความผิดเกี่ยวกบัการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร ฯลฯ 

 "ธุรกรรมที่มเีหตุอันควรสงสัย" หมายความวา ธุรกรรมที่มีความ

ซับซอนผิดไปจากการทาํ ธุรกรรมในลักษณะเดียวกันที่ทาํกนัอยูตามปกติ ธุรกรรมที่ขาดความ

เปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพื่อหลีกเล่ียงมิใหตองตกอยู

ภายใตบังคับแหงพระราชบญัญัตินี้ หรือธุรกรรมที่เกีย่วของหรืออาจเกีย่วของกับการกระทํา

ความผิดมูลฐาน ทัง้นี้ไมวาจะเปนการทาํธุรกรรมเพียงคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 
 

 "ทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทําความผิด" หมายความวา 

 (1) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือ

จากการสนับสนุน หรือชวยเหลือการกระทาํซ่ึงเปนความผิดมูลฐาน 

 (2) เงนิหรือทรัพยสินที่ไดมาจากการจาํหนาย จาย โอน ดวยประการ

ใดๆ ซึ่งเงนิหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ 
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 (3) ดอกผลของเงนิหรือทรัพยสินตาม (1) หรือ (2) 

 ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (1) (2) หรือ (3) จะมีการจาํหนาย จาย โอน 

หรือเปล่ียนสภาพไปกี่คร้ัง และไมวาจะอยูในความครองครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคล

ใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวาเปนของบุคคลใด 
 

 "สถาบันการเงนิ" หมายความวา "(1) ธนาคารพาณิชยฯ" ฯลฯ 

 มาตรา 5 ผูใด 

 (1) โอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสินที่เกีย่วกับการกระทํา

ความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงทีม่าของทรัพยสินนั้น หรือเพื่อชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอน ขณะ 

หรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษ หรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ 

 (2) กระทาํดวยประการใดๆ เพื่อปกปดหรืออําพรางลักษณะที่แทจริง

การไดมาแหลงที่ต้ังการจําหนาย การโอน การไดสิทธิใดๆ ซึ่งทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด ผูนัน้กระทําความผิดฐานฟอกเงิน 

 มาตรา 6 ผูใดกระทาํความผิดฐานฟอกเงนิ แมจะกระทาํนอก

ราชอาณาจักร ผูนัน้จะตองรับโทษในราชอาณาจักรตามทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ถา

ปรากฏวา 

 (1) ผูกระทําความผิด หรือผูรวมกระทาํความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคน

ไทย หรือมีถิน่ที่อยูในประเทศไทย 

 (2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคให

ความผิดเกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ 

 (3) ผูกระทาํความผิดเปนคนตางดาว และการกระทํานัน้เปนความผิด

ตามกฎหมายของรัฐที่การกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนัน้ หากผูนัน้ไดปรากฏตัวอยูใน

ราชอาณาจักรและมิไดมีการสงตัวผูนัน้ออกไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน 

 ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 10 แหงประมวลกฎหมายอาญามาใชบังคับโดย

อนุโลม 

 2. พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2527 

 มาตรา 8 ทว ิเพื่อประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการลักลอบ

สงหรือนาํเงินออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย ใหถือวาเงินตรา เงินตราตางประเทศฯ เปน

ของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร การสงหรือนาํ การพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือหรือ
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เกี่ยวของดวยประการใดๆ ในการสง หรือนําเงินตรา เงินตราตางประเทศฯ ไมวาของไทย หรือ

ตางประเทศออกไปนอกหรือเขามาในประเทศไทย โดยฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบติัตาม

กฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ไมวาจะกระทําดวยวธิีใดๆ 

ใหถือวาเปนการสง หรือนาํของตองจาํกดัออกไปนอก หรือนําเขามาในประเทศไทย อันเปน

ความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และใหนาํบทบญัญัติวาดวยศุลกากรและอํานาจพนักงาน

ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยการนัน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งทีว่าดวยการตรวจของและการปองกัน

และลักลอบหนีศุลกากร การตรวจคน การยึด และการริบของ หรือการจับกุมผูกระทําความผิด 

การแสดงเทจ็และการฟองรองมาใชบงัคับแกการกระทําดังกลาว รวมทัง้บุคคลและส่ิงของที่

เกี่ยวของ 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 20 

(พ.ศ.2534) ลงวนัที ่22 ก.พ. 2534 ขอ 9 นอกจากในกรณีที่รัฐมนตรีไดมีคําส่ังยกเวนโดยทั่วไปไว 

หามมิใหบุคคลสงหรือนาํเงนิตราออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง การควบคุมแลกเปล่ียนเงิน (ฉบับที่ 3) 

ลงวนัที ่2 ก.พ.2537 

 ขอ 2 "การสงหรือนําเงนิตราออกนอกประเทศตามเงื่อนไขตอไปนี้ ไม

ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานตามขอ 9 แหงกฎกระทรวง 

 (1)  การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศโดยธนาคารอนุญาต ใน

จํานวนไมเกินมูลคาของเงินตราหรือเงินตราตางประเทศที่ธนาคารในตางประเทศสงหรือนําเขามา

แลกเปล่ียน 

 (2)  การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศไปยังสาธารณรัฐสังคม

นิยมเวียดนาม และประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยในจํานวนไมเกิน 500,000 บาท 

 (3)  การสงหรือนําเงินตราออกนอกประเทศ นอกจากกรณีที่กําหนด

ใน (1) และ (2) ในจํานวนไมเกิน 50,000 บาท 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ลงวนัที ่ 6 ม.ค.2541 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ.2485 กําหนดให "การซือ้ขายเงนิตรา

ตางประเทศตองขายหรือฝากเงนิตราตางประเทศนัน้กบัธนาคารรับอนุญาตหรือบริษัทรับ

อนุญาต" และตองแสดงแบบ ธ.ต.4 (ก) หรือ ธ.ต. 4 (ข) แลวแตกรณี 
 

 6.2.2  ขอพิจารณาของพนักงานอัยการ 
 พนักงานอัยการสํานกังานอัยการพเิศษฝายคดีปองกันและปราบปราม 
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การฟอกเงนิ สํานักงานอัยการสูงสุด ไดตรวจพิจารณาสํานวนดังกลาวแลว ขอเท็จจริงไดความ

จากการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจาหนาทีว่า เมื่อวนัที ่ 18 ตุลาคม 

2544 พนักงานเจาหนาที่ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ ไดรวมกันตรวจคน

และยึดเงินตราตางประเทศสกุลตางๆ     รวม 12 สกุล คิดเปนเงนิไทย จํานวน 7,223,448.65 

บาท ซึ่งบรรจอุยูในกระเปาเดินทางของนาย ว.     ในขณะที่นาย ว. กําลังผานพิธกีารตรวจกระเปา

สัมภาระที่ถือติดตัวข้ึนเคร่ืองบินโดยสาร เพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไปยังประเทศฮองกง    

โดยนาย ว. ไมสามารถแสดงหลักฐานการไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศดังกลาวได   พนักงาน

เจาหนาที่จงึไดทําการยึดเงนิตราตางประเทศดังกลาวไว เนื่องจากเห็นวาเปนการลักลอบนํา

เงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร   โดยไมไดรายงานการซื้อเงินตราตางประเทศตอเจา

พนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน อันเปนการฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน พ.ศ. 2485 ซึ่งในมาตรา 8 ทวิ  

ในพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติใหถือวา "เงินตรา" เปน "ของ" ตามกฎหมายวาดวยศุลกากร    

และเปนการสงหรือนาํของตองจํากัดออกไปนอกประเทศไทย อันเปนความผิดตามกฎหมายวา

ดวยศุลกากร  เงนิตราตางประเทศดังกลาว  จึงเปนทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิดตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 27    ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตามนยัมาตรา 3 (7)   แหง พ.ร.บ.

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  นัน้  เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ปองกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 มาตรา 3 (7)  ไดบัญญัติถึงความผิดมูลฐานวา หมายความถงึ  

ความผิดเกีย่วกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร อันมีความหมายวาเปน

ความผิดเกีย่วกับการลักลอบหนีคาอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ซึ่งนาย ม. 

อธิบดีกรมศุลกากร กไ็ดใหถอยคําในสวนนีว้า การนําเงินตราตางประเทศเขาออกนอก

ราชอาณาจักร ไมจําตองเสียภาษีอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร     ตอเจาหนาที่

ศุลกากรแตอยางใด  ทั้งเงนิตราตางประเทศทีพ่นกังานเจาหนาที่สํานกังานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงนิ ตรวจยึดไว กเ็ปนเงนิตราตางประเทศทีน่าย ว. กําลังจะนําออกนอกราชอาณาจักร      

จึงเปนเงนิตราตางประเทศที ่    "ใช"   ในการกระทาํความผิดที่กฎหมายใหถือวาเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากร  ดังนั้น เงินตราตางประเทศรวม 12 สกุล คิดเปนเงินไทย จํานวน 

7,223,448.65 บาท   ที่ยึดไดจากนาย ว.    ซึ่งคณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําส่ังใหยึดไวชั่วคราว

นั้น     จึงมิใชทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทําความผิด      จงึยงัไมมีเหตุเพียงพอทีจ่ะยื่นคํารองตอ

ศาลเพื่อขอใหมีคําส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินได 
 

 6.2.3  มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการวนิิจฉัย 
 คณะอนุกรรมการวนิิจฉัยไดพิจารณาขอเท็จจริงประกอบพยานหลัก 

DPU



   

  96 

ฐานที่เกีย่วของทัง้หมดแลวเห็นวา กรณีเร่ืองดังกลาวนีม้ีประเด็นที่จะตองพิจารณาอยู 2 ประเด็น 

ดังนี ้

 (1) พฤติการณของนาย ว. เปนการกระทําที่เขาขายเปนความผิดมูล

ฐานตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือไม 

 (2) ทรัพยสินอันไดแก เงินตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 12 สกลุ 

คิดเปนเงนิไทยจํานวน 7,223,448.65 บาท ที่ตรวจยึดไดจากนาย ว. เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดตามมาตรา 3 แหง พระราชบัญญัติดังกลาวหรือไม 

 ซึ่งจากการพิจารณา คณะอนุกรรมการวินจิฉัยมีความเหน็ ดังนี ้

 (1) พฤติการณของนาย ว. ที่ไดนําเงินตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 

12 สกุล ดังกลาว ติดตัวออกไปยังประเทศฮองกง โดยมิไดผานพธิีการศุลกากรหรือรายงานการซ้ือ

ขายเงนิตราตางประเทศตอเจาหนาที่ศุลกากรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของนัน้ เหน็วาการกระทาํ

ดังกลาวเปนการกระทําที่ฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ังที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราช

กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2527 

ซึ่งตามมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัตินี้ใหถือวาการกระทําดังกลาวเปนความผิดตามกฎหมาย

วาดวยศุลกากรดวย การกระทําของนาย ว. จึงรับฟงเปนขอยุติไดวาเปนการกระทาํทีเ่ปนความผิด

มูลฐาน ตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 (2) กรณีทรัพยสินอันไดแกเงนิตราตางประเทศสกุลตางๆ รวม 12 

สกุล คิดเปนเงนิไทยจาํนวน 7,223,448.65 บาท นัน้ เหน็วาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่ใชใน

การกระทําความผิดจากการกระทําซึ่งเปนความผิดมูลฐาน ถือวาเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําผิด ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 

 คณะอนุกรรมการวนิิจฉัย จงึมีมติใหนําความเหน็ดังกลาวนี้ เสนอตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ง. พิจารณาวนิิจฉัยชี้ขาดใหพนกังานอัยการยืน่คํารองขอใหศาลมีคําส่ังให

ทรัพยสินของนาย ว. ตกเปนของแผนดินตามความเหน็ของเลขาธิการ ป.ป.ง. 
 

 
6.2.4 มติที่ประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ที่ประชุมมมีติเปนเอกฉันทใหพนักงานอัยการยื่นคํารองใหศาลมี

คําส่ังใหทรัพยสินของนาย ว. ตกเปนของแผนดิน 

 ผลคดีตามคําพิพากษาศาลอาญา คดีหมายเลขดําที1่262/2546 

คดีหมายเลขแดงที ่ 4309/2546 ไดพิเคราะหพยานหลักฐานของโจทกและจําเลยทั้งสองแลว 
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ขอเท็จจริงเบ้ืองตนรับฟงไดวา ขณะที่พลตํารวจตรี พ. รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ไดรับแจงจากสายลับวามกีลุมบุคคลลักลอบซ้ือขายเงนิตรา

ตางประเทศในตลาดมืดและลักลอบนาํเงนิตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร โดย

เดินทางดวยเคร่ืองบินไปยังเมืองฮองกงและประเทศสิงคโปร จึงวางแผนทําการตรวจคนจับกมุ 

เมื่อวันที ่ 18 ตุลาคม 2544 เจาหนาที่สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เดินทางไป

ประสานงานกับเจาหนาที่การทาอากาศยานแหงประเทศไทยและเจาหนาที่ศุลกากรประจําทา

อากาศยานกรุงเทพ ทําการตรวจคนผูลักลอบนําเงนิตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร 

และไดตรวจยึดเงินตราตางประเทศ จํานวน 12 สกุล คํานวณเปนเงนิไทย 7,223,448.68 บาท ใน

กระเปาเดินทางของจําเลยที ่1 ซึ่งจาํเลยที ่2 มอบใหจาํเลยที ่1 นําไปยังเมืองฮองกง โดยไมมีแบบ

แสดงรายการซื้อเงินตราตางประเทศจากตัวแทนรับอนญุาต และย่ืนแบบแสดงรายการตอ

เจาหนาที่ศุลกากร จึงยึดไวทาํการตรวจสอบ และแลกเปล่ียนเปนเงินไทย ผลการตรวจสอบ

ปรากฏวาจําเลยทั้งสองไมไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกจิเกี่ยวกับปจจัยชําระเงินตางประเทศ 

และในชวงเวลาดังกลาวจาํเลยทัง้สองไมไดขายเงนิตราตางประเทศใหแกธนาคารหรือบริษัทที่

ไดรับอนุญาตซึ่งต้ังอยูในประเทศ  สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จงึรองทกุข

กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนใหดําเนินคดีจําเลยทัง้สองในความผิดตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ และพระราชบญัญัติศุลกากร ปญหาตองวนิิจฉัยวา จาํเลยทั้งสองมี

ความผิดตามฟองหรือไม โจทกมีพลตํารวจตรีพ. เปนพยานเบิกความวา เมื่อประมาณเดือน

ตุลาคม 2544 ไดรับแจงจากสายลับวามกีลุมบุคคลและนิติบุคคลลักลอบซ้ือขายเงนิตรา

ตางประเทศในตลาดมืดและเปนกลุมโพยกวนลักลอบนาํเงนิตราตางประเทศออกไปนอก

ราชอาณาจักร พยานทําการสืบสวนพบวาผูลักลอบนําเงนิตราตางประเทศออกไปนอก

ราชอาณาจักรจะนําออกทางชายแดนและสนามบิน การลักลอบนาํเงนิตราตางประเทศออกไป

ทางสนามบินจะใหบุคคลนาํเงนิตราตางประเทศบรรจุกระเปาติดตัวข้ึนเคร่ืองบินเดินทางไปที่

เมืองฮองกงหรือประเทศสิงคโปร และข้ึนเคร่ืองบินใกลเวลาออกเดินทาง โดยมีผูที่ลักลอบมี

ประมาณ 3 กลุม คือ กลุมนาย น.หรือ ซ. ไมทราบนามสกุล กลุมยานประดิพัทธ สะพานควาย 

และกลุมยานประตูน้ํา ราชดําริ เมื่อวนัที ่ 17 ตุลาคม 2544 พยานไดเรียกประชุมวางแผนทาํการ

จับกุมและมอบหมายใหเจาหนาทีก่ับพวกเดินทางไปประสานงานกับเจาหนาที่ศุลกากรและ

เจาหนาที่การทาอากาศยานแหงประเทศไทยประจําทาอากาศยานกรุงเทพ เพื่อตรวจหาผูลักลอบ

นําเงินตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร ในวนัที่ 18 ตุลาคม 2544 พยานไดรับแจงวา

สามารถตรวจยึดเงินตราตางประเทศจากผูที่พยายามลักลอบนําออกไปนอกราชอาณาจักร ซึง่

เปนบุคคลสัญชาติไทย รวม 4 คน คิดเปนเงินไทยประมาณ 50,000,000 บาท และไดนําเงนิตรา
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ตางประเทศดังกลาวมาที่สํานักงานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินพรอมกับจําเลยที่ 1 และ

คณะกรรมการธุรกรรมไดมีคําส่ังใหยึดเงนิตราตางประเทศไวเปนเวลา 90 วัน เนื่องจากเปน

ความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตอมาบุคคลสัญชาติไทย 2 คน

ที่ถูกตรวจยึดเงินตราตางประเทศไดทําขอตกลงระงับคดี โดยใหเงนิตราตางประเทศดังกลาวตก

เปนของแผนดิน และนาย ช เบิกความวา พยานกับพวกเดินทางไปทีท่าอากาศยานกรุงเทพ และ

แบงกาํลังออกเปน 2 ชุด มีชุดของพยานและนาง ช.กับชุดซ่ึงมพีนัตํารวจเอก ส.เปนหวัหนาชุด 

พยานและนาง ช.ไดประสานงานกับเจาหนาที่การทาอากาศยานแหงประเทศไทยที่บริเวณ

ทางออกไปข้ึนเคร่ืองบินชองทางท่ี 23 ซึง่ผูที่จะโดยสารเคร่ืองบินของบริษัท การบินไทย จาํกดั 

(มหาชน) เทีย่วทจีี 600 เดินทางไปยังเมืองฮองกง ตองผานไปข้ึนเคร่ืองบิน และผูที่จะผาน

ชองทางตองผานพิธีการของทางราชการมาเรียบรอยแลว ในเวลาประมาณ 7 นาฬกิา พยานพบ

จําเลยที่ 1 ซึ่งมีลักษณะตรงกับที่ไดรับแจงจะผานชองทางไปข้ึนเคร่ืองบิน จงึเชิญตัวไปตรวจคนที่

หองเจาหนาทีก่ารทาอากาศยานแหงประเทศไทย พบเงินตราตางประเทศ 12 สกุลบรรจุอยูใน

กระเปาเดินทาง สอบถามจําเลยที่ 1แจงวาเปนของจําเลยที่ 2 ซึ่งไดมาจากการขายน้าํมนัที่

ประเทศกัมพูชา และจะนาํไปมอบใหนาย ชา. ซึ่งเปนชาวฮองกง เพื่อแลกเปล่ียนเปนเงนิตรา

ตางประเทศสกุลดอลลารสหรัฐอเมริกา แลวนํากลับเขามาในประเทศเพ่ือชําระคาน้าํมนัใหแก

บริษัท ท. โดยมีพนัตํารวจตรี อ. พนกังานสอบสวนมาเบิกความสนบัสนุน จําเลยทั้งสองก็รับวา

เงินตราตางประเทศทีถู่กตรวจคนพบไดมาจากการขายน้าํมันในประเทศกัมพูชา โดยนําสืบวา 

บริษัท ว. ซึ่งจําเลยที่ ๒ เปนกรรมการผูจัดการ ไดรวมลงทนุกับบริษัท น.  ของประเทศกัมพูชา 

ประกอบกิจการจําหนายน้าํมันในประเทศกัมพูชา และจําเลยที่ 2 มอบใหจําเลยที่ 1 ซึ่งเปน

ลูกจางนาํเงนิตราตางประเทศที่ไดรับมาจากการขายน้าํมันดังกลาวไปยังเมืองฮองกง เพื่อชําระคา

น้ํามันใหแกบริษัท ท. ขอเท็จจริงจึงรับฟงไดวา จาํเลยที ่ 2 ไดเงนิตราตางประเทศมาจากการขาย

น้ํามันในประเทศกัมพูชา เหน็วา การไดมาซึ่งเงนิตราตางประเทศในกรณีดังกลาว ไดมี

กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ 

พ.ศ.2485 ขอ 20 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) กําหนดใหบุคคลที่

ไดมาตองขายเงินตราตางประเทศนัน้ใหแกธนาคารรับอนญุาต บริษทัรับอนุญาต หรือบุคคลรับ

อนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศภายใน ๗ วนันับแตวนัที่ไดมาหรือนาํเขา และในขอ 16 แหง

กฎกระทรวงดังกลาวกาํหนดใหบุคคลที่สงของออกนอกประเทศตองจดัใหไดมาซึ่งเงนิตรา

ตางประเทศทนัททีี่ไดรับชําระคาของและตองขายหรือฝากเงนิตราตางประเทศนัน้กบัธนาคารรับ

อนุญาตหรือบริษัทรับอนุญาตที่ต้ังอยูในประเทศภายใน 7 วัน นับแตวนัที่ไดมาเชนเดียวกนั แสดง

ใหเหน็วากฎหมายมุงบังคับใหบุคคลที่ไดรับเงินตราตางประเทศกับธนาคารหรือผูไดรับอนุญาตที่
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ต้ังอยูในประเทศภายในระยะเวลาที่กาํหนดไว การทีจ่ําเลยที่ 2 ไดเงินตราตางประเทศดังกลาวมา

จากการขายน้าํมันในประเทศกัมพูชา แลวใหจาํเลยที่ 1 นําออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมมี

คําส่ังยกเวนและไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน จึงเปนการฝาฝนละเลยไมปฏิบติัตาม

กฎกระทรวงดังกลาว แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาเงนิตราตางประเทศท่ีจําเลยที่ 2 ใหจําเลยที่ 1 

นําออกไปนอกราชอาณาจักร จําเลยที่ 2 นําเขามาในราชอาณาจักรระหวางวันที่ 13 ธันวาคม 

2544 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 และมีการนําไปแลกเปล่ียนเปนเงนิไทยภายในระยะเวลาที่

กําหนดไว ก็ไมทําใหการกระทําของจําเลยที ่ 2 กลับไมเปนความผิด เพราะเหตุทีม่กีารดําเนินการ

เชนนัน้ เนื่องจากมกีารตรวจคนพบเงินตราตางประเทศดังกลาวเสียกอน จึงไมสามารถนาํออกไป

นอกราชอาณาจักรได สวนความผิดเกี่ยวกับการพยายามลักลอบนาํเงนิตราตางประเทศออกไป

นอกราชอาณาจักรนัน้ เหน็วา เดิมไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 ขอ 11 หามมใิหบุคคลใดสงหรือนําปจจัย

ชําระเงนิตางประเทศออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน และไดมีพระราช

กําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 (ฉบับที ่2) พ.ศ.2527 

โดยเพิ่มเติมมาตรา 8 ทวิ  เพื่อประโยชนในการปองกนัและปราบปรามการลักลอบสงหรือนาํเงิน

ออกไปนอกหรือเขามาในประเทศ จึงใหถือวาเงินตรา เงนิตราตางประเทศ ธนาคารบัตร

ตางประเทศ หรือหลกัทรัพยไมวาของไทยหรือของตางประเทศเปนของตามกฎหมายวาดวย

ศุลกากร และใหถือวาการสงหรือนาํ หรือพยายามสงหรือนํา หรือชวยเหลือเกี่ยวของดวยประการ

ใดๆ ในการสงหรือนาํออกไปหรือเขามาในประเทศ โดยฝาฝนละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว เปนการสงหรือนําของตองจํากัด 

อันเปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออก

กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียน 

พ.ศ.2485 ใชบังคับ โดยยกเลิกขอ 11 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) แลว อันมีผลทาํให

การนาํเงนิตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักรสามารถกระทําไดโดยไมถูกหามและไม

จําตองขออนญุาตอีกตอไป อีกทัง้ขอเท็จจริงเกี่ยวกบัเร่ืองดังกลาวยังปรากฏจากคําใหการของ

นาย ม.อธิบดีกรมศุลกากรในขณะนัน้ ซึ่งใหการตอพนักงานสอบสวนวา เมื่อเปดเสรีทางดาน

การเงนิ โดยยกเลิกขอ 11 แหงกฎกระทรวงฉบับที ่ 13 (พ.ศ.2497) กรมศุลกากรไดแจงให

หนวยงานที่เกีย่วของวาไมมกีารควบคุมและจับกุมการนําเขาและสงออกเงนิตราตางประเทศ 

ในทางปฏิบัติหากตรวจพบวามกีารนาํเงนิตราตางประเทศออกไปนอกประเทศมากผิดปกติ ก็จะ

ประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อตรวจสอบกอนอนุญาตใหนาํออกไป และปจจุบันไดมี

การหารือเพื่อใหมีมาตราการกํากับดูแลการเคล่ือนไหวของเงนิตราตางประเทศที่เหมาะสมและ
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สอดคลองกับ  นโยบายปราบปรามการคายาเสพติดใหโทษ และการฟอกเงนิ โดยจะมีการออก

กฎกระทรวงเพิ่มเติมขอ 10 ในกฎกระทรวงฉบับที ่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ.2485 กําหนดใหบคุคลที่นําเงนิตราตางประเทศ

เขามาหรือออกไปนอกประเทศที่มมีูลคาเกินกวา 10,000 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ตองสําแดง

รายการตอเจาหนาที่ศุลกากร ดังนี้ การนาํหรือพยายามนาํเงนิตราตางประเทศออกไปนอก

ราชอาณาจักรตามฟอง จึงไมเปนการฝาฝนละเลยไมปฏิบติัตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับเร่ือง

ดังกลาว และไมมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร การกระทําของจาํเลยที่ 2 คงเปน

ความผิดฐานฝาฝนละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ. 2485 ขอ 20 ซึ่งแกไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 23 

(พ.ศ.2541) เทานั้น สําหรับจําเลยที่ 1 เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาเปนเพียงลูกจางของจําเลยที ่ 2 

และมิไดเปนผูไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศ จาํเลยที ่ 1 ไมมีหนาที่ตองขายหรือฝากเงินตรา

ตางประเทศนัน้กับธนาคารหรือผูที่ไดรับอนุญาตซึ่งอยูในประเทศ จําเลยที่ 1 จึงไมมีความผิดตาม

ฟอง สําหรับที่โจทกขอใหศาลมีคําส่ังจายสินบนนําจับแกผูนําจับและเงินรางวัลแกเจาหนาที่ผู

จับกุมนัน้ เห็นวาตามพระราชบัญญัติใหบําเหน็จในการปราบปรามผูกระทาํผิด พ.ศ. 2489 

มาตรา 5 ใชบังคับเฉพาะความผิดซ่ึงเกดิตามกฎหมายวาดวยศุลกากร และกฎหมายอ่ืนตามที่

ระบุไวเทานัน้ เมื่อปรากฎวาการกระทาํของจําเลยที ่ 2 ไมเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ

ศุลกากร จึงไมอาจสั่งใหจายสินบนนาํจับแกผูแจงความนําจับ และจายเงนิรางวัลแกเจาพนักงาน

ผูจับกุมได 

 พิพากษาวา จําเลยที่ 2 มคีวามผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงนิ พ.ศ. 2485 มาตรา 4, 8 จําคุก 1 ป ปรับ 20,000 บาท ไมปรากฏวาจําเลยที่ 2 

เคยรับโทษจําคุกมากอน เห็นสมควรใหโอกาสกลับตนเปนพลเมืองดี โทษจําคุกใหรอการลงโทษ

ไวมีกําหนด 2 ป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไมชําระคาปรับใหจัดการตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 คําขออ่ืนใหยก และใหยกฟองโจทกสําหรับจําเลยที ่1  

 ผลคดีตามคําพิพากษาศาลแพง คดีหมายเลขดําที่ ฟ.9/2546 คดี

หมายเลขแดงที่ ฟ.7/2547ไดพิเคราะหพยานหลักฐานของผูรองและผูคัดคานทัง้สามโดยตลอด

แลว  ขอเทจ็จริงเบ้ืองตนรับฟงไดเปนยุติวา  ผูคัดคานที ่ 1  และที่  2  นําเงินตราตางประเทศสกุล

ตางๆ  รวม  12  สกุล  คิดเปนเงนิไทยตามอัตราแลกเปล่ียนในวนัที ่ 18  ตุลาคม  2544  จํานวน  

7,223,448.68 บาท  เขามาในประเทศไทย  โดยมิไดดําเนนิการตามข้ันตอนของกฎหมายใดๆ  

และมอบหมายใหผูคัดคานที่  3  นําออกไปฮองกงในวนัที ่  18  ตุลาคม  2544  โดยไมได

ดําเนนิการตามข้ันตอนของกฎหมายใดๆ  เพราะเหน็วาสามารถนาํเขาออกไดโดยเสรี  เนื่องจาก
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ขอหามตามกฎกระทรวงฉบับที่  13  (พ.ศ.2497)  ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง  ฉบับที ่  20  

(พ.ศ.2543)  และรางกฎกระทรวงท่ีมีขอจํากัดจํานวนเงนิที่จะนาํเขาออกเกินจํานวนที่กาํหนด  

จะตองสําแดงรายการตอพนกังานเจาหนาที่ศุลกากรกอนก็ไมมีผลบังคับเปนกฎหมายจึงขอคืน  

แตเงินจํานวนดังกลาวถูกยดึไวโดยอางอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงนิ  พ.ศ.2542  และผูรองขอใหศาลมีคําส่ังใหเงินดังกลาวตกเปนของแผนดิน  คดีจึงมี

ปญหาตองวินจิฉัยวา  เงินจํานวนที่ยึดไวดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกีย่วกับความผิดมลูฐาน  ตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542  มาตรา 3 (7)  อันจะยึดและมี

คําส่ังใหตกเปนของแผนดินไดหรือไม  เห็นวา  ความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) คือ ความผิดมูล

ฐานลักลอบหนีศุลกากร ตามพระราชบญัญัติศุลกากร  พทุธศักราช 2469 และเนื่องจากตาม

มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พุทธศักราช 2485 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ พุทธศักราช 

2485 (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2527 บัญญัติใหเงนิตราตางประเทศเปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร

เปนผลใหการขนเงนิตราตางประเทศออกไปนอกราชอาณาจักร โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กฎหมายเฉพาะกําหนดไว  เปนความผิดตามกฎหมายวาดวยศุลกากรไดดวย และเมื่อพิจารณา

บทบัญญัติแหงพระราชควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินทั้งฉบับแลว  จะเหน็วามีเพียง  9  มาตรา ซึง่

เปนการวางหลักการอันเปนเจตนารมณของกฎหมายไมวามุงควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราทั้ง

เงินของไทยและตางประเทศ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงนิของประเทศใหมัน่คง

สวนวิธีการควบคุมกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีอยางกวางขวางในการออกกฎหมายลําดับ

รองในรูปของกฎกระทรวง ประกาศ หรือคําส่ัง กําหนดมาตรการที่เหมาะสมข้ึนไปใชบังคับ เพือ่

ความคลองตัวในการปรับปรุง แกไขไดโดยงาย และรวดเร็ว โดยมีแมบทในมาตรา 8 กําหนดให

การฝาฝนหรือละเลยไมปฏิบติัตามกฎหมายลําดับรองรูปแบบตางๆ ทีอ่อกตามความในกฎหมาย

นี้เปนความผิดมีโทษทางอาญา ในสวนของเงินตราตางประเทศนัน้ รัฐมนตรีมีอํานาจออก

กฎกระทรวงควบคุมจํากัด เกีย่วกับการสงเงนิตราออกไปนอกประเทศ กาํหนดใหการประกอบ

ธุรกิจซ้ือขาย แลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศ จะกระทําไดแตโดยตัวแทนผูรับอนุญาตเทานั้น  

เดิมมีการกาํหนดมาตรการควบคุมการสงเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศอยางเครงครัด 

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑวิธีการทั่วไปทีก่ําหนดใหตองปฏิบัติ ตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงฉบับ

ตางๆ แลวยังมีมาตรการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ขอ 11 กําหนดหามสงเงนิตรา

ตางประเทศออกนอกประเทศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานกอน ซึง่เปนผลจากเวลา

นั้นรัฐตองการรักษาปริมาณสํารองเงนิตราตางประเทศไวใหมากที่สุด และตอมาในป พ.ศ.2527 

มีการกาํหนดใหเงนิเปนของตามกฎกระทรวงวาดวยศุลกากรดังกลาว เพื่อใหสามารถส่ังริบเงนิทีม่ี
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การลักลอบนาํเขา หรือสงออกโดยฝาฝนกฎหมายได รวมทัง้ในมาตรา 8 ทว ิ วรรคสอง ยงัได

บัญญัติใหถือวา การนาํเขามาหรือสงออกไปนอกประเทศซึ่งเงนิตราตางประเทศ โดยฝาฝนละเลย

ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงนิ เปนการลักลอบนําเขามาหรือสงของตองจํากัดออกไป อันเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากร คร้ันตอมาเมื่อเศรษฐกิจดีข้ึนปริมาณการสํารองเงนิตราตางประเทศเพิม่

สูงข้ึนจนอยูในระดับนาพอใจ จงึมีการผอนคลายมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ เพื่อใหการ

นําเงินตางประเทศเขาออกเปนไปโดยเสรียิ่งข้ึน ดวยการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) 

ออกมายกเลิกความในขอ 11 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2497) ทาํใหการสงเงินตรา

ตางประเทศออกนอกประเทศทําไดโดยไมตองขออนุญาตอีกตอไป จึงเห็นไดวาการออก

กฎกระทรวงกําหนดใหนําเอาระบบการขอรับอนุญาตจากพนกังานเจาหนาทีม่าใชบงัคับแกการ

สงเงนิตราตางประเทศก็เปนเพียงมาตรการหนึง่ ที่เห็นสมควรกําหนดข้ึนใชควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงนิในชวงเวลาดังกลาวเทานัน้ มิใชเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี ้ ดังนั้นการออก

กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) ยกเลิกระบบการขออนุญาตแตเดิมเสียเมื่อสถานการณทาง

เศรษฐกิจการเงินเปลีย่นไป ก็เปนอีกมาตรการหนึ่งที่กาํหนดข้ึนเพื่อผอนคลายความเครงครัดของ

มาตรการควบคุมที่มีอยูเดิม เจตนารมณของกฎหมายที่มุงควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิเพื่อรักษา

ความมัน่คงทางเศรษฐกิจยงัคงไมเปล่ียนแปลง การยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่  20 จึงหามีผลทํา

ใหมาตรการควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิอ่ืนที่มีอยูแลวตองถูกยกเลิกไปทั้งหมดดวยไม จึงไมมกีรณี

ที่บุคคลใดจะสามารถนําเงนิตราตางประเทศเขาออกประเทศไดโดยเสรีปราศจากการควบคุมใดๆ 

หลักเกณฑวธิกีารในการนาํเงินตราตางประเทศเขามาในราชการอาณาจักร ตามกฎกระทรวง 

ประกาศ หรือคําส่ังฉบับอ่ืนๆ ยังคงมีผลใชบังคับอยู เพยีงมีการแกไขปรับปรุงเร่ืองระยะเวลาการ

ครอบครองเงินไวใหมีความเครงครัดข้ึนโดยลําดับหลายคร้ังคร้ังสุดทายเปนไปตามกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ขอ 2 ที่ใหแกไขความในขอ 20 แหงกฎกระทรวงฉบับเดิมๆ เสียใหมวา ผูที่

ไดมาซึ่งเงินตราตางประเทศอันเกิดจากแหลงรายไดในตางประเทศ จะตองขายหรือฝากเงิน

ดังกลาวแกตัวแทนผูรับอนุญาต ที่ต้ังในประเทศไทยภายใน 7 วัน นบัแตวันไดมาหรือนําเขามา 

เพราะไมตองการใหผูนั้นถือครองเงินตราตางประเทศไวนานเกนิไป อันจะทําใหรัฐบาลไมทราบ

ปริมาณที่แทจริงของเงนิตราตางประเทศทีเ่ขามาสูระบบการเงนิของประเทศ และเมื่อฝากแลว

จะตองแจงรายการตามแบบที่เจาพนักงานกําหนดเกี่ยวกับเงนิที่ฝากหรือถอน รายละเอียดการ

ไดมาของเงนิ วัตถุประสงคในการฝากหรือถอน หรือขอความอ่ืนใดตอเจาพนักงาน ผานตัวแทน

ผูรับอนุญาตขณะฝากหรือถอน ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 21 (พ.ศ.2539) กรณีสงเงนิตรา

ตางประเทศออกนอกประเทศ กจ็ะตองปรากฏรายงานการซื้อเงนิตราตางประเทศจากตัวแทนรับ
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อนุญาต  โดยตองกรอกรายการเก่ียวกับการซื้อตามหมาย  ธต.4ก  ไวจะเหน็ไดวามาตรการตางๆ  

ดังกลาวมีไวเพื่อใหรัฐสามารถควบคุมตรวจสอบความเคล่ือนไหวของเงินตราตางประเทศ อันจะ

ทําใหสามารถปรับปรุงมาตรการที่มีอยูหรือกําหนดมาตรการใหมๆ ในการควบคุมการแลกเปล่ียน

เงินใหเปนไปโดยเหมาะสมและทันเหตุการณ ดังนัน้บุคคลใดนําเขาหรือสงออกเงนิตรา

ตางประเทศโดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑในกฎกระทรวง ฉบับตางๆ ดังกลาวจะมีความผิดตาม

มาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ  พทุธศักราช 2485 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม และจากการที่เงินยังคงเปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากรอยูโดยผลของมาตรา  8  

ทวิ  วรรคหนึง่ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน  พทุธศักราช  2485 และฉบับแกไข

เพิ่มเติม  มีผลใหผูที่ฝาฝนมาตรา  8  นอกจากจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

แลกเปล่ียนเงนิแลว  ยังถอืวากระทําผิดมาตรฐานสงออกไปหรือนําเขามาซ่ึงของตองจํากัด อัน

เปนความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร  พทุธศักราช 2469  มาตรา  27 (1) (2) ซึ่งมาตรา  8  

ทวิ  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  ถอืวาเปนการกระทําผิดฐาน

ลักลอบนําเขาหรือสงออกของตองจํากัด  และความผิดดังกลาวตามมาตรา  16 แหง

พระราชบัญญัติศุลกากรบัญญัติวาไมมีองคประกอบเร่ืองเจตนา ดังนัน้แมกระทําไปโดยไมรูวา

เปนความผิด หรือประมาทก็ไมอาจใชเปนขอแกตัวเพื่อปฏิเสธความผิด และเมื่อการกระทํา

ดังกลาวถือเปนการลักลอบหนีศุลกากร จึงเปนความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (7)  แหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 เงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการ

กระทําความผิดดังกลาวจึงเปนเงนิหรือทรัพยสินที่ศาลจะมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินได  ขอที่

อางวา เงินมิใชทรัพยสินที่ไดจากการกระทําความผิด เห็นวาเหตุผลที่มีการแกไขกฎหมายโดย

บัญญัติใหเงินเปนของตามกฎหมายศุลกากรนั้น กเ็พือ่ใหสามารถริบเงินจาํนวนทีม่ีการลักลอบ

นําเขาหรือสงออกโดยมิชอบดวยกฎหมายได ดังนัน้หากตีความวาเงินเปนของในความหมาย

ทํานองเดียวกบัสินคาทั่วไปที่มีการลักลอบหนีศุลกากร จะเปนการตีความหมายในทางทีท่ําให

กฎหมายใชบงัคับไมได และขัดกับเจตนารมณของกฎหมาย เพราะจะไมมีกรณีที่จะริบเงนิ

ดังกลาวไดเลย เนื่องจากเงนิมิใชสินคาทัว่ไปที่ผูลักลอบมุงสงออกไปขายเพื่อแลกส่ิงตอบแทนเปน

เงิน หรือทรัพยสินอ่ืนใด กรณีการลักลอบขนเงนิ จงึตองตีความคําวาทรัพยสินเกีย่วกับการกระทํา

ความผิดในความหมายธรรมดา นั่นก็คือหมายถงึเงินจาํนวนทีม่ีการลกัลอบนําเขาหรือสงออกโดย

มิชอบดวยข้ันตอนของกฎหมายที่กาํหนดไวเพื่อควบคุมการแลกเปล่ียนเงนิ  โดยมิไดจํากัดเฉพาะ

ขอที่เกี่ยวกับการหามนาํเขาสงออกนัน่เอง ดังนัน้กรณีนี้เมื่อปรากฏขอเท็จจริงตามทางนําสืบของ

ผูรอง และผูคัดคานทัง้สามซ่ึงเปนไปโดยสอดคลองสนบัสนุนกัน โดยผูคัดคานที ่1 และที่ 2 รับวา

เปนผูมอบหมายใหตัวแทนของตนนําเขามา และสงออกไปนอกประเทศ ซึง่เงินตราตางประเทศ
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สกุลตางๆ รวม 12 สกุล แลกเปนเงินไทยไดจํานวน 7,223,448.65  บาท โดยมิไดปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวธิกีารในกฎกระทรวงประกาศหรือคําส่ังฉบับตางๆ  ที่มีไวเพื่อควบคุมการแลกเปล่ียน

เงิน  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ พุทธศักราช 2485 และฉบับแกไข  แมจะ

เปนเวลาหลังจากที่มีการยกเลิกขอ  11 แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 20 (พ.ศ.2534) แลวก็ตาม เมื่อ

เงินยังคงเปนของตามกฎหมายวาดวยศุลกากร  การกระทําดังกลาว ก็ถือเปนการกระทําความผิด

ฐานลักลอบสงหรือนาํของตองจํากัดออกไปนอกหรือเขามาในประเทศอันเปนความผิดตาม

กฎหมายวาดวยศุลกากรแลว ขอที่อางวาไมทราบวาจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับตางๆ 

ดังกลาวไมอาจรับฟง เพราะการกระทาํความผิดฐานดังกลาวเปนความผิดนี้ไมตองการเจตนา

ดังที่กลาวไวขางตน สวนคําพพิากษาศาลอาญาขอเทจ็จริงไมตรงกับคดีนี้ สําหรับความเห็นของ

คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนการตีความขอกฎหมายเร่ืองเดียวกนัจงึปรับใชกับคดีได ขอที่ผู

คัดคานที ่ 2 อางวาครอบครองเงินไวนับแตนําเขายงัไมเกนิ 7 วัน ตามที่กาํหนดในขอ 20 

กฎกระทรวงฉบับที ่ 23 (พ.ศ.2541) เห็นวา ผูคัดคานทั้งสามไมมีเจตนาทีจ่ะนําเงนิขายหรือฝาก

แกตัวแทนรับอนุญาตมาแตแรกแลว การที่ครอบครองเงินไวเพียง 6 วัน เปนเพราะถูกตรวจจับ

เสียกอนเทานัน้สําหรับขอเทจ็จริงเกี่ยวกับที่มาของเงนิตราตางประเทศที่ผูคัดคานทัง้สามมีสวนใน

การนาํเขาและกําลังจะสงออกในคดีนีน้ั้น ผูคัดคานที่ 2 อางวาเปนเงินที่ไดมาจากการคาน้ํามัน

รวมกับบริษทั น.ในกัมพูชา โดยบริษัทดังกลาวส่ังซื้อน้ํามันจากบริษทั อ.  นั้น เหน็วาขอเทจ็จริง

ดังกลาวผูคัดคานที ่ 2 เบิกความวกวนและขัดแยงกนัเองหลายประการ การเขารวมทุนระหวาง

บริษัทดังกลาวกับผูคัดคานที่ 1 และที ่2 ไมมีหลักฐานสนับสนนุ หนงัสือรับรองของบริษัท น. ระบุ

ชื่อนาย  ค.เปนประธานกรรมการและเปนผูบริหาร  ไมปรากฏชื่อผูคัดคานทัง้สองเปนคณะ

ผูบริหาร และไมมีบัญชีรายชื่อผูถือหุนมาแสดง สวนสัญญาซ้ือขายน้ํามนั ก็เปนสําเนาเอกสารที่

ไมอาจยืนยันความถกูตองแทจริงของขอความในสัญญาได ทัง้เปนสัญญาทีม่ีนาง ศ.ลงลายมือ

ชื่อไวฝายเดียวในฐานะผูซื้อ ไมปรากฏลายมือชื่อฝายผูขาย และพยาน ในสัญญาแผนแรกระบุชื่อ

บริษัท อ.เปนผูขาย ระบุชื่อนางสาว ศ. และ/หรือนาง ป.ตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัท น. ซึ่ง

ขัดกับขอเท็จจริงตามหนงัสือแตงต้ังตัวแทนของบริษัทดังกลาว ระบุแตงต้ังนางสาว ศ.เทานัน้ 

หากพิจารณาหนงัสือมอบอํานาจ บุคคลทั้งสองเปนผูรับมอบอํานาจของผูคัดคานที่ 1 จึงไมอาจ

ฟงเปนยุติวาสัญญาดังกลาวทําข้ึนระหวางผูใดแนมีผลใหสําเนาหนังสือคํ้าประกัน ที่ระบุเปนการ

คํ้าประกันการชําระหนี้ของนางสาว ศ. ไมอาจรับฟงสนบัสนุนเปนคุณแกผูคัดคานทัง้สอง สําเนา

ใบสงสินคา และใบขนสินคา ลวนเปนสาํเนาเอกสารและใบส่ังซื้อสินคา เปนภาษาอังกฤษที่ไมมี

คําแปล จึงไมอาจรับฟงเปนพยานหลักฐานในคดีได นอกจากนี้การทีผู่คัดคานที่ 2 เบิกความวา 

เงินที่ถกูยึดไวในคดีนี้เปนเงนิของผูคัดคานทัง้สองที่ไดจากการส่ังซื้อน้าํมันออกไปขายในกัมพูชา 
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และจะนาํไปสงชําระคาน้าํมนั ก็ขัดกับขอเท็จจริงที่วาผูคัดคานทั้งสองทาํการคาโดยรวมทนุกบั

บริษัท น.โดยบริษัทดังกลาวเปนผูทําสัญญาซื้อน้าํมัน เพราะหากเปนเชนนัน้จริงเงนิที่ไดยอมเปน

เงินของบริษัทดังกลาว และจะตองสงชาํระในนามของบริษัทดังกลาวซึง่เปนผูซื้ออีกทั้งการที่สง

เงนิชาํระคาน้าํมัน ไมจําตองสงผานประเทศไทยไปฮองกงแลวจึงโอนไปนิวยอรค นอกจากนีผู้

คัดคานที ่ 2 ตอบคําถามผูรองและตอบคําถามติงทนายผูคัดคานทัง้สามทาํนองวาผูคัดคานที ่ 2 

ไมอาจทราบความเปนไปในการดําเนินการขายนํ้ามันในกัมพูชา เพราะมอบใหบริษัทในกัมพูชา

ดําเนนิการทั้งหมด แตปรากฏวาผูคัดคานที ่ 2 เบิกความไวดวยวามีนาย ว.เปนพนักงานของผู

คัดคาน ตําแหนงผูจัดการคลังน้ํามัน ดูแลเร่ืองการคาและการเงนิสงใหผูคัดคานอยางใกลชดิ

ตลอดมา สวนผูคัดคานที่ 3 ไดเบิกความวาเงนิจํานวนทีถู่กตรวจและยึดไวในคดีนี้ ผูคัดคานที ่ 3 

รับมาจากนางสาว ศ. จึงขัดกับขอเท็จจริงที่ผูคัดคานที่ 2 เบิกความไววา ผูคัดคานที ่3 มารับจาก

ผูคัดคานที ่2 โดยตรง เหน็วา พยานหลักฐานของผูคัดคานทัง้สองไมมนี้ําหนกันาเชื่อถือ ทัง้ไมอาจ

รับฟงเปนยุติในทางใดทางหนึ่งเงินตราตางประเทศรวม 12 สกุลที่ถูกยึดไวมีมาอยางไร คําเบิก

ความของผูคัดคานที ่ 2 ขัดกันเองและขัดกับคําเบิกความของผูคัดคานที ่ 3 ดวย พยานเอกสารท่ี

อางวาลวนเปนเพยีงสําเนาเอกสารและไมมีขอความที่จะนํามาสนับสนุนคําเบิกความของผู

คัดคานในสวนที่เปนสาระสําคัญที่จะแสดงที่มาโดยชอบของเงนิจํานวนทีถู่กยึดไวในคดีไดเลย ขอ

คัดคานของผูคัดคานทัง้สามฟงไมข้ึน จึงฟงวาเงินดังกลาวเปนทรัพยสินที่เกี่ยวกบัการกระทํา

ความผิดตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469  ฐานลักลอบนําของตอง

จํากัดออกนอกประเทศไทย อันเปนความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปราบการฟอกเงนิ พ.ศ.2542 ตองตกเปนของแผนดินตามมาตรา 51 วรรคหนึ่ง 

  จึงมีคําส่ังใหเงนิจํานวน     7,223,448.68 บาท        ที่คณะกรรมการ 

ธุรกรรมมีคําส่ังยึดไวพรอมดอกผลตกเปนของแผนดิน คาฤชาธรรมเนยีมใหตกเปนพับ. 
 

 6.3   วิเคราะหและเปรียบเทยีบกับการดําเนินการของตางประเทศ 
 นับต้ังแตมีการยกเลิกมาตรการควบคุมการเงินตราตางประเทศตามกฎ 

กระทรวงฉบับที่ 20 เมื่อป พ.ศ. 2534  ยกเลิกกฎกระทรวงการคลัง  ฉบับที่ 13 ที่ออกมาเม่ือป 

พ.ศ. 2485  ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงนิ  พ.ศ. 2485  ที่กําหนดหาม

มิใหบุคคลใดสงหรือนาํปจจัยชําระเงินตางประเทศหรือหลักทรัพยอันมคีา หรือพึงจายเปน

เงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน กรณีกอใหเกิด

ปญหาในการบังคับใชกฎหมาย เปนอยางมาก ทัง้นี ้ เนื่องจากมีความเหน็ของหนวยงานที่

เกี่ยวของกับมาตรการดังกลาวไมสอดคลองเปนไปในแนวทางเดียวกนั  
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 ดังกรณีศึกษาที่ 1 และ ที่ 2 จะเหน็ไดวา มีความพยายามนาํเงินตรา

ตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร โดยมไิดผานพิธกีารศุลกากร หรือรายงานการซือ้ขายเงนิตรา

ตางประเทศตอเจาหนาที่ศุลกากร หรือหนวยงานที่เกี่ยวของแตอยางใด  และไมมหีลักฐานการซื้อ

หรือขายเงินตราตางประเทศ หรือแบบรายงานการซ้ือเงนิตราตางประเทศ (แบบ ธ.ต. 4(ก)) และ

จําเลยไมเคยไดรับอนุญาตใหเปนผูมีอํานาจในการซื้อหรือขายเงนิตราตางประเทศจากธนาคาร

แหงประเทศไทยแตอยางใด  แตพฤติการณมีการเคลื่อนยายเงนิสดมมีูลคาจํานวนมาก  ผิดปกติ

วิสัยของวิญูชนที่จะมีการพกเงินสดติดตัวจํานวนมากเชนนั้น แตหนวยงานที่มหีนาที่ดําเนินการ

ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามฟอกเงนิ  กลับมีความเหน็ไมสอดคลองกัน   

 จากกรณีศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวาการที่พนักงานอัยการไดมีความเห็นใน

การสั่งฟองโดยมีเหตุผลวา “การลักลอบนําเงินตราตางประเทศออกนอกราชอาณาจักร โดยไมได

รายงานการซื้อเงินตราตางประเทศตอเจาพนักงานควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน อันเปนการฝาฝน

หรือละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงประกาศหรือคําส่ังที่ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปล่ียน

เงิน พ.ศ.2485 ที่ไดบัญญัติใหถือวา “เงินตรา” เปน “ของ” ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรนั้น ไม

เปนความผิดตามนัยมาตรา 3 (7) แหง พ.ร.บ.ฟอกเงิน พ.ศ.2542 เนื่องจากตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน 

พ.ศ.2542 ม.3(7) ไดบัญญัติถึงความผิดมูลฐาน  หมายความถึง ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนี

ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรอันมีความหมายวาตองเปนความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ

หนีคาอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร เม่ือการนําเงินตราตางประเทศออกนอก

ราชอาณาจักรไมจําตองเสียภาษีอากรที่เรียกเก็บตามกฎหมายวาดวยศุลกากร ดังนั้น เงิน

ดังกลาวจึงมิใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด จึงยังไมมีเหตุผลเพียงพอที่จะยื่นคํารองตอ

ศาลเพื่อขอใหมีคําส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินได” เปนความเห็นของพนักงาน

อัยการที่ยึดติดกับการพิจารณาคดีในรูปแบบคดีอาญาที่ไดพิจารณาตามตัวอักษรทั่วไป โดยไมได

พิจารณาถึงเจตนารมณของกฎหมายฟอกเงินวามีเจตนาเกิดข้ึนจากแนวความคิดตามหมายเหตุ

วาเนื่องจากในปจจุบันผูประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทําความผิดนั้น  กระทําการในรูปแบบตาง ๆ 

อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนําเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการกระทําความผิดตอไปได

อีก ทําใหยากแกการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายเหลานั้น และโดยที่กฎหมายที่มีอยูก็ไม

สามารถปราบปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปนประโยชนในการ

กระทําความผิดตอไปไดอีก ทําใหยากแกการปรามปรามการฟอกเงินหรือดําเนินการกับเงินหรือ

ทรัพยสินนั้นไดเทาที่ควร ดังนั้นเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมดังกลาว สมควร

กําหนดมาตรการตาง ๆ ใหสามารถดําเนินการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฟอกเงินข้ึน ซึ่งเจตนารมณ ดังกลาว มาจาก
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เหตุผลที่พบวาในอดีตการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดในรายสําคัญ ๆ มักจะไมประสบความสําเร็จ 

เนื่องจากการดําเนินคดีในอดีตมักจะผูกติดกับคดีอาญาเสมอ    จึงทําใหผูกระทําความผิดมักจะมี 

วิธีการตาง ๆ ที่ทําใหตนเองหลุดพนจาการดําเนินคดีอาญา ซึ่งสงผลใหการดําเนินคดีในสวนตางๆ  

ของเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินการตอไป และผูกระทําผิดยังสามารถใชจายเงินที่ไดจากการ

กระทําความผิดสรางความมั่งค่ังรํ่ารวยใหแกตนอยูเสมอ ดังนั้น กฎหมายฟอกเงินจึงไดบัญญัติ

วิธีการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินของผูกระทําความผิดใหไมผูกติดกับคดีอาญาเพื่อตัดวงจร

อาชญากรรมอันเปนการปองกันสังคมจากการนําทรัพยสินดังกลาวมาใชและไมใหผูกระทํา

ความผิดไดใชประโยชนจากการที่ตนไดมาจากการกระทําความผิด แมเอาโทษทางอาญากับ

ผูกระทํานั้นไมได ก็ดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินของผูกระทํานั้น คือ เพื่อตัดประโยชนที่เขาไดรับ

อันเนื่องมาจากกระทําอันไมชอบธรรมของผูกระทํานั้นเอง โดยใหการดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน

ใหยื่นศาลแพง ดังนั้นการดําเนินคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายฟอกเงิน จึงตองยึดหลักตาม

เจตนารมณดังกลาว  

 เมื่อพิจารณาจากขอเทจ็จริงของกรณีศึกษาทัง้ 2 เร่ือง ในเร่ืองของการ

เคล่ือนยายเงนิสด เปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศ จะพบวาในหลายประเทศมีมาตรการใน

การควบคุมการนําเขาหรือนําออกเอาไว ทั้งนี ้ เพื่อที่จะสามารถติดตามรองรอยทางการเงนิ  ทาง

บัญชี หากมีการนาํเงินทีไ่ดจากการกระทําความผิดเคล่ือนยายไปดําเนนิการฟอกเงนิ แลว

ยอนกลับมาเปนเงนิที่ชอบดวยกฎหมาย และนําไปดําเนินการประกอบอาชญากรรมที่ขนาดใหญ

และมีความซับซอน ตลอดจนสรางอิทธพิลตอไป 

 ในมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศ เปนหลักกฎหมายเบ้ืองตนในการ

ปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา โดยมีทัง้กําหนดโทษปรับและจําคุกไวดวย 

มีรายละเอียดดังนี ้
 

 6.3.1  Federal Crimes and Criminal Procedure15 เปนหลักกฎหมาย

เบ้ืองตนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา อันไดแก  

   1. การกระทาํหรือพยายามกระทําการ ดังนี ้

          -  สนับสนุนหรือชวยเหลือในการกระทําความผิดเกีย่วกับการเงนิ 

          -  ปกปดหรือซอนเรนในการกระทาํความผิด 

          -  หลีกเล่ียงไมรายงานการโอนเงิน 

                                                           

 15 วีระพงษ บุญโญภาส.  กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน.  กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพนิติธรรม,  2547,  หนา 69. 
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  ใหระวางโทษปรับไมเกิน  500,000   เหรียญ   หรือสองเทาของมูลคา 

ทรัพยสินทีเ่กีย่วของ ทัง้นี้ข้ึนอยูทีว่าจํานวนใดจะสูงกวากันหรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทัง้ปรับทัง้จํา 

  2.การกระทําหรือพยายามนําเขาหรือนาํออกไปซึ่งตราสารหรือเอกสาร 

ทางการเงิน (Monetary Instrument) เชน เงินตราของทุกประเทศ เช็คเดินทาง เช็คธนาคารต๋ัวเงนิ 

และต๋ัวสัญญาใชเงนิ เปนตน ใหระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญ หรือสองเทาของมูลคา

นั้น ทัง้นี้แลวแตวาจํานวนใดจะสูงกวากัน หรือจําคุกไมเกิน 20 ป หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

  3. ผูกระทําความผิดทั้งสองกรณีดังที่กลาวมานี้ตองรับผิดทางแพงไม

เกินมูลคาของทรัพยสินนัน้ หรือไมเกิน 10,000 เหรียญ 
 

 6.3.2  Money Laundering Control Act 1986 (MLCA)16 ดวยเหตุที่

กฎหมายที่บงัคับใชอยูมีชองโหว เมื่อวนัที ่27 ตุลาคม พ.ศ.2529 จึงไดมีการประกาศใชกฎหมาย 

Anti Drug Act of 1986 ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปวา .”กฎหมายควบคุมการฟอกเงิน” (Money 

Laundering Control Act 1986 MLCA) โดยบัญญัติไวในบรรพ 18 ของกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

มาตรา 1956 (18 U.S.C. Section 1956) เพื่อเปนการตอตานอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ดวย

การกระทําการในลักษณะเปนเคร่ืองมือในการฟอกเงินอันมีหลักเกณฑดังนี ้

  1.บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามที่จะดําเนินธุรกรรมทาง

การเงิน (Financial Transaction) อันเกี่ยวเนื่องกบัเงินที่ไดมาจากากรกระทาํอันไมชอบดวย

กฎหมาย (Unlawful Activity) โดยรูถึงที่มาของเงนิในการดําเนนิธรุกรรมดังกลาว ไมวาจะโดย

เจตนาชวยเหลือในการกระทําไมชอบดวยกฎหมาย หรือรูวาธุรกรรมทัง้หมดหรือบางสวนซ่ึง

กระทําดังกลาวนัน้ เพื่อ 

  -ปกปดหรือลวงสภาพ ที่ต้ัง แหลงทีม่า ความเปนเจาของ หรือการ

ควบคุมรายไดของการกระทาํอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือ 

  -หลีกเล่ียงการรายงานธุรกรรมซ่ึงกาํหนดไวภายใตกฎหมายของมลรัฐ 

หรือกฎหมายของสหรัฐ 

  จะตองระวางโทษปรับไมเกนิ 50,000 เหรียญ หรือปรับเปนจํานวน

สองเทาของมลูคาทรัพยสินซึ่งเกี่ยวกับธุรกรรมแลวแตวาจํานวนใดมากกวากนั หรือจําคุกไมเกนิ

ยี่สิบป หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

  2.บุคคลใดก็ตามทาํการสงหรือพยายามทีจ่ะสงตราสารทางการเงิน 

(Monetary Instrument) หรือเงนิทนุ (funds) ภายในสหรัฐ ออกหรือผานไปยงัสถานที่แหงใด
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ภายนอกสหรัฐหรือนาํเขาซ่ึงตราสารหรือเงินทุนใดๆ ยังสหรัฐ จากหรือผานสถานทีแ่หงใดภายนอก

สหรัฐ ไมวาจะโดยเจตนาชวยเหลือในการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือรูวาตราสารทาง

การเงนิหรือเงนิทนุดังกลาวเกี่ยวของกับเงนิซึ่งไดมาจากการอันไมชอบดวยกฎหมาย และรูวาการสง

หรือนําเขาเงนิทั้งหมดหรือบางสวนดังกลาวนัน้ เพื่อ 

  - ปกปดหรือลวงสภาพ ที่ต้ัง แหลงที่มา ความเปนเจาของ หรือการ

ควบคุมรายไดของการกระทาํอันไมชอบดวยกฎหมาย หรือ 

  - หลีกเล่ียงการรายงานการสงหรือการนําเขาเงนิซึ่งกําหนดไวภายใต

กฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายของสหรัฐ 

  จะตองระวางโทษปรับไมเกนิ 50,000 เหรียญ หรือปรับเปนจํานวน

สองเทาของมลูคาของตราสารทางการเงินหรือเงนิทนุในการกระทําความผิดนัน้ แลวแตวาจํานวน

ใดมากกวากนั หรือจําคุกไมเกินยี่สิบป หรือทั้งปรับทั้งจาํ 

  3. บุคคลใดก็ตาม ดําเนนิการหรือพยายามดําเนนิธุรกรรมดังที่กลาว

มาในขอ 1 หรือ สง หรือนาํเขา หรือพยายามสง หรือนําเขาดังทีก่ลาวมาในขอ 2 ตองรับผิดทาง

แพงตอสหรัฐเปนจํานวนไมเกินวามูลคาของทรัพยสิน เงินทุน หรือตราสารทางการเงินซึง่เกีย่วกบั

ธุรกรรม หรือเปนเงนิ 10,000 เหรียญ 
 

 6.3.3 Financial Transaction Reports Act 198817 กฎหมายฉบบันี้เดิม

เรียกกนัวา “Cash Transaction Reports Act” แตพึ่งมาไดรับการเปล่ียนช่ือเมื่อป พ.ศ. 2535 ที่

ผานมา เพื่อใหเปนที่เขาใจกันวากฎหมายฉบับนี้มหีลักการครอบคลุมถึงธุรกรรมเก่ียวกบัการเงนิ

ทุกประเภท ไมจํากัดเฉพาะทรัพยสินในลักษณะทีเ่ปนเงินสดเทานั้น (AUSTRAC 1992 ; 6) โดย

กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณใชเปนเคร่ืองมือในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดตางๆ 

เชน การหลีกเล่ียงภาษ ี การกระทําความผิดตามกฎหมายหุนสวนบริษทั การฟอกเงนิจากการคา

ยาเสพติดและจากองคกรอาชญากรรม เปนตน สวนการดําเนนิงานตางๆ ภายใตกฎหมายฉบับนี้

ใหเปนหนาที่ของหนวยงานซ่ึงเรียกวา “Australian Transaction Reports and Analysis Centre 

(AUSTRAC)” ซึ่งกอต้ังข้ึนแทน Cash Transaction Reports Agency (CTRA) อันเปนหนวยงาน

เดิมที่ทาํหนาที่ตามกฎหมาย Cash Transaction Reports Act หลักเกณฑอันเกี่ยวกับธุรกรรมซึง่

ตองรายงานแกหนวยงาน AUSTRAC ตามกฎหมายฉบับนี้ ไดแก  

  1, การรายงานธุรกรรมซึ่งเกี่ยวของกบัการโอนเงนิสด เปนการ

กําหนดใหตองรายงานไวสองกรณี คือ  
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  กรณีแรก บุคคลใดโอนเงนิตราออสเตรเลียหรือเงนิตราตางประเทศ

เปนจํานวนไมนอยกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย ออกภายนอกประเทศหรือภายในประเทศ

ออสเตรเลีย (มาตรา 15(1)) 

  กรณีที่สอง บคุคลใดไดรับโอนจากอีกบุคคลหนึง่ซึ่งเงนิตราออสเตรเลีย 

หรือเงนิตราตางประเทศเปนจํานวนไมนอยกวา 5,000 เหรียญออสเตรเลีย จากภายนอกประเทศ

ออสเตรเลีย (มาตรา 15(5)) 

  หากไมทํารายงานตามท่ีกาํหนดไวดังกลาว บุคคลนัน้จะตองไดรับ

โทษตามกฎหมายคือถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดาตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 

เหรียญ หรือจําคุกไมเกนิ 2 ป หรือทัง้ปรับทั้งจาํ และถาผูกระทาํความผิดเปนนิติบุคคล ตอง

ระวางโทษปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 15(6)) 

  2.การรายงานธุรกรรมซึ่งมีเหตุอันนาสงสัย ซึ่งกําหนดใหผูคาเงนิสด 

(Cash Dealer) ผูเปนคูคาฝายหนึง่ของธุรกรรมตองรายงานธุรกรรมดังกลาวเม่ือมีขอมูลซ่ึง

เกี่ยวกับกรณี ดังนี ้

  กรณีแรก การสืบสวนในการหลบเล่ียงหรือพยายามเล่ียงภาษีตาม

กฎหมายหรือ 

  กรณีที่สอง การสืบสวนหรือวธิีพิจารณาความบุคคลใดในความผิดตอ

กฎหมายแหงเครือจักรภพหรือประเทศออสเตรเลีย หรือ 

  กรณีที่สาม การสนับสนุนในการบังคับใชกฎหมาย Proceeds of 

Crimes Act 1987 หรือกฎขอบังคับซ่ึงออกมาภายใตกฎหมายฉบับดังกลาว (มาตรา 16(1)) 

  เมื่อผูคาเงนิสดไดรายงานขอมูลดังกลาวไปแลว ตองไมเปดเผยการ

รายงานนั้นแกบุคคลใดมิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้ และตองระวางโทษปรับไมเกิน 

5,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกิน 2 ปหรือทัง้ปรับทัง้จํา (มาตรา 16 (5A) และมาตรา 16 (5B))  

  หากผูคาไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกาํหนดไวดังกลาวนี ้ จะตองมี

ความผิด และมีบทกาํหนดโทษ คือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไม

เกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกนิ 2 ป หรือทัง้ปรับทั้งจาํ และถาผูกระทําความผิดเปนนิติ

บุคคลตองระวางโทษปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 28) 

  3. การรายงานคําส่ังเกี่ยวกับการโอนเงินทุนระหวางประเทศจากลูกคา 

โดยกําหนดใหผูคาเงนิสดผูกระทําการแทนหรือตามคํารองขอของบุคคลใดซึ่งไมใชธนาคารพาณิชย 

หรือผูคานัน้ไมใชธนาคารพาณิชยตองรายงานธุรกรรมดังกลาวในกรณีดังนี ้
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  กรณีแรก ผูคานัน้เปนผูที่สงเงินทนุระหวางประเทศออกนอกประเทศ

ออสเตรเลียหรือ 

  กรณีที่สอง ผูคานัน้เปนผูรับเงินทนุระหวางประเทศ ซึ่งไดทําสงใน

ประเทศ ออสเตรเลีย (มาตรา 17B)  

  หากผูคาไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวนี ้ จะตองมี

ความผิดและมีบทกาํหนดโทษ คือ ถาผูกระทําความผิดเปนบุคคลธรรมดา ตองระวางโทษปรับไม

เกิน 5,000 เหรียญ หรือจําคุกไมเกนิ 2 ป หรือทัง้ปรับทั้งจาํ และถาผูกระทําความผิดเปนนิติ

บุคคลตองระวางโทษปรับไมเกิน 25,000 เหรียญ (มาตรา 28) 

  ดังนัน้  บทบาทและอํานาจหนาที่ของพนกังานอัยการ     จึงมีความ 

สําคัญเปนอยางยิง่ ทีจ่ะตองพิสูจนการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมักจะมีความซับซอนทาง

พยานหลักฐาน ในการทีพ่สูิจนความผิดของจําเลย โดยเฉพาะการนําเสนอพยานแวดลอมเพื่อ

พิสูจนการกระทําของจาํเลย ซึง่ตามกฎหมายปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินของไทยไดแยก

ออกเปนสองสวนคือการดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงนิ กับการดําเนนิการเก่ียวกับ

ทรัพยสินทีเ่กีย่วของกับการกระทําผิดมูลฐาน 

 ในสวนของการดําเนินคดีอาญาความผิดฐานฟอกเงิน     ขอเท็จจริงจากกรณี 

ศึกษาทั้ง 2 กรณีจะเหน็ไดวา ขอเท็จจริงจากการรวบรวมพยานหลักฐานและการนาํเสนอ

ขอเท็จจริงเพื่อพิสูจนในกระบวนพิจารณาชั้นศาล จะตองนาํสืบขอเทจ็จริงและพยานแวดลอมอ่ืน

เพื่อช้ีใหเหน็วาจําเลยมีความผิดมูลฐานตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ  

 การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการกระทาํผิดมูลฐาน จาก

กรณีศึกษาจะเห็นไดวาความเหน็ของหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีความเห็นที่ไมสอดคลองกัน อัน

นาจะมาจากหนวยงานที่จบักุมคือสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีระยะเวลาของ

การรวบรวมพยานหลักฐาน และขอจํากัดดานระยะเวลาในการดําเนนิการ ทีจ่ะพิสูจนวาทรัพยสิน

เกี่ยวกับการกระทําความผิด       ดังนัน้ความผิดฐานฟอกเงนิซึ่งถือไดวาเปนคดีที่มลัีกษณะพเิศษ  

มีความยุงยาก ในการรวบรวมพยานหลักฐาน และเปนคดีที่ถกูกําหนดไวในบัญชทีาย

พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 หากมีการแกไขกฎหมายใหพนักงานอัยการ

เขามามีสวนรวมต้ังแตเร่ิมตนคดี จะทาํใหการรวบรวมพยานหลักฐานและแนวการทํางานเปนไป

ในทางเดียวกนั 
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บทที่ 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
 

 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการฟอกเงินเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบกอใหเกิด 

ความเสยีหายอยางมากมายมหาศาล มีการพฒันารูปแบบการกระทาํความผิดอยูตลอดเวลา 

ดังนัน้รูปแบบวิธีการสืบสวนและการดําเนนิคดีในการฟองรอง จะใชวธิีพิจารณาคดีที่ใชเหมือนกับ

คดีทั่วๆ ไป  ใหการพิสูจนความผิดเปนภาระหนาทีข่องโจทกโดยพนักงานอัยการ  ทีจ่ะตองนํา

พยานหลักฐานมานําสืบพิสูจนการกระทาํความผิดของจาํเลยตอศาล เพื่อใหศาลเชื่อวาจําเลยได

กระทําความผิดจริง หรือจําเลยมีสวนเกี่ยวของในข้ันตอนที่สําคัญในการกระทําความผิดนัน้ 

ประเด็นปญหาท่ีมกัจะเกิดข้ึนเสมอ คือ ความเพียงพอและการเช่ือมโยงที่จะตองใชในการนาํสืบ 

เพื่อพิสูจนถึงการกระทําความผิดและลักษณะของการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งมคีวาม

พิเศษของการกระทาํที่ซับซอน และสมคบกัน  ในการพิสูจนไมควรมีความจําเปนตองพิสูจนวา ผู

รวมกระทาํหรือสมคบกัน ไดรูถึงการกระทําความผิดทางอาญาตามความผิดมูลฐานของบุคคลที่

เกี่ยวของกัน จําเลยอาจไมมีความผิดในการกระทําความผิดหลัก  และควรพิจารณานําประเด็น

เกี่ยวกับการมีสวนรวม การประสานงานของผูเกี่ยวของในการบังคับใชกฎหมาย ประเด็นความ

สมดุลระหวางการใชอํานาจของเจาหนาที่รัฐ กับการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ภายใตกฎหมายดังกลาว ประเด็นกลไกและการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ประเด็นความคุมครอง

กันทางกฎหมายใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและประเด็นปญหาอุปสรรคและผลกระทบที่เกิดหรือ

อาจจะเกิดจากการบงัคับใชกฎหมาย มาเปนเคร่ืองมือในการพิจารณาดําเนนิการกบัอาชญากรรม

ทางเศรษฐกิจและการฟอกเงิน 

 ทั้งนี้ ความผิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและฟอกเงินมีความสลบัซับซอนในทาง

เทคนิค มีกระบวนการทาํงานทีท่ําใหเจาหนาที่ของรัฐตรวจสอบไดอยางลําบาก เนื่องจากการ

สอบสวนและการฟองรองในการดําเนนิคดีอาญาในประเทศไทย การดําเนินการสอบสวนเปน

อํานาจของพนักงานสอบสวน การทาํงานของพนกังานสอบสวนถูกจํากัดทีพ่ยานหลักฐานคดี

ทางดานเศรษฐกิจและความผิดฐานฟอกเงิน ในการคนหาพยานหลักฐานเพื่อพสูิจนการกระทาํ

ความผิด  ดังนัน้พนักงานอัยการจึงมบีทบาทสําคัญที่จะดําเนนิการฟองรองโดยใชดุลพินิจและ
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พิจารณาในเร่ืองของการรับฟงพยานหลักฐานที่แตกตางจากคดีอาญาทัว่ไป โดยในสวนของการ

สืบพยานหลักฐานในช้ันศาลควรตองนําเสนอในสวนของพยานแวดลอมมาเปนองคประกอบที่

สําคัญของการดําเนนิคดี ในการกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน เพราะในคดีความผิดที่มีลักษณะ

พิเศษเหลานี ้ การดําเนนิการหาประจักษพยานเพื่อใชการพสูิจนความผิดใหเหมือนอยาง

คดีอาญาทั่วไป ซึ่งเปนหนาที่ของโจทกทีจ่ะตองพิสูจนโดยปราศจากความสงสัยตามสมควรดวย 

(prove beyond reasonable doubt) เพราะหากมีความสงสัยตามสมควรวาจําเลยไดกระทําผิด

หรือไม ศาลตองยกประโยชนแหงความสงสัยใหจําเลยโดยการยกฟองตามมาตรา 227 แหง

ประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา ก็คงไมทําใหกฎหมายสามารถใชบังคับใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการออกกฎหมายได 

ในสวนของการดําเนินกับทรัพยสิน พนักงานอัยการจะตองมีหนาที่ตองนําพยาน

บุคคลและพยานเอกสารมาสืบประกอบเพื่อใหศาลเห็นวาทรัพยสินตามคํารองเปนทรัพยสินที่

เกี่ยวกับการกระทําความผิด แตกรณีตามกฎหมายฟอกเงินนี้มีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปน

คุณแกเจาหนาที่ในการพิสูจน ดังนั้นเมื่อมีขอสันนิษฐานไวในกฎหมายเปนคุณแกคูความฝายใด 

คูความฝายนั้นตองพิสูจนแตเพียงวา ตนไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดประโยชนจากขอ

สันนิษฐานนั้นครบถวนแลว กรณีของความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 51 วรรคสอง  บัญญัติวา

เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ หากผูอางวาเปนเจาของ หรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา 50 วรรค

หนึ่ง เปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน

ฟอกเงินมากอน ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาว เปนทรัพยสินที่เกี่ยวกับกระทํา

ความผิด หรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริตแลวแตกรณี 

 ดังนัน้หนาที่ของผูซึ่งอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสิน ตองพิสูจนใหเหน็วาตน

เปนของทรัพยสิน ผูซึง่อางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสิน ตองมีหนาที่พสูิจนใหเหน็วา

ทรัพยสินที่ขอใหศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินนัน้ ไมใชทรัพยสินทีเ่กีย่วกับการกระทํา

ความผิด ทรัพยสินนัน้มทีี่ไปที่มาอยางไร รับโอนทรัพยสินมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทน ก็ตอง

พิสูจนใหไดวาตนเองไมรูหรือเกี่ยวของกับการกระทําความผิด หากไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยเสีย

คาตอบแทน ก็ตองพิสูจนใหไดวาเงนิที่นาํมาซื้อทรัพยสินเปนเงนิของตนเองหรือหากไดทรัพยสิน

นั้นมาโดยไมมคีาตอบแทน ก็ตองพิสูจนใหไดวาไดมาโดยสุจริต พนักงานอัยการนาํสืบใหเขา

เงื่อนไขทีว่าเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินนัน้เปนผูซึง่เกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของ

สัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือความผิดฐานฟอกเงนิมากอนใหสันนษิฐานไวกอนวา

ทรัพยสินนัน้เกี่ยวกบัการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริตซึ่งศาลจะมคํีาส่ังให

ทรัพยสินนัน้ตกเปนของแผนดินทนัท ี เมื่อกฎหมายบัญญัติขอสันนิษฐานไวเชนนี้ จึงเปนการผลัก
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ภาระการพิสูจนหรือหนาทีน่าํสืบ(Reverse the Onus  of proof) ใหเปนของเจาของทรัพยสินที่

จะตองนาํสืบหักลางขอสันนิษฐานใหได  พนกังานอัยการไมตองมีภาระนําพยานบุคคลและพยาน

เอกสารมาสืบมากมายเหมือนเชนกรณีปกติธรรมดาทั่วไป เพราะเขาขอสันนิษฐานของกฎหมาย

แลว พนักงานอัยการเพียงแตปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่ตนจะไดประโยชนจากขอสันนษิฐานนัน้

ครบถวนกพ็อแลว 

 
ขอเสนอแนะ 

 

 1. ในการรับฟงพยานหลักฐานและการสืบพยานหลักฐานในความผิดฐานฟอกเงิน 

ควรที่จะนําเอาหลักความผิดฐานสมคบมาใช เพื่อพิสูจนถึงการกระทําความผิดและลักษณะของ

การกระทําความผิดฐานฟอกเงนิ ซึ่งมีความพิเศษของการกระทําที่ซับซอนและการสมคบกัน ใน

การพิสูจนพยานหลักฐานตองไมควรมีความจําเปนที่จะตองพิสูจนวา ผูรวมกระทาํหรือสมคบกัน 

ไดรูถึงการกระทําความผิดทางอาญาตามความผิดมูลฐานของกลุมบคุคลที่เกี่ยวของกัน โดยมิ

ตองคํานงึถงึการกระทาํความผิดหลัก ควรปรับเปล่ียนวิธนีําเสนอพยานหลักฐานโดยเปดโอกาสให

มีการรับฟงพยานแวดลอมมาเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณาคดี เนื่องจาก

พยานหลักฐานคดีทางดานเศรษฐกิจและความผิดฐานฟอกเงนิ มีความซับซอนและใชเทคโนโลยี

ที่ทนัสมัยซ่ึงอาจจะไมพบรองรอยของการกระทําความผิด ในการคนหาประจักษพยานหลักฐาน

เพื่อพิสูจนการกระทําความผิดกระทําไดยากหรือไมปรากฏใหเหน็จนเดนชัด ทั้งนี้เพือ่ใหสามารถ

นํามาพิสูจนความผิดและสามารถใชกฎหมายบังคับลงโทษได ควรปรับบทบาทของการรับฟง

พยานหลักฐานและการสืบพยานหลักฐานในความผิดฐานฟอกเงินโดยนํา "พฤติการณของ

ขอเท็จจริงที่เปนภาวะวิสัย" (objective factual circumstances) มาใชในการพิสูจนในความผิด

ฐานฟอกเงิน   เพื่อใหสามารถพิสูจนใหเหน็ถงึเจตนาทีอ่ยูภายในจติใจของผูกระทําความผิดโดย

การเปรียบเทยีบจากพฤติการณที่ปรากฏออกมาภายนอก   

 2. ในการสืบพยานหลักฐานในความผิดฐานฟอกเงิน หนาที่นําสืบเร่ืองการขอให

ทรัพยที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตกเปนของ

แผนดิน  เนื่องจากกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดบัญญัติขอสันนิษฐานไววา 

หากพนักงานอัยการสามารถนําสืบใหเขาเงื่อนไขที่วาเจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียใน

ทรัพยสินนั้นเปนผูซึ่งเกี่ยวของ หรือเคยเกี่ยวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐาน หรือ

ความผิดฐานฟอกเงินมากอนใหสันนิษฐานไวกอนวาทรัพยสินนั้นเกี่ยวกับการกระทาํความผิดหรือ

ไดรับโอนมาโดยไมสุจริตซ่ึงศาลจะมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินทันทีเมื่อกฎหมาย
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บัญญัติขอสันนิษฐานไวเชนนี้ จึงเปนการผลักภาระการพิสูจนหรือหนาที่นําสืบ(reverse the onus 

of proof) ใหเปนหนาที่ของเจาของทรัพยสินที่จะตองนําสืบหักลางขอสันนิษฐานที่เปนคุณกับฝาย

รัฐดังกลาวใหได  วาตนเปนเจาของที่แทจริงและทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิด  เนื่องจากการริบทรัพยสินตามกฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมใชการ

ริบทรัพยสินทางอาญา (criminal forfeiture) แตเปนการริบทรัพยสินทางแพง (civil forfeiture) จึง

ไมตองอาศัยความผิดอาญามาเปนเงื่อนไขในการริบทรัพย กลาวคือ แมศาลจะยกฟองวาจําเลย

ไมมีความผิดฐานฟอกเงิน หรือแมจะไมมีการฟองคดีอาญาเลยก็ยังสามารถริบทรัพยสินได ถาเขา

เงื่อนไขของกฎหมายโดยไมควรนําหลักการพิสูจนจนปราศจากความสงสัยตามสมควร (prove 

beyond reasonable doubt) มาใชเปนภาระในการพิสูจนความผิด พนักงานอัยการตองพิสูจนวา 

ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขแหงการที่จะไดรับประโยชนจากขอสันนิษฐานนั้นครบถวนก็เพียงพอแลว 

 3.  พนักงานอัยการควรเขาไปมีบทบาท และมีสวนรวมในการดําเนินคดีต้ังแตเร่ิมตน 

ทั้งนี้เนื่องจากคดีความผิดฐานฟอกเงิน ผูกระทําความผิดมักมีประสบการณ และกลวิธีที่แยบยล

ในการที่จะเคล่ือนยาย ปกปด หรือซอนเรน พยานหลักฐานตางๆ ในคดี ทําใหยากตอการสืบสวน

สอบสวน หากพนักงานอัยการไดมารับทราบขอจํากัดดังกลาวแลว อาจมีขอช้ีแนะพนักงาน

เจาหนาที่ ใหดําเนินการกับพยานหลักฐานอ่ืน ที่นํามาพิสูจนเช่ือมโยง พิสูจนความผิดได  จึงเห็น

ควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุด เพื่อเพิ่มบทบาทและอํานาจหนาที่ใหพนักงาน

อัยการเขาไปรวมสอบสวนในคดีที่มีปญหาของความซับซอนหรือยุงยากในทางคดีหรือคดีที่มี

ลักษณะพิเศษ และเพิ่มเติมกรณีที่พนักงานอัยการมีความเห็นไมตรงกับสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินควรมีการพิจารณาทําความเห็นเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 

เพื่อที่จะใหคณะอนุกรรมการวินิจฉัย ไดรวบรวมขอมูลและพยานหลักฐาน ทําความเห็นที่

เหมาะสมเสนอตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอไป 

 4.  หนวยงานที่มีบทบาทและอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ควรตองมีการประสานงานและทําความเขาใจในปญหาความเห็นของ

การทํางาน และความเห็นทางกฎหมาย ตลอดจนขอเท็จจริงตางๆในทางคดี  เพื่อใหการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานสอดคลองกับวัตถุประสงคของการตราพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมถึงการรวมมือกับประเทศภาคี

สมาชิกตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดต้ังในลักษณะ

องคกร ค.ศ. 2000 (United Nations Convention Against Transnational Organized Crime) 

ขอ 6 เร่ืองการกําหนดใหการฟอกทรัพยสินที่ไดจากอาชญากรรมเปนความผิด (Criminalization of 

the laundering of proceeds of crime ) และขอ 7 มาตรการตอตานการฟอกเงิน (Measures to 
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combat money-laundering) เพื่อชวยกันดําเนินการตัดวงจรอุบาทว  ตัดชองทางเศรษฐกิจของ

อาชญากรรมตอไป 
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บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

หนังสือ 
 

โจฮัน ปเตอร วิลเฮม ฮิลเกอร.  "มาตรการสืบสวนสอบสวนคดีองคกรอาชญากรรมใน

 กฎหมายวิธ ี พิจารณาความอาญาของประเทศเยอรมันน"ี แปลบทความและ

 กฎหมายเกีย่วกับการ ปราบปรามองคกรอาชญากรรมโดยสัญชัย กรุงกาญจนา ตรวจ

 โดยวิพล กิติทศันาสรชัย.  สถาบันกฎหมายอาญา  สํานกังานอัยการสูงสุด  พ.ศ.2546 

 

ชัยเกษม นิติสิริและนคร ศิลปอาชา. บทบาทและหนาทีข่องสาํนักงานคณะกรรมการ

 อัยการ100 ป อัยการ.  กรุงเทพฯ : สํานักงานอัยการสูงสุด, 2536 

 

สีหนาท  ประยูรรัตน  พ.ต.อ.  คําอธิบายพระราชบัญญัติปองกนัและปราบปรามการฟอก

 เงิน พ.ศ.2542 .   กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพนิติสนเทศ, 2544 

 

_________.  คําอธิบายกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความพ.ร.บ.ปองกนั

 และปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติสนเทศ, 2544 

 
วารสาร 

 

กุลพล พลวนั.    “หลักการใชดุลพินิจทางอาญาของอัยการ"  หนังสือ รพ ีมหาวิทยาลยั 

 ธุรกิจบัณฑิตย.  2545 

 
เอกสารอ่ืน 

 

กิติกอง คณาจันทร.  การปฏิบัติหนาที่อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุารคณะกรรมการ

 วินิจฉัยกรณมีีความขัดแยงความเห็นของพนักงานอัยการ (สวนคดี สํานกัตรวจสอบ

 และคดี)  สํานกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน, 2546 
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ผาสุก พงษไพจิตร สังศิต พิริยะรังสรรคและนวลนอย ตรีรัตน.  “หวย ซอง บอน ยาบาเศรษฐกจิ

 นอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะในประเทศไทย”.  สํานกังานกองทุนสนับสนนุ

 การวิจยั.  กรุงเทพฯ : 2543 

 

วัชรพล ประสารราชกิจ.  “อาชญากรรมขามชาติและการบังคับใชกฎหมายในความ

 รับผิดชอบของตํารวจ” เอกสารประกอบการสัมมนาเร่ืองปญหาอาชญากรรมขามชาติ :

 มุมมองไทย ยโุรป และนานาชาติ.  กรุงเทพฯ , จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  2543 

 

สุรศักด์ิ  ตรีรัตนตระกูล.  “กฎหมายเกีย่วกับการดําเนนิการปองกันและปราบปรามการฟอก

 เงิน”   เอกสารประกอบการบรรยาย นักบริหารงานยุติธรรม หลักสูตร “อัยการจงัหวดั” รุน

 ที่ 24,  2547 

 
วิทยานิพนธ 

 

ประดิษฐ คําจร.  “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีเกีย่วกับการซื้อขาย แลกเปล่ียน

 เงินตราตางประเทศกับการบังคับใชกฎหมาย” วิทยานิพนธนติิศาสตรมหาบัณฑิต 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544 

 

สุภาพร รัศมีรัถยาธรรม.  "พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษากรณี

 มาตรการในการดําเนนิการเกี่ยวกบัเงนิสด"   วิทยานพินธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2545 

 

อารี  อารยวัฒนกุล. “การคุมครองสิทธขิองบุคคลกบัการใชอํานาจของพนักงานสอบสวน  

 คดีพิเศษ”  วิทยานพินธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2547 

 
กฎหมาย 

 

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน,  2542 

 

ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดวาดวยการดําเนนิคดีอาญาของพนักงานอัยการ, 2547 
อินเตอรเน็ต 
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ใจเด็ด  พรไชยา.  "แนวทางการดําเนินคดีอาญา” WWW.ago.go.th 

 

WWW.AMLO.GO.TH 
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ภาษาอังกฤษ 
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FEDFRAL  CRIMES  ANS  CRIMINAL  PROCEDURE 

 

FINANCIAL  TRANSACTION  REPORTS  ACT  1988 

 

MONEY  LAUNDERING  CONTROL  ACT  1986 

 

UNITED NATION CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 

 2000  
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ประวัติผูเขียน 
  

 นายผดุงศักด์ิ  ศรีเมฆ  เกิดวนัที ่ 29  กรกฎาคม  2509  ที่จังหวัดสิงหบุรี  

 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต       จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง   

ปการศึกษา  2531   และไดเขาศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขากฎหมายมหาชน  

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  เมื่อป พ.ศ. 2543   

 ปจจุบันรับราชการ  สํานักกฎหมาย  กรมศุลกากร 
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