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ระหวางหนวยงาน  เพ่ือใหเจาหนาท่ีเขาใจบทบาทของตนในการปฏิบัติตามกฎหมายและการปองกัน
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This thesis is the study regarding the criterion for Office of Public Sector Anti-

Corruption Commission in anti-corruption: case study of the investigation of financial 

and accounting. The objective is to study the limitation of laws regarding evidence 

investigation in financial and accounting as a tool for anti-corruption. The property 

that received by corruption and lack of unity in law enforcement for anti-corruption 

which is effective. It will study and compare the United States Law Act, Australia, and 

United Kingdom. The result is as follow.  

The problem about the lack of Law Act in investigation of financial and 

accounting evidence, the study found that Model Law on Money Laundering by 

United Nation has specified about special method in investigation. It consists of 

wiretapping, saving account investigation, computer system investigation, document 

and printed matter investigation if it has been through the process of falsification or 

not. The US Patriot stated about the investigation is the permission for the officer to 

operate and wiretap in case of suspecting the case. It is also able to wiretap through 

internet and it also includes the forfeiture of property from unfavorable benefits 

corruption. The Law at United Kingdom stated that the forfeiture of property based 

on the presumption that the property that the defendant has received or transferred 

for the period of 6 years before the trial is the property from an act of crime. All the 

property that belong to the defendant after the court has judgement of this act of 

crime was a property that defendant has used during the period of time or not. This 
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is also including the case of officer regarding problem solving based on cabinet rule 

and regulation which stated regarding the coordination between sectors. Based on 

the study, the researcher has suggestion which is the limitation of the law regarding 

evidence in financial and accounting that has been enforced by the Office of Public 

Sector Anti-Corruption Commission that there should be a tool for investigation to 

seek for witness and evidence regarding corruption for officers that misbehaved in 

the act of responsibility. There should be an improvement regarding the forfeiture of 

property based on the value in the Act from the Constitution of Anti-Corruption 

Commission 1999. The criteria for forfeiture of property that constitute in the act of 

crime for more than 6 months based on the presumption that the property that the 

defendant received or transferred with the period of 6 years. That has occur before 

the trial was the property that defendant has received from the act of crime and all 

the payment for the previous 6 years before the trial came from the act of crime. 

The only exception is the defendant can verify that the property do not relate with 

the act of crime. There should be an agreement between sectors so the officers will 

understand the role based on the Law of Anti-Corruption Commission more 

effectively.  
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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปนปญหาท่ีเกิดมายาวนานและมีการรณรงคแกไขมาโดย
ตลอดแตท่ีผานมาปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศไทยยังไมไดรับการแกไขใหลดนอยลงกวาท่ี
ควรแมจะเปนวาระแหงชาติของทุกรัฐบาลท้ังในอดีตจนถึงปจจุบันก็ตามซ่ึงจะเห็นไดจากขาวตามหนา
หนังสือพิมพตางๆและจากผลการสํารวจการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น  (Corruption 
Perception Index: CPI) ขององคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  (Transparency International) 
ซ่ึงเปนองคกรอิสระท่ีกอตั้งข้ึนในประเทศเยอรมนีเพ่ือตอตานคอรรัปชั่นโดยมีเครือขายกวา  180 
ประเทศท่ัวโลกโดยผลการสํารวจดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นในปพ .ศ. 2551 -2554 ประเทศไทย
อยูในอันดับเฉลี่ยท่ี  80 จากประเทศท้ังหมดกวา  180 ประเทศท่ัวโลกไดคะแนนเฉลี่ย  3.4-3.5 จาก
คะแนนเต็ม 10 ในป พ.ศ.2555ประเทศไทยไดคะแนน3.7แตอยูในอันดับท่ี88จากประเทศท้ังหมด176 
ประเทศ 
 อยางไรก็ตามจากคะแนนผลสํารวจประจําปเก่ียวกับการคอรรัปชั่นใน  14 เขตเศรษฐกิจท่ัว
เอเชียของบริษัทท่ีปรึกษาความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองหรือ  PERC ในปพ.ศ. 2555ไดให
คะแนนประเทศไทย  6.57 ซ่ึงดีกวาปพ.ศ. 2554โดยไดคะแนนท่ี7.55 จากขอมูลและดัชนีตัวชี้วัด
ดังกลาวขางตนสามารถสะทอนใหเห็นถึงสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นของไทยไดอยางดีอันจะเปน
แรงกระตุนใหผูบริหารประเทศและทุกฝายท่ีเก่ียวของไดหันมาเอาใจใสเรื่องการลดและปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่นใหมากข้ึนและกําหนดแนวทางแกปญหานี้อยางจริงจังเพ่ือสงเสริมภาพลักษณของ
ประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีประเทศไทยจะเขาสูประชาคมอาเซียนการสรางกระบวนการท่ีโปรงใส
ของภาคราชการจึงเปนสิ่งจําเปนเรงดวนนอกเหนือจากการดําเนินการจากภาคเอกชนอันจะสงผลตอ
เศรษฐกิจความนาเชื่อถือและความเจริญกาวหนาม่ันคงของประเทศในท่ีสุด1 
 ในปจจุบัน มีการจัดตั้งหนวยงานท้ังสังกัดภาครัฐและท่ีดําเนินงานอยางเปนอิสระข้ึนหลาย
หนวยงาน ใหมีหนาท่ีในการตรวจสอบการทุจริต เชนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต ฯลฯ พรอมท้ังได
มีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือกําหนดใหการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเปนความผิดท้ัง
ทางวินัยทางอาญา  

                                                           
1กรมบัญชีกลาง,แนวทางการตรวจสอบและปองกันการทุจริตภาครัฐ (กรุงเทพฯ: 

กรมบัญชีกลาง, 2556), หนา 1. 
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นอกจากนี้ รัฐบาลทุกรัฐบาลลวนเห็นวา การทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี เปนปญหา
สําคัญ จึงไดกําหนดเปนนโยบายในการตอตานการทุจริต ดังเชน นโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา ดานการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ บัญญัติไวในขอ 10.5 ความวา  “ใชมาตรการทางกฎหมาย 
การปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและ
ความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ยกเลิกหรือแกไขกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร หรือเปดชองโอกาสการทุจริต 
เชน ระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว 
ใชเวลานาน ซํ้าซอนและเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน”2 
 ในปจจุบัน การกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาท่ี เปนความผิด
หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา ตามกฎหมายอ่ืน เชน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2551 และกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
 อนึ่ง มูลฐานความผิดตางๆตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น นับตั้งแตข้ันตอนการสืบสวนสอบสวน เพ่ือทราบเก่ียวกับรายละเอียดของ
การกระทําความผิด การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ตลอดจนการริบทรัพยสินท่ีคาดวามีสวน
เก่ียวของกับการกระทําความผิดใหตกเปนของแผนดินนั้น มีความเก่ียวของกับเจาหนาท่ีหลาย
หนวยงาน หลายภาคสวน 3 และแตละสวนมีอํานาจตามกฎหมายท่ีตางกัน ในปจจุบันยังไมเปนท่ี
ชัดเจนเพียงพอวามีบทบัญญัติของกฎหมายใดท่ีจะทําใหทุกหนวยงานสามารถใชอํานาจท่ีมีอยูตาม
กฎหมายท่ีตางกันนี้มาใชอํานาจรวมกันได นอกจากนี้การใหไดมาซ่ึงขอมูลก็มีปญหาอุปสรรค 
เนื่องจากขอมูลอยูกระจัดกระจายภายใตการคุมครองและการบังคับใชของกฎหมายหลายฉบับ แตละ
ฉบับมีบทบัญญัติการควบคุมดูแลแตกตางกัน และยังไมเปนท่ีชัดเจนวาจะสามารถนําขอมูลท่ีมีอยูนั้น

                                                           
2คณะทํางานสงเสริมธรรมาภิบาลของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ท่ีมาของการ

ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต สลค., คนวันท่ี 2 สิงหาคม 2558 จาก  
http://www.socgg.soc.go.th/corruptoon.htm 

3คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการรปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (อีเอสไอ) 
กรมราชทัณฑ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(สตช.)  
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มาทํางานรวมกันอยางไร ท่ีสําคัญเม่ือนําคดีข้ึนสูศาลแลว หลักฐานท่ีไดมาจากการสอบสวนตองเปนท่ี
ยอมรับจากศาลดวย4 

อนึ่ง เม่ือคณะรักษาความสงบแหงชาติไดเขาควบคุมอํานาจรัฐ ไดใหความสําคัญกับการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 
69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีสาระสําคัญตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหทุกภาคสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐโดยมุงเนนธรรมาภิ
บาลในการบริหาร และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ัน
มิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได    

ขอ 2 ในกรณีท่ีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยวาขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
กระทําการหรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ท้ังในฐานะตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุน ให
หัวหนาสวนราชการและหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน
บุคคล โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอยาง
เฉียบขาดและรวดเร็ว 

ขอ 3 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางของสวนราชการและหนวยงานของรัฐใหหัวหนาสวนราชการ
และหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานใหเปนไปตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 อยางเครงครัด 

ขอ 4 กรณีหัวหนาสวนราชการหรือผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลยไมดําเนินการตามขอ 2 
และขอ 3 ใหถือเปนความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแลวแตกรณี 

ขอ 5 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดําเนินการ
แสวงหา รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง และพยานหลักฐานในการท่ีจะ
ทราบรายละเอียดและพิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัด ผลการดําเนินงาน 
ตามขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติพรอมท้ังเสนอความเห็นใหคณะรักษา
ความสงบแหงชาติทราบและพิจารณาอยางตอเนื่อง  

จากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเก่ียวกับ
การกระทําการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาท่ีรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูง หรือ
ขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมาและกระทําการทุจริตในภาครัฐ
จึงเสนอให คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการ

                                                           
4ชาญเชาวน  ไชยานุกิจ,“‘ชาญเชาน’ ชี้ กม.พิสูจนหลักฐานการเงิน หวังใหทุกหนวยใช

อํานาจแบบรวมศูนย เลนงานคนโกง,”ผูจัดการออนไลน(21 กรกฎาคม 2557), คนวันท่ี 15 สิงหาคม 
2558 จาก http://www.manager.co.th/ Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000082289 
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พิสูจนพยานหลักฐานทางดานการเงินและบัญชีออกมาบังคับใช เนื่องจากท่ีผานมาพบปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินงาน กลาวคือ การขอความรวมมือไปยังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินในการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นั้น เปนเพียงการ
ไดมาซ่ึงรายงานการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีมีความผิดปกติเทานั้น แตมิไดมีกฎหมายฉบับใดท่ี
สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือการสืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐและเอกชนได
อยางมีประสิทธิภาพ   
 จากความเปนมาท่ีไดกลาวมานี้ จึงเปนท่ีมาของผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “ มาตรการของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและการบัญชี " โดยจะทําการศึกษาใน 3 
ประเด็น กลาวคือ ปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับหลักฐานทาง
การเงินและบัญชี ปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายในการบังคับริบทรัพยสินกรณีประโยชนท่ีมิ
ควรไดโดยชอบ และปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมาย อันนํามาซ่ึงขอสรุปวา 
รางกฎหมายดังกลาวควรมีหลักเกณฑอยางไร เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนมาตรการหนึ่งในการปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การทุจริตประพฤติมิชอบดังกลาวเปน
ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  ดวย  
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1) เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
2) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนในความผิดเก่ียวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
3) เพ่ือศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการริบทรัพยสินกรณีประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ 
4) เพ่ือศึกษาถึงปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมายในการตรวจสอบ

การกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี  
5) เพ่ือศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ รวมไปถึง

อนุสัญญาสหประชาชาติท่ีเก่ียวของกับการสืบสวน การริบทรัพยสิน และการฟอกเงิน 
6) เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถึงขอบเขตความเปนไปไดของกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจน

หลักฐานทางการเงินและบัญชี อันจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.3 สมมติฐานของการศึกษา 
 
 ในปจจุบัน มาตรการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ยังมีปญหาหลายประการ เชน ปญหาการขาดบทบัญญัติของ
กฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับหลักฐานทางการเงินและบัญชี  ปญหาการริบทรัพยสิน กรณี
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ และการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมาย  ดังนั้นจึงควร
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ศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และ
ประเทศอังกฤษ  ตลอดจนศึกษาสาระสําคัญของอนุสัญญาตางๆท่ีประเทศไทยเปนภาคีอยู เพ่ือ
นํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ มาตรการของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและทางบัญชี  เพ่ือใหการสืบเสาะ สืบสวนสอบสวนเก่ียวกับ
การกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบในหนาท่ี ตามบทบัญญัติของกฎหมายไทยใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
 

1.4ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาขอบเขตของการปฏิบัติงานของ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อันเปนหนวยงานท่ีเสนอใหมีการผลักดัน กฎหมาย เก่ียวกับ
การพิสูจนหลักฐานทางการเงินและทางบัญชี  เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
ตลอดจนลักษณะของกฎหมายท่ีตองการนํามาใชเปนเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนการกระทํา
ความผิดในการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี โดยศึกษาเทียบเคียงจากกฎหมายตางประเทศหรือ
อนุสัญญาสหประชาชาติตางๆเพ่ือท่ีจะวิเคราะหถึงการนํามาปรับใชในประเทศไทยตอไป 
 

1.5 วิธีการดําเนินการศึกษา 
 
 งานวิจัยฉบับนี้ เปนการศึกษาทางเอกสาร ( Documentary Research) จากเอกสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ท้ังตัวบทกฎหมาย หนังสือ บทความ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
รวมท้ังความเห็นของนักวิชาการสาขาตางๆ เพ่ือนําขอมูลมารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะหใหเกิดองค
ความรู อันนํามาซ่ึงขอสรุปเก่ียวกับขอบเขตของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ การพิสูจนหลักฐานทางการ
เงินและทางบัญชีตอไป 
 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1) ทําใหทราบแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
2) ทําใหทราบแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนในความผิดเก่ียวกับการทุจริต

ประพฤติมิชอบ 
3) ทําใหทราบแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการริบทรัพยสินกรณีประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ 
4) ทําใหทราบปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมายในการตรวจสอบ

การกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี  
5) ทําใหทราบบทบัญญัติของกฎหมายไทยเปรียบเทียบกฎหมายตางประเทศ รวมไปถึง

อนุสัญญาสหประชาชาติท่ีเก่ียวของกับการสืบสวน การริบทรัพยสิน และการฟอกเงิน 
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6) ทําใหทราบขอบเขตความเปนไปไดของกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงิน
และบัญชี อันจะนํามาใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 



 
บทท่ี 2 

 
ความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตอหนาท่ี และการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจน 
หลักฐานทางการเงินและบัญชี 

  
จุดเริ่มตนของการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงสืบ

เนื่องมาจาก คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบโดยมีสาระสําคัญคือ ใหทุกภาคสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนด
มาตรการหรือแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ จากคําสั่งดังกลาวนี้ จึงเปนท่ีมาซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอใหมีการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงิน
และบัญชีออกมาบังคับใช เพ่ือเปนเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือใหการตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในวงราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อยางไรก็ตาม เก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบนี้ นอกจากมีการจัดตั้งหนวยงานตรวจสอบ
เปนการภายในของแตละหนวยงานแลว ยังมีหนวยงานหลักท่ีทําหนาท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ีโดยเฉพาะเขามาเก่ียวของ 3 หนวยงานคือ  

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีหนาท่ีในการ
ตรวจสอบการกระทําทุจริตในภาครัฐของ เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูง
หรือขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาลงมา  โดยการดําเนินงานเปน
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีสืบสวนสอบสวน เพ่ือใหทราบถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิด  หาก
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําความผิดทางวินัย คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหนาท่ีในการ
ประสานงานกับหนวยงานตนสังกัดของเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นใหดําเนินการทางวินัยตามการชี้มูลตอไป  
และในกรณีการตรวจสอบพบการกระทําความผิดทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหนาท่ี 
ประสานงานกับพนักงานอัยการ เพ่ือฟองดําเนินคดีอาญากับผูนั้น และในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา 
ผูกระทําความผิดพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติอันเกิดจากการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี  คณะกรรมการป.ป.ท. มีหนาท่ีในการสงเรื่องใหสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ดําเนินการตามตรวจสอบทรัพยสิน
วา ร่ํารวยผิดปกติ หรือทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติจากการกระทําความผิดในการทุจริตพฤติมิชอบตอ
หนาท่ีจริงหรือไม และทําการยึดทรัพยสินในสวนท่ีเก่ียวของนั้นใหตกเปนของแผนดินตอไป  

ขณะท่ี สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) มี
บทบาทภารกิจในการตรวจสอบการทุจริตของบุคคลท่ีดํารงตําแหนงทางการเมือง และขาราชการ
ระดับสูงเปนหลัก ท้ังในสวนของการยื่นบัญชีแสดงทรัพยสิน การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและขาราชการระดับสูง  การถอดถอนออกจากตําแหนง ตลอดจนมีหนาท่ีในการชี้ขาด
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วา เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงอยูในการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) มีพฤติกรรมร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติจากการกระทํา
ความผิดหรือไม จากนั้นดําเนินการหรือประสานงานกับพนักงานอัยการแลวแตกรณีในการฟองให
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของดังกลาวตกเปนของแผนดินตอไป 

การดําเนินการของในสวนของการริบทรัพยสินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้น ถึงแมทรัพยสิน
จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปอยางไรก็สามารถทําการริบทรัพยสินได หรือหากแมสามารถริบ
ทรัพยสินนั้นไดแตเพียงบางสวนก็สามารถดําเนินการยึดทรัพยสินอ่ืน เทามูลคาของทรัพยสินท่ีไม
สามารถยึดแทนได อยางไรก็ตามการริบทรัพยสินตามอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช.นั้นตองทําการ
พิสูจนใหไดวา ทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด ถึงแมวาจะมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยสินไปแลว แตหากตรวจสอบพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้น ยอมทํา
การริบทรัพยสินได แตหากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยไปแลว จนไมสามารถตรวจสอบได ยอมไม
สามารถท่ีจะบังคับริบทรัพยสินกับทรัพยเหลานั้นได 

สวนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือ
แกไขปญหาดังกลาว โดยมีการกําหนดใหความผิดลักษณะตางๆ เปนความผิดมูลฐานตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงการทุจริตประพฤติมิชอบ เปน
ความผิดมูลฐานหนึ่งดวย  การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ง. จะมุงเนนการตรวจสอบทรัพยสิน
เปนหลัก หากมีการตรวจพบการกระทําลักษณะหนึ่งลักษณะใดตอไปนี้ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน กลาวคือ 
  1) โอนรับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอน
หรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้นหรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืนไมวากอนขณะหรือหลังการกระทําวาม
ผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐานหรือ 
  2) กระทําดวยประการใดๆเพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมาแหลง
ท่ีตั้งการจําหนายการโอนการไดสิทธิใดๆซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  
 การกระทําดังกลาวถือเปนการกระทําความผิดทางอาญา โดยคณะกรรมการ ป.ป.ง. มีหนาท่ี
ในการดําเนินคดีอาญากับบุคคลท่ีกระทําความผิดฐานฟอกเงิน กลาวคือ มีพฤติกรรมในการโอน รับ
โอน หรือเปลี่ยนแปลงทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด โดยมีเจตนาเพ่ือซุกซอน หรือปกปด
แหลงท่ีมาของทรัพยสิน หรือการกระทําดังกลาวเปนการกระทําเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน  
 การทราบถึงพฤติกรรมดังกลาวมีท่ีมาจากการตรวจสอบการธุรกรรมตางๆ ท่ีกฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานธุรกรรมตอคณะกรรมการ ป.ป.ง.  และเม่ือตรวจพบความ
ผิดปกติ อันมีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน  คณะกรรมการ ป.ป.ง. มีหนาท่ี
ในการนํามาตรการริบทรัพยสินทางแพงมาใชกับผูกระทําความผิด โดยสามารถยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นไวไดกอน เพ่ือปองกันการโอนยายหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยสิน เทาท่ีภายในเวลากําหนด
ไวในกฎหมายวาใหสามารถยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวได  หากเจาของทรัพยสินสามารถพิสูจนไดวา 
ทรัพยสินดังกลาวมิไดมีความเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือมิไดเปนการกระทําความผิด
ฐานฟอกเงิน กลไกของกฎหมายจะมีการกําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ง. ตองสงคืนทรัพยสินนั้นแก
เจาของแตหากเจาของทรัพยสินไมสามารถพิสูจนท่ีมาของทรัพยสินดังกลาวได คณะกรรมการ ป.ป.ง. 
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มีหนาท่ีในการประสานงานกับพนักงานอัยการเพ่ือรองขอตอศาลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
ตอไป  
 เห็นไดวา การดําเนินงานของคณะกรรมการ ป.ป.ง. มุงเนนการกระทําตอทรัพยสินเปนหลัก
เพ่ือปองกันมิใหมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด ปกปด เปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิด ซ่ึงเปนมาตรการเสริมนอกเหนือไปจากการดําเนินงานของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการ
ดําเนินคดีอาญาโดยตรงในความผิดมูลฐาน เพ่ือใหการดําเนินงานเก่ียวกับทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิดมูลฐานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

นอกจากท้ังสามหนวยงานดังท่ีกลาวมาแลว การตรวจสอบการกระทําการทุจริตพฤติมิชอบ
ตอหนาท่ียังมีความเก่ียวพันกับหนวยงานอ่ืนอีก เชน เก่ียวพันกับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
สอบสวน กรณีมีผูเขารองเรียนเก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ีตอพนักงาน
สอบสวน และในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ยังมีความเก่ียวพันกับ
หนวยงานอ่ืนตามอํานาจดังตอไปนี้ 

1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงิน สวนราชการองคกรหรือ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคํา สงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือ
สงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆ มาเพ่ือไตสวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆ มาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือ 
หรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือไตสวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

3) ดําเนินการขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถานสถานท่ีทํา
การหรือสถานท่ีอ่ืนใด รวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใดๆในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระ
อาทิตยตกหรือในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องท่ีไตสวนขอเท็จจริงและหากยังดําเนินการไม
แลวเสร็จในเวลาดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

4) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือ
สนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีไดตามความเหมาะสมโดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐปฏิบัติการตามท่ีขอไดตามสมควรแกกรณี 

ความเก่ียวพันในการดําเนินงานของหนวยงานดังท่ีกลาวไปขางตน จะเปนพ้ืนฐานในการทํา
ความเขาใจเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงาน และขอบเขตของความตองการในการผลักดัน
กฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงผูศึกษาจะไดทําการศึกษาในหัวขอตอไป 
 

2.1 ความเปนมาและการตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบตอหนาที่ 
 

การทุจริตคอรัปชั่น ของเจาหนาท่ีรัฐเปนปญหาเกาแกในสังคมไทยและสังคมโลก  ในสมัยสม
บูรณาญาสิทธิราช พระมหากษัตริยตองพ่ึงเจาเมืองขุนนาง รวมท้ังผูทําหนาท่ีเจาภาษีนายอากรไปเก็บ
ภาษีและสวยจากราษฎรมาเปนชั้นๆ  และเปดทางใหเจาหนาท่ีรัฐเหลานั้นเก็บบางสวนไวเปนของ
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ตนเอง และใชเลี้ยงลูกนองแทนเงินเดือน  และสงบางสวนใหรัฐบาลกลาง  หรือพระมหากษัตริย 5หาก
ขุนนางไมเก็บไวเปนของสวนตัวมากเกินไปจนผิดสังเกต  หรือจนมีคนรองเรียนก็ถือวาเปนเรื่องปกติ  
ไมใชเรื่องทุจริตคอรัปชั่น  ระบบและวัฒนธรรมการเก็บภาษีเชนนี้  คงมีสวนสงเสริมการฉอราษฎรบัง
หลวงในสมัยตอมา 

ในสมัยท่ีประเทศไทย  เริ่มมีการจัดระบบการบริหารราชการแบบตะวันตก  (ราวรัชการท่ี  5) 
คือมีการจายเงินใหกับขาราชการระดับตางๆ  หากใครเบียดบังทรัพยสินของราชการมากกวาเงินเดือน
ท่ีไดจริง เริ่มมีการจับตามองวา  เปนการฉอราษฎรบังหลวง  ซ่ึงมีนัยหมายถึงการท่ีขุนนางเบียดบังเงิน
รายไดงบประมาณท่ีเปนของราชการ  หรือไปรีดไถเอาทรัพยสมบัติของประชาชนไปเปนของสวนตัว
เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบขุนนางเก็บภาษีและสวยเอง  รวมท้ังวัฒนธรรมแบบผูอุปถัมภ  
คือ ขุนนางตองดูแลทุกขสุขของผูอยูใตอุปถัมภมาชานาน  เสนแบงวา  อะไรคือการชวยเก็บสวย
ตามปกติ และอะไรคือการฉอราษฎรบังหลวงจึงไมคอยชัดเจน 

แมกระนั้นก็ตาม  การฉอราษฎรบังหลวงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช  อาจจะมีไมมากนัก  
เนื่องจากขุนนางนั้นยําเกรงพระราชอํานาจท้ังในแงมีโอกาสถูกลงโทษท่ีรุนแรงเด็ดขาด  และในแงการ
ผูกพันทางความเชื่อวา ถาคดโกงพระเจาแผนดินแลวจะเปนบาป ทําใหชีวิตตกต่ําเลวรายอยางถึงท่ีสุด   
นอกจากนี้ ขุนนางโดยท่ัวไปมีฐานะความเปนอยูคอนขางดีอยูแลว  จึงอาจไมคอยมีแรงจูงใจท่ีจะฉอ
ราษฎรบังหลวงมากนัก  แตเม่ือระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเปน
ประชาธิปไตยและทุนนิยม  ขาราชการและนักการเมืองมีอํานาจมากข้ึนตามลําดับ  ทําใหประชาชนมี
คานิยมยกยองเงิน มีสินคาฟุมเฟอย  มีชองทางท่ีจะสะสมและใชเงินเพ่ิมข้ึน  การฉอราษฎรบังหลวงจึง
ขยายตัวเพ่ิมข้ึน  ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  2 เม่ือประเทศไทยเกิดขาดแคลนสินคาท่ีจําเปน  และมี
ชองทางใหเกิดตลาดมืด เปนชวงสําคัญชวงหนึ่งท่ีสงเสริมใหการทําทุจริตคอรัปชั่นกันมาก6 

หลังจากนั้นการทุจริตคอรัปชั่น ก็จึงขยายตัวมาตามลําดับ  โดยเฉพาะเม่ือสภาพการเมืองของ
ประเทศไทยนับตั้งแตรัฐประหารป  พ.ศ. 2490 มาตองตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการทหาร
เปนสวนใหญ  เพราะการท่ีชนชั้นนําผูบริหารมีอํานาจมาก  และมีโอกาสถูกตรวจสอบนอย  จึงนําไปสู
การทุจริตคอรัปชั่นไดมากสาเหตุสําคัญขอหนึ่งของการขยายตัวของปญหาการทุจริตคอรัปชั่น คือ การ
พัฒนาแบบทุนนิยมดอยพัฒนาของประเทศไทยทําใหมีชองวางทางอํานาจและความรู  ขอมูลขาวสาร
ระหวางชนชั้นสูงกับประชาชนมากข้ึน  กลุมคนท่ีมีอํานาจ  มีตําแหนงหนาท่ีระดับสูง  มีโอกาสท่ีจะ
ทุจริตคอรัปชั่นไดงาย  โดยท่ีประชาชนไมคอยมีโอกาสรู  หรือตรวจสอบได  หรือถึงประชาชนบางสวน
จะรูบาง  แตก็ทําอะไรไมไดมาก  เพราะประชาชนอยูกระจัดกระจาย  ไมมีกลุมองคกร  กลไกในการ
ตรวจสอบ7 

                                                           
5ญาดา ประภาพันธ, ระบบเจาภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคตน (กรุงเทพฯ: สรางสรรค, 

2524),หนา 45.  
6สนิท  เจริญรัฐ, โอวาอาณาประชาราษฎร(กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, 2507),หนา 32. 
7วิทยากร เชียงกูล, ศึกษาบทบาทและความคิด อาจารยปวย อ้ึงภากรณ(กรุงเทพฯ: ม่ิงมิตร

, 2542), หนา 35-55. 
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ยุคการปกครองรัฐบาลเผด็จการทหาร เชน จอมพล ป. พิบูลสงคราม  ชวงปลาย (พ.ศ.2490- 
2500) จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัตน (พ.ศ. 2500-2506) และจอมพล ถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2510) 
นอกจากไมมีรัฐสภาท่ีใชอํานาจในการตรวจสอบแลว  หนังสือพิมพและองคกรประชาชนเองก็ยังไมมี
เสรีภาพ   ยิ่งเอ้ือใหนักการเมืองมีโอกาสทุจริตคอรัปชั่นไดมาก  รวมท้ังนักการเมืองใชขาราชการเปน
เครื่องมือและเปดทางใหขาราชการใหทุจริตคอรัปชั่นแบบ “สงสวย” ใหผูบังคับบัญชา หรือแบงกันกิน
แบงกันใชดวย  จึงทําใหเกิดการรวมมือกันคอรัปชั่นโดยไมคอยมีการตรวจสอบคานอํานาจกัน  แมใน
บางยุคสมัยจะมีขาราชการผูใหญท่ีซ่ือตรง  และท่ีคอยทัดทานนักการเมืองอยูบาง  เชน ดร.ปวย  อ้ึง
ภากรณ ชวงป พ.ศ. 2493-2516 แตก็เปนคนสวนนอย และทําหนาท่ีอยางมีขอจํากัดมาก 

การทุจริตคอรัปชั่นในยุคตั้งแตรัฐบาลเผด็จการทหารเปนตนมา  มักเปนการทุจริตคอรัปชั่น
จากงบประมาณของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจตางๆ  โดยเฉพาะงบราชการลับ  และการเบียดบังจาก  
รัฐวิสาหกิจท่ีมีกําไรสูง เชน สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ซ่ึงถือเปนรายไดพิเศษนอกงบประมาณจึง
แทบไมมีการตรวจสอบเลย  นอกจากนั้นก็เปนการทุจริตแบบหาผลประโยชนคาหัวคิวและหุนลมจาก
โครงการสัมปทานแกบริษัทเอกชน ท่ีรับเหมากอสรางหรือขายสินคาและบริการใหภาครัฐบาล  

ในยุครัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีการทุจริตคอรัปชั่นดวยเชนกัน  เนื่องจาก
นักการเมืองและขาราชการมีอํานาจมากกวาภาคประชาชนมากมายหลายเทา  และระบบตรวจสอบ
โดยฝายคาน หนังสือพิมพและองคกรภาคประชาชน ไมคอยเขมแข็งมากนัก 

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย  มีการวิพากษวิจารณเปดโปงฟองรองกันไดในบาง
เรื่องบางชวง  สวนมากมักจะเกิดข้ึนไดตอนท่ีผูนําหมดอํานาจหรือใกลจะหมดอํานาจ  เชน เม่ือจอม
พลสฤษดิ์ถึงแกอสัญกรรม  และเครือญาติฟองรองแยงมรดกกันมีมูลคาเกือบ  3 พันลานบาท  ในยุคป 
พ.ศ. 2506-2507 ทําใหประชาชนตั้งขอสงสัยไดวา  การมีทรัพยสินมหาศาลดังนี้คงมาจากการทุจริต
คอรัปชั่น  หรือเม่ือจอมพลถนอม  กิตติขจร  จอมพลประภาส  จารุเสถียร  และพันโทณรงค  กิตติขจร  
หมดอํานาจหลังเหตุการณเรียกรองประชาธิปไตย  14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ก็มีการเปดโปงและฟองรอง
ยึดทรัพยของผูนําท้ัง 3 คนไดบางสวน เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการเปดโปงและฟองรองเรื่องนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐทุจริตคอรัปชั่นได
เปนบางเรื่อง สวนใหญจะเปนแคระดับผูมีตําแหนงรองๆลงมา เพราะมีการวิ่งเตนชวยเหลือ  และมีการ
ตัดตอนไมใหสาวไปถึงคนระดับสูง  เชน กรณีการทุจริตจากโครงการกอสรางบําบัดน้ําเสียท่ีคลองดาน
ท่ีเริ่มมาตั้งแตป  พ.ศ.  2538 และมีการเปดโปงพิสูจนหลักฐานฟองรองกันอยางตอเนื่องมาหลาย
รัฐบาล เปนการทุจริตมูลคาสูงหลักหม่ืนลานบาทจนไดชื่อวาเปน “การคอรัปชั่นแบบ      บูรณาการ” 
แตในการดําเนินงานก็สามารถทําไดเพียงการประกาศยกเลิกสัญญาผูรับเหมา  และมีการยื่นฟองกลุม
ผูรับเหมาเพ่ือเรียกทรัพยสินคืน นอกจากนี้ มีการโยกยายอธิบดี และลงโทษขาราชการจํานวนหนึ่ง  

การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐเทาท่ีผานมา  เปนเรื่อง
เฉพาะบุคคลมากกวาจะมีการวางมาตรการปองกัน  และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางเปน
ระบบ แมจะมีการตั้งสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ  (ปปง.) ข้ึน แตหนวยงานดังกลาวเปนหนวยงานท่ี
อยูภายใตระบบราชการและอิทธิพลของนักการเมือง  จึงไมสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
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โดยมากสามารถทําการปราบปรามไดเฉพาะเจาหนาท่ีท่ีทําทุจริตระดับกลางและระดับลางเทานั้น  แต
ไมอาจสืบสาวไปถึงผูทําทุจริตระดับสูง เชนรัฐมนตรีได 

ในสมัยรัฐบาลอานันท ปนยารชุน ไดมีการปรับปรุงระเบียบการจัดซ้ือจัดจาง  เพ่ืออุดชองโหว
ท่ีจะทําใหเกิดการทุจริตข้ึน  คือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  ป พ.ศ. 2535 และ
พระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชนเขารวมงานหรือดําเนินในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 

 ระเบียบแรกมีสาระสําคัญ  เชน โครงการมูลคามากกวา  1,000 ลานบาทตองใชวิธีประมูล  
หากเหลือผูประมูลรายเดียวตองยกเลิกการประกวดราคา  การซ้ือหรือการจางแบบเหมา
รวม (TURNKEY) ใหขอมติคณะรัฐมนตรีจึงจะสามารถดําเนินการไดสวน  พรบ.วาดวยการใหเอกชน
เขารวมงานหรือดําเนินการแกไขกิจการของรัฐ  พ.ศ. 2535 มีสาระสําคัญ  คือ การใหสัมปทานหรือให
สิทธิแกเอกชนลงทุนหรือรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน  การดําเนินงานการกํากับดูแล  และติดตาม
ผล ตองอยูภายใตคณะกรรมการท่ีมาจากผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายฝาย  โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) และกระทรวงการคลัง  ตองมีการศึกษา
และวิเคราะหโครงการกอนเสนอโครงการผานคณะรัฐมนตรี และหลังจากท่ีเห็นชอบแลว ก็ยังตองผาน
การพิจารณารวมกับของคณะกรรมการจาก  สศช.  และกระทรวงการคลังเรื่องรางประกาศเชิญชวน  
รางขอบเขตของโครงการและเง่ือนไขสําคัญในสัญญา กําหนดหลักประกันซองและหลักประกันสัญญา  
พิจารณาเลือกเอกชนเขารวมงานโดยวิธีประมูล  หรือวิธีอ่ืนๆท่ี  2 หนวยงานเห็นพองตองกัน  แตหามมิ
ใหโครงการท่ีมีผูเสนอเพียงรายเดียวไดรับการคัดเลือก  และรางสัญญาจะตองสงใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณากอนลงนาม 

หลังจากการบังคับใช  พรบ.ฉบับนี้  ทําใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งไมสามารถควบคุมการ
พิจารณาโครงการโดยลําพังไดดังท่ีเคยเกิดข้ึนมาในอดีต  การใหสัมปทานในลักษณะจางเหมา
รวม (BTO) แบบเดิมลดลงไปมาก เนื่องจากมีกฏระเบียบท่ีชัดเจน  และข้ันตอนการดําเนินงานท่ีรัดกุม  
แตเม่ือเวลาผานไป นักการเมืองก็หาวิธีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย เชน กําหนดใหเปนโครงการยอยไมเกิน  
1 พันลานบาท  การจางเหมากอสรางแทนการใหสัมปทานแบบเหมารวม  (BTO) โดยไมตองผาน
คณะรัฐมนตรี  การตีความวา  โครงการใหมเปนสวนหนึ่งของสัญญาเกาท่ีทํากับเอกชน  ซ่ึงเจาของ
โครงการอนุมัติแบบตอเนื่องได  การอางความจําเปนเรงดวนในการอนุมัติโครงการ   การนําหนวยงาน
ไปบริหารในรูปแบบเอกชน โดยอางเพ่ือความคลองตัวเปนตน 

หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2540 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรอิสระ  ในการดําเนินงาน  ป.ป.ช.สามารถทําหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ก็จะทําหนาท่ีไดเขมแข็งพอสมควร  

ตอมา ภายหลังหลังการเลือกตั้ง  พ.ศ.2544 นักการเมืองไดเปลี่ยนแปลงวิธีหาผลประโยชน
จากการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบเกา  ซ่ึงประชาชนอาจเห็นหรือตรวจสอบไดงาย  ไปเปนการดําเนิน
นโยบายและโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญและการออกกฎหมายตางๆ ท่ีเอ้ือประโยชนกับธุรกิจของตน  
รวมท้ังการผันเงินนอกงบประมาณประจําป  เชน การใหธนาคารรัฐปลอยกูเพ่ิมข้ึน  การใชรายไดจาก
กองสลากและรัฐวิสาหกิจอ่ืนไปทําโครงการประชานิยมตางๆ  อันนํามาท้ังคะแนนเสียง  และ
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ผลประโยชนในทางเศรษฐกิจใหแกพวกพอง   อันเปนท่ีมาของ  การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย  หรือปญหา
ผลประโยชนทับซอน เปนรูปแบบใหมท่ีเกิดข้ึนควบคูกันไปการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบตางๆ8 

กรมบัญชีกลางไดกลาวถึง สาเหตุของปญหาการทุจริตในระบบราชการท่ีพบในสังคมสามารถ
จําแนกไดเปน 5 ดาน ไดแก  

1) ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ ไดแก งบประมาณรายจายของรัฐเปนสิ่งลอใจ 
ราษฎรซ้ือความสะดวกจากเจาหนาท่ีของรัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐรายไดไมเพียงพอเม่ือเทียบกับ
รายจายและราษฎรวิ่งเตนเพ่ือใหไดครอบครองทรัพยากรท่ีมีจํานวนจํากัด 

2) ดานระบบบริหารราชการ ไดแก ผูบังคับบัญชาบกพรองไมกํากับดูแลใหเปนไป
ตามระเบียบวินัยทําใหเกิดการทุจริต และการขาดดุลแหงอํานาจในการบริหารราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถ่ินทําใหการควบคุมดูแลไมท่ัวถึง เกิดการทุจริตในวงราชการไดงายรวมท้ังการ
เกรงใจและเกรงกลัวผูบังคับบัญชา ใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชน ไมศึกษาและปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3) ดานสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ไดแก เจาหนาท่ีของรัฐขาดธรรมประจําใจ 
เจาหนาท่ีของรัฐชั้นผูใหญทุจริตแลวไมถูกจับจึงเปนตัวอยางใหเจาหนาท่ีของรัฐชั้นผูนอยทําตาม 
สังคมไทยเนนวัตถุนิยมมากกวาความดีงาม ศีลธรรม เงินคือสิ่งท่ีเปนคุณคาของสังคม เจาหนาท่ีของรัฐ
ใชจายฟุ มเฟอยทางดานอุปโภค บริโภคจึงตองดิ้นรนดวยวิธีการทุจริต 

4) ดานกฎหมายและวิธีพิจารณา ไดแก การลงโทษทางวินัยมีความยุงยากในการ
หาพยานหลักฐานเพราะมีระเบียบข้ันตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจนการทุจริตฯ ตองมี
หลักฐานอยางชัดเจน ซ่ึงยากแกการพิสูจนอีกประการหนึ่งคือ การทุจริตจะเกิดข้ึนในกระทรวงใด หรือ
กรมใด มากนอยเพียงใดจะข้ึนอยูกับขนาดของกระทรวง หรือกรมนั้น ๆ เปนสําคัญ กลาวคือ ถาเปน
กระทรวงหรือกรมท่ีมีเจาหนาท่ีของรัฐอยูในสังกัดและไดรับงบประมาณประจําปจํานวนมากแลว จะมี
สวนทําใหการทุจริตมีโอกาสเกิดข้ึนไดมากดวยสวนกระทรวงหรือกรมท่ีมีขนาดเล็กลงมาก็จะมีจํานวน
เรื่องการทุจริตลดหลั่นลงไปตามลําดับลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งของการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในแตละ
กระทรวงจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับลักษณะงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ี โดยกระทรวงท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีขอบเขตอํานาจหนาท่ีมากจะมีสวนทําใหการ
ทุจริตมีโอกาสเกิดข้ึนไดมากลักษณะของการทุจริตในสวนของผูกระทําความผิดคือมีผูเก่ียวของสอง
ฝาย คือ ฝายผูใหและฝายผูรับ โดยฝายผูใหอาจเปนไดท้ังบุคคลธรรมดา นิติบุคคล กลุมอาชญากรท่ี
จัดตั้งในลักษณะองคกร และผูมีอิทธิพล สําหรับฝายผูรับ คือ เจาหนาท่ีของรัฐ โดยอาจจะเปน
เจาหนาท่ีในระดับใดก็ไดตั้งแตเจาหนาท่ีระดับลาง ไปถึงเจาหนาท่ีระดับสูง แมกระท่ังนักการเมือง 
สําหรับลักษณะของการกระทําความผิดในลักษณะทุจริต จะเปนการกระทําท่ีไมปรากฏใหผูอ่ืนเห็น
อยางชัดเจน จะมีเฉพาะผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดเทานั้นถึงจะทราบขอเท็จจริง
เก่ียวกับการกระทําความผิดโดยท่ัวไปการทุจริตมักจะเขาไปมีสวนเก่ียวของกับกิจกรรมตาง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันไดตลอดเวลา ตั้งแตกิจกรรมเล็ก ๆ ไปถึงกิจกรรมใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมตาง 

                                                           
8วิทยากร เชียงกูล,นโยบายรัฐบาลดานเศรษฐกิจ: การทับซอนของผลประโยชนทาง

ธุรกิจ (Conflict of Interest) (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 2549), หนา 30. 
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ๆ ท่ีเก่ียวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ เชน 11 โครงการกอสรางสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เชน เข่ือน 
ทาอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือ ระบบการคมนาคมและการขนสงตาง ๆ 

สําหรับรูปแบบของการทุจริตท่ีพบในสังคมไทยมากท่ีสุด 9 อันดับไดแก 
1) การรับสินบน ของกํานัล หรือรางวัลตาง ๆ 
2) การซ้ือขายหรือวิ่งเตนขอตําแหนงในวงราชการ 
3) การรับสวยและการรีดไถประชาชน 
4) การทุจริตเชิงนโยบาย เชน การทุจริตงบประมาณแผนดิน การกอสรางโครงการ

ตาง ๆ ของภาครัฐ 
5) การแตงตั้งโยกยายขาราชการ 
6) การทุจริตในเรื่องของเวลา เชน การทํางานแบบเชาชามเย็นชามรูปแบบท่ีพบใน

สังคมไทยใหมซ่ึงมีผลกระทบกับสังคมไทยในวงกวางและเปนรูปแบบท่ีนาสนใจในขณะนี้ของ
นักการเมือง คือ การทุจริตเชิงนโยบาย ซ่ึงเปนรูปแบบท่ีกัดกรอนความเจริญในสังคมไทยมาก เพราะ
เปนการทุจริตในวงเงินงบประมาณท่ีมีจํานวนคอนขางสูง 

 

2.2 แนวคิดในการสืบสวนสอบสวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตอหนาที่ 

 
การจะชี้มูลความผิดวาบุคคลใดไดกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการทุจริตประพฤติมิชอบ

ตอหนาท่ีนั้น ตองมีการสืบสวนสอบสวนอันไดมาซ่ึงพยานหลักฐานท่ีเพียงพอท้ังนี้ การไดมาซ่ึง
พยานหลักฐานดังกลาวตองอยูภายใตการคุมครองสิทธิของผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดดวย 
เนื่องจากพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยมิชอบ อาจไมสามารถรับฟงไดในชั้นศาล 

การสืบสวน 9 หมายความถึงการแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึงพนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจไดปฏิบัติไปตามอํานาจและหนาท่ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพ่ือท่ีจะ
ทราบรายละเอียดแหงความผิด 

วัตถุประสงคของการสืบสวนท่ีวาเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนและเพ่ือท่ีจะ
ทราบรายละเอียดแหงความผิดจึงหมายถึงวาการสืบสวนอาจมีข้ึนกอนท่ีจะเกิดการกระทําผิดและ
ภายหลังท่ีการกระทําผิดไดเกิดข้ึนแลวหากพฤติการณแสดงวาความผิดอาจจะเกิดมีข้ึนการสืบสวน
ยอมเปนเครื่องชวยใหเจาพนักงานหาทางปองกันหรือระงับมิใหเกิดข้ึนถามีความผิดเกิดข้ึนแลวการ
สืบสวนยอมเปนเครื่องชวยเจาพนักงานในการดําเนินการสอบสวนความผิดนั้น10 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามิไดกําหนดหลักเกณฑเง่ือนไขหรือแบบพิธีอัน
เก่ียวกับการสืบสวนไวแตอยางใดซ่ึงแตกตางจากการสอบสวนและการพิจารณาของศาลการท่ี

                                                           
9มาตรา 2(10) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
10คนึงฦาไชย,กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลม 1,พิมพครั้งท่ี 4 แกไขเพ่ิมเติม

(กรุงเทพฯ: โครงการตําราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 
2537), หนา 53. 
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กฎหมายมิไดกําหนดไวอาจเปนเพราะวาการสืบสวนสวนใหญเปนเรื่องการดําเนินการของเจาพนักงาน
ของรัฐแตฝายเดียวมิไดกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของเอกชนหรือของบุคคลใดในบางกรณีการสืบสวน
ตองทําเปนการลับเพ่ือผลในการจับกุมหรือปราบปรามบางกรณีการสืบสวนเปนเรื่องทางวิชาการ
โดยเฉพาะจึงไมสมควรท่ีกฎหมายจะวางกฎเกณฑไวตายตัวแตจะปลอยใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบออก
คําสั่งวางระเบียบในทางปฏิบัติกันเองเปนการภายใน 

การสอบสวน11หมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืนตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับ
ความผิดท่ีกลาวหาเพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจนความผิดและเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟอง
ลงโทษ 

จากคํานิยามของการสืบสวนและการสอบสวนไมไดใหความหมายของวิธีการท่ีจะใหไดมาซ่ึง
พยานหลักฐานวาจะตองดําเนินการอยางไรซ่ึงการบัญญัติกฎหมายในลักษณะนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติ
สามารถใชวิธีการท่ีเห็นวาเหมาะสมในการใหไดพยานหลักฐาน แตพยานหลักฐานดังกลาวตองเปน
พยานหลักฐานท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมายและไมขัดตอรัฐธรรมนูญและสามารถรับฟงเพ่ือลงโทษใน
ศาลได 

การสืบสวนสอบสวนเปนการดําเนินคดีอาญาท่ีมีความสําคัญมากเนื่องจากการตรวจคนและ
การจับกุมเปนการกระทําท่ีมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลแตวัตถุประสงคการดําเนินการ
ของรัฐเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมแมวาการใชอํานาจดังกลาวจะ
เปนการลิดรอนเสรีภาพข้ึนพ้ืนฐานไปบางแตไมกอใหเกิดความเสียหายมากนักก็ถือวาเปนสิ่งท่ีสามารถ
กระทําไดดังนั้นแนวคิดทฤษฎีท่ีนําไปสูการปฏิบัติก็มี  2 แนวคือแนวคิดการควบคุมอาชญากรรม  
(Crime Control) กับแนวคิดการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  (Due Process of Law) 
แนวคิดทฤษฎีท้ังสองแนวนี้ยังเปนแนวคิดท่ีถูกนําเอาไปใชเปนนโยบายในการปฏิบัติและการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศตางๆในปจจุบันอยางแพรหลาย12 

1) แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมอาชญากรรม  (The Crime Control Model) 
ทฤษฎีนี้มีแนวคิดท่ีเนนหนักไปในทางการปองกันและการปราบปรามอาชญากรรม โดยเชื่อวา
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมอยูท่ีการควบคุม ระงับและปราบปรามอาชญากรรมเปนหลัก
ใหญจะตองมีสถิติการจับกุมผูกระทําความผิดและมีการพิพากษาลงโทษผูกระทําผิดสูงเนื่องจากหาก
เจาหนาท่ีไมสามารถควบคุมหรือปราบปรามอาชญากรรมหรือจับกุมผูกระทําผิดมาลงโทษไดยอม
แสดงใหเห็นวาความสงบเรียบรอยของสังคมสูญสิ้นไปและเสรีภาพของประชาชนผูสุจริตยอมไดรับ

                                                           
11มาตรา 2(11) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
12พิพากษเกียรติกมเลศ, ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนและการจับกุมโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย ศึกษาเฉพาะกรณี อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีตํารวจในช้ันกอนฟองคดี(วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546),หนา 38-42. 
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ความกระทบกระเทือน 13การควบคุมอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพจึงจําเปนตองมีการดําเนินการ
ท่ีมีประสิทธิภาพในระดับสูง ซ่ึงในระบบกระบวนการทางอาญานั้นจะตองมีการจับกุม การฟองรอง
และการพิพากษาผูกระทําผิดอาญาไดเกือบท้ังหมด ซ่ึงแนนอนวาจะตองรวมถึงการดําเนินการท่ี
รวดเร็ว มีการดําเนินการในรูปแบบท่ีเปนทางการนอยและปราศจากอุปสรรคท่ีกินเวลา การทํางาน
ของเจาหนาท่ีตํารวจท่ีมีประสิทธิภาพสูงเชนนี้ทําใหมีผลการปราบปรามอาชญากรรมสูงตามไปดวย 
สงผลใหสังคมมีความสงบเรียบรอยในสวนของการดําเนินคดีอาญาจะดําเนินไปตามข้ันตอนตางๆ โดย
มีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแตละข้ันตอนตั้งแตการสืบสวนกอนทําการจับกุม , 
การจับกุม , การสืบสวนภายหลังการจับกุม , การเตรียมคดีเพ่ือฟองตอศาล , การพิจารณาคดีและการ
ลงโทษผูกระทําความผิด หรือการปลดปลอยจําเลย ซ่ึงในกรณีท่ีผูตองหาบริสุทธิ์เขาจะถูกกลั่นกรอง
ออกไป เชน มีพยานหลักฐานไมเพียงพอ หรือไมทราบแนวาไดกระทําความผิด เปนตน สวนผูท่ีกระทํา
ความผิดก็จะถูกดําเนินคดีอยางรวดเร็ว ทฤษฎีนี้เชื่อวาตํารวจและอัยการสามารถท่ีจะวินิจฉัยความถูก
ผิดในข้ันตนได 

ศาสตราจารย  Herbert Packer เชื่อวาการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมตาม
รูปแบบนี้จําเปนตองดําเนินการตามมาตรการตางๆเพ่ือใหไดมาซ่ึงอัตราการจับกุมคุมขังและลงโทษ
ผูกระทําผิดในสัดสวนท่ีสูงเม่ือเทียบกับอัตราการเกิดของอาชญากรรมสวนสิทธิเสรีภาพของบุคคล
ท่ัวๆไปรวมตลอดถึงสิทธิเสรีภาพของผูถูกจับกุมผูตองหาและจําเลยนั้นจะไดรับการคุมครองภายใน
ขอบเขตท่ีกําหนดไวท้ังนี้เพ่ือใหองคกรตางๆในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสามารถบริหารงานดาน
การปราบปรามและควบคุมอาชญากรรมไดอยางเต็มท่ีและดวยเหตุท่ีวาในปจจุบันนี้มีปญหา
อาชญากรรมเกิดข้ึนอยางมากมายโดยไมจํากัดเวลาและสถานท่ีประกอบกับกําลังของเจาหนาท่ี
อุปกรณและเครื่องมือเครื่องใชท่ีมีอยูก็มีอยูอยางจํากัดรูปแบบนโยบายจึงเนนไปในเรื่องการควบคุม
อาชญากรรมดังนั้นจึงกําหนดใหองคกรตางๆในกระบวนการยุติธรรมเนนหนักและดําเนินงานรวมกัน
ดวยความรวดเร็วมีความสิ้นสุดในตัวมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและใหเกิดการทาทายตอระบบ
นอยท่ีสุดไมวาการดําเนินการนั้นจะเปนการปฏิบัติในข้ึนตอนของตํารวจอัยการศาลหรือราชทัณฑก็
ตาม14 

2)  แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการนิติธรรม หรือแนวคิดเก่ียวกับการคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน  (Due Process Model) สําหรับแนวคิดภายใตการบริหารงานตาม
รูปแบบนี้ก็คือ15การแสวงหาความจริงและการคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเปนหลักดังนั้น
การท่ีประชาชนคนใดคนหนึ่งจะถูกกลาวหาวาเปนอาชญากรและถูกลิดรอนเสรีภาพไดนั้นจะตองอยู
บนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีเปนจริงและเชื่อถือไดและวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะพิสูจนวาผูใดเปนผูกระทําผิดหรือ

                                                           
13ประธาน วัฒนวานิช, “ระบบความยุติธรรมทางอาญา:แนวความคิดเก่ียวกับการควบคุม

อาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม,”วารสารนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9, 2 
(กันยายน-พฤศจิกายน 2520):150. 

14เรื่องเดียวกัน, หนา 151. 
15John Criffiths, “Ideology in Criminal Procedure or A Third ‘Model’ of the 

Criminal Process,” The Yale Law Journal79(1970): 360-361. 
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เปนผูบริสุทธิ์นั้นก็คือการพิสูจนจากพยานหลักฐานตางๆโดยวิธีการเผชิญหนากันระหวางเจาหนาท่ีใน
องคกรของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและผูถูกกลาวหาวิธีการตามรูปแบบนี้ถือหลักท่ีวา  
“ประชาชนทุกคนเปนผูบริสุทธิ์จนกวาจะไดมีการพิสูจนโดยปราศจากขอสงสัยวาผูนั้นเปนผูกระทําผิด
จริง” 

อาจารยประธาน วัฒนวานิช ไดใหความหมาย  “กระบวนการนิติธรรม ( Due 
Process) ไววาหมายถึงการใชกฎหมายอยางเปนธรรมและมีเหตุผล ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐ
หมายถึงรัฐหรือรัฐบาลกลางจะดําเนินคดีตอผูตองหาในคดีอาญาดวยหลักของความเปนธรรมและวิธี
พิจารณาตามกฎหมายจะตองใหความคุมครองตอบุคคลตามมาตรฐานข้ันต่ําภายใตหลักแหงเสรีภาพ 
(Liberty) นอกจากนั้นกระบวนการตามกฎหมายในรัฐประชาธิปไตยซ่ึงดําเนินไปในแตละข้ันตอน 
ปฏิบัติถูกตองเปนธรรมและเหมาะสมหรือไม”16 

ทฤษฎีนี้จึงใหความสําคัญในเรื่องความเปนธรรมตามข้ันตอนตางๆ และยึดถือ
กฎหมายหรือหลักนิติธรรมมากกวาความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม เนื่องจากการคนหา
ขอเท็จจริงซ่ึงกระทําโดยเจาหนาท่ีตํารวจและอัยการหรือฝายปกครอง ในบางกรณีอาจกระทําในท่ี
รโหฐานซ่ึงก็อาจใชวิธีการลอลวง ขูเข็ญ หรือการสรางพยานหลักฐานข้ึนใหมไดและเพราะทฤษฎีนี้
ยึดถือกฎหมายเปนหลัก ในการพิจารณาคดีอาญาหรือไตสวนขอกลาวหาจึงตองมีลักษณะเปนทางการ
และเปดเผยในศาลสถิตยุติธรรม ท้ังในปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมายตอหนาองคคณะของผู
พิพากษาท่ีเปนกลาง ไมลําเอียงเขากับฝายใด นอกจากนี้บุคคลจะไมถูกกลาวหาวาประกอบ
อาชญากรรมเพียงเพราะมีพยานหลักฐานวาเขาไดกระทําเทานั้น แตเขาจะมีความผิดก็ตอเม่ือผูมี
อํานาจตามกฎหมายพิจารณาพิพากษาชี้ขาดตามตัวบทกฎหมายตางๆท่ีใหความคุมครองเขาอยางถ่ี
ถวนแลววาเขามีความผิด 

การดําเนินงานของตํารวจอัยการศาลหรือราชทัณฑจึงตองยึดม่ันในเรื่องของการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคลของประชาชนโดยเครงครัดมิฉะนั้นแลวอาจจะถูกฟองรอง
ดําเนินคดีและตองรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดรูปแบบนี้อาจเรียกวา  “ทฤษฎีกระบวนการนิติ
ธรรม” เพราะเหตุวาเปนรูปแบบท่ีเนนหนักท่ีการยึดหลักกฎหมายมุงคุมครองสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
เปนสําคัญจึงถือหลักวาคนจะผิดไดจะตองผานกระบวนการตัดสินของศาลการดําเนินคดีจะตอง
กระทําลงไปโดยมิใหผิดพลาดไดจะตองไมมีอคติและตองไมใชอํานาจในทางท่ีผิดผูบริสุทธิ์จะไดรับการ
ปองกันผูกระทําผิดควรไดรับการลงโทษรูปแบบยึดหลักกฎหมายเปนสําคัญคือจะถือวาใครผิดหรือไม
นั้นจะตองดําเนินไปตามวิธีท่ีทําใหเชื่อวาความเปนธรรมไดเกิดข้ึนแลวผูท่ีถูกสงสัยวากระทําผิดจึงยังคง
เปนผูบริสุทธิ์อยูจนกวาจะไดรับการพิสูจนวาเขาไดกระทําผิดจริงรูปแบบนี้ไมเชื่อวาความคิดในการ
ควบคุมอาชญากรรมจะมีประสิทธิภาพอยางแทจริงโดยเฉพาะการคนหาขอเท็จจริงซ่ึงกระทําโดย
เจาหนาท่ีตํารวจและอัยการหรือฝายปกครองนั้นจะนาเชื่อถือไดเพียงใดเพราะวิธีปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ตํารวจและอัยการเปนการดําเนินงานในท่ีรโหฐานซ่ึงอาจใชวิธีการลอลวงหรือการสรางพยานหลักฐาน
ข้ึนใหมไดดังนั้นรูปแบบนี้จึงไมเห็นพองดวยกับการแสวงหาขอเท็จจริงอยางไมเปนทางการในแบบท่ียึด
หลักมุงควบคุมอาชญากรรม 

                                                           
16ประธาน วัฒนวานิชย, เรื่องเดิม, หนา 154. 
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 ในการพิจารณารูปแบบกระบวนยุติธรรมทางอาญา  The Crime Control 
Model และ Due Process Model อาจกลาวไดวาไมมีระบบกฎหมายของประเทศใดท่ีปฏิบัติตาม
แนวความคิดของรูปแบบท้ังสองควบคูกันไดเปนอยางดีเพราะลักษณะของท้ังสองรูปแบบจะมีลักษณะ
ท่ีขัดแยงกันและมีเหตุผลหักลางกันอยูในตัวเองสวนรูปแบบกระบวนการทางอาญาท่ีใชกันอยูใน
ปจจุบันนั้นแตละประเทศอาจจะเนนไปทางรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ไดเชนประเทศสหรัฐอเมริกาเนน
รูปแบบไปทางดาน Due Process Model มากกวาประเทศอ่ืนๆสวนในประเทศไทยเนนรูปแบบ  The 
Crime Control Model 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการใชอํานาจของรัฐในการแสวงหาหลักฐานและการนําเทคนิค

พิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวน 
 
 “พยานหลักฐาน” หมายถึง สิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่งและเปนสิ่งท่ียืนยัน
สนับสนุนขออางท่ีมุงถึงสิ่งท่ีบงถึงหรือชวยใหบงความเท็จและความจริงในขอเท็จจริงท่ีคูความทุมเถียง
กัน17ดังนั้น พยานหลักฐานจึงหมายถึง สิ่งใดๆ ท่ีแสดงถึงขอเท็จจริงให ปรากฏแกศาล18ท่ีสามารถแบง
ประเภทตามรูปลักษณะไดออกเปน 3 รูปแบบดวยกันคือ พยานบุคคล19พยานเอกสาร20พยานวัตถุ21 
 กระบวนการแสวงหาพยานหลักฐานในข้ันตอนกอนการพิจารณา ไดแก การสืบสวนสอบสวน
จึงมีความสําคัญตอกระบวนการยุติธรรมเปนอยางมากในฐานะท่ีข้ันตอนดังกลาวเปนข้ันตอนแหงตน
สายของกระบวนการยุติธรรมและเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนท่ีมีอํานาจใน

                                                           
17ยิ่งศักดิ์  กฤษณะจินดา, กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน(กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2524), หนา 2. 
18โสภณ รัตนากร, คําอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน,พิมพครั้งท่ี 5 (กรุงเทพฯ: นิติ

บรรณาการ, 2544), หนา19. 
19พยานบุคคลหมายถึง ผูท่ีจะตองเปดเผยถึงการรับรูของตนเก่ียวกับขอเท็จจริงโดยการให

ถอยคํา 
20พยานเอกสารหมายถึง ขอมูลท่ีบันทึกไวในสื่อชนิดใดก็ตามสามารถพิสูจนขอเท็จจริงท่ี

พิพาทในคดีไดและนําสืบชนิดท่ีบันทึกขอมูลดังกลาวนั้นมาใชเปนพยานหลักฐานในศาลก็ใหถือเปน
พยานหลักฐาน และใหรวมถึงสื่อท่ีบันทึกไวในคอมพิวเตอรหรือสื่อสารสนเทศอ่ืน ๆ ; ปติกุล จีระมงคล
พาณิชย, “การรับฟงสื่อบันทึกเสียงและภาพในกฎหมายลักษณะพยาน ,” วารสารนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 32, 2 (มิถุนายน 2545): 372. 

21พยานวัตถุหมายความวา วัตถุอยางใด ๆ อันมิใชเอกสารซ่ึงคูความนําสงเพ่ือใหศาลตรวจ 
โดยอาจเปนสิ่งท่ีมีชีวิต เชน รางกายมนุษย สถานท่ี สัตว หรือเปนสิ่งท่ีไมมีชีวิตท้ังหลายท่ีคูความ 
นํามาใหศาลเห็นไดดวยตา หรือใหศาลไปตรวจดูยังท่ี ๆ พยานอยู 
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การรวบรวมพยานหลักฐานไดอยางกวางขวาง ดังบัญญัติไวในมาตรา 13122แหงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาของไทยอันมีสาระสําคัญในเนื้อหา 2 ประการดวยกันคือเนื้อหาในเรื่องของการ
รวบรวมพยานหลักฐาน และเนื้อหาวาดวยการใชมาตรการบังคับ 23และเม่ือกลาวถึงการแสวงหา
พยานหลักฐานในปจจุบันเจาพนักงานของรัฐอาจทําไดดวยวิธี ดังนี้คือ 
 ก) การใชวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีการ เขาคน เพ่ือยึดพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุ จากเคหสถานของบุคคล 
 ข) การใชวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีการจับ การคนเพ่ือยึดพยานเอกสาร
หรือพยานวัตถุจากตัวบุคคล 
 ค) การแสวงหาพยานหลักฐานจากรางกายมนุษย 
 ง)  การใชวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีการใชเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส
ในการดักฟง การติดตอสื่อสารของบุคคลหรือการใชอุปกรณดังกลาวบันทึกเสียงของบุคคล หรือการ
บันทึกเสียงการสนทนากันระหวางบุคคล 
 จ) การแสวงหาพยานหลักฐานดวยวิธีการใชเทคนิคการสืบสวนสอบสวนพิเศษ
ไดแก การดักฟงทางโทรศัพท การสงมอบภายใตการควบคุม การอําพราง การสะกดรอยโดยใช
เครื่องมืออิเล็คทรอนิคสการลอซ้ือ ลอจับ โดยเจาพนักงาน เปนตน 
 นอกจากนี้ สืบเนื่องมาจากสถานการณของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วการพัฒนา
ดานเทคโนโลยีสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมไปตลอดถึงการ
กออาชญากรรมซ่ึงพัฒนาจากการใชความรุนแรงเปนอาชญากรรมท่ีกอใหเกิดความเสียหายทาง
เศรษฐกิจท่ีมีมูลคามหาศาลสงผลกระทบตอประชาชนเปนจํานวนมากการใชเทคโนโลยีคุณภาพสูง
และชองวางของกฎหมายปดบังความผิดของตนมีอิทธิพลและเครือขายองคกรโยงใยท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศทําใหยากตอการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีมีปญหาในการพิสูจนความผิดหรือ
บริสุทธิ์ของผูตองสงสัยนานาประเทศจึงหันมาใหความรวมมือระหวางประเทศในรูปอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกรค .ศ. 2000 ซ่ึงมีการนํา
เทคนิคการสอบสวนพิเศษไดแกการดักฟง  (Wiretapping) การสะกดรอยดวยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  
(Electronics Surveillance) การสงมอบภายใตการควบคุม (Controlled Delivery) การอําพรางตัว  
(Undercover Operation) และการลอใหกระทําความผิด  (Entrapment) เปนรูปแบบการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือรวบรวมพยานหลักฐานท่ีสําคัญในการปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติซ่ึง
ประเทศไทยเปนภาคีสมาชิกและตองมีการออกกฎหมายภายในอนุวัติตามอนุสัญญานี้ 
 ปจจุบันมีพระราชบัญญัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษพ .ศ. 2547 ใหอํานาจเจาหนาท่ีดักฟง
ดักขอมูลและแฝงตัวนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดพ .ศ. 2519 และ

                                                           
22มาตรา 131 แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติวา “ใหพนักงาน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิด เทาท่ีสามารถจะทํา ได เพ่ือประสงคจะทราบขอเท็จจริงและ
พฤติการณตาง ๆ อันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหา...” 

23คณิต ณ นคร,“วิธีพิจารณาความอาญาไทย: หลักกฎหมายกับทางปฏิบัติท่ีไมตรงกัน,” 
วารสารนิติศาสตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 15, 3 (2528): 11. 
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พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ .ศ. 2542 ท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ี     ดักฟงและ
ดักขอมูลดวย 
 
 2.3.1 ความหมายของเทคนิคพิเศษ 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไมไดใหคํานิยามเทคนิคพิเศษและไมไดกําหนด
วิธีการสืบสวนสอบสวนไวอยางชัดเจนคําวาเทคนิคหมายถึงศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้นๆพิเศษ
หมายถึงนอกเหนือหรือแตกตางไปจากปรกติธรรมดา (มักใชในทางดี) 

อยางไรก็ตามการสืบสวนสอบสวนดวยเทคนิคพิเศษไดมีการนํามาใชในอีกความหมายหนึ่งคือ
เปนการสืบสวนดวยวิธีพิเศษตาม  “อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้ง
ในลักษณะองคกรค .ศ. 2000” อันเปนการใชวิธีการสืบสวนดวยวิธีพิเศษ 24เชนการจัดสงภายใตการ
ควบคุม (Controlled Delivery) การปฏิบัติการลับ  (Undercover Operation) การเฝาติดตามโดย
ใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  (Electronic Surveillance) และการลอใหกระทําความผิด  
(Entrapment)  โดยใหพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเทาท่ีสามารถทําไดเพ่ือ
ประสงคจะทราบขอเท็จจริงและพฤติการณตางๆอันเก่ียวกับความผิดท่ีถูกกลาวหาเพ่ือจะรูตัวผูกระทํา
ผิดและพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา 

มาตรา 132 เพ่ือประโยชนแหงการรวบรวมหลักฐานใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 1) ตรวจตัวผูเสียหายเม่ือผูนั้นยินยอมหรือตรวจตัวผูตองหาหรือตรวจสิ่งของหรือท่ี
ทางอันสามารถอาจใชเปนพยานหลักฐานไดใหรวมท้ังทําภาพถายแผนท่ีหรือภาพวาดจําลองหรือพิมพ
ลายนิ้วมือลายมือหรือลายเทากับใหบันทึกลายละเอียดท้ังหลายซ่ึงหนาจะกระทําใหคดีกระจางข้ึน 
 ในการตรวจตัวผูเสียหายหรือผูตองหาตามวรรคหนึ่งหากผูตองหาหรือผูเสียหายเปน
หญิงใหจักใหเจาพนักงานซ่ึงเปนหญิงหรือหญิงอ่ืนเปนผูตรวจท้ังนี้ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรผูเสียหาย
หรือผูตองหาจะขอใหนําบุคคลใดมาอยูรวมในการตรวจนั้นดวยก็ได 
 2) คนเพ่ือพบสิ่งของซ่ึงมีไวเปนความผิดหรือไดมาโดยการกระทําผิดหรือไดใชหรือ
สงสัยวาไดใชในการกระทําผิดหรือซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานไดแตตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายนี้วาดวยคน 
 3) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองสิ่งของซ่ึงอาจใชเปนพยานหลักฐานไดแตบุคคล
ท่ีหมายเรียกไมจําตองมาเองเม่ือจัดสงสิ่งของมาตามหมายแลวใหถือเสมือนวาไดปฏิบัติตามหมาย 
 4) ยึดไวซ่ึงสิ่งของท่ีคนพบหรือสงมาดังกลาวไวในอนุมาตรา (2) และ (3) 
 กระบวนการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของเจาหนาท่ีตํารวจคือกระบวนการแสวงหา
ขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิดทางอาญาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือท่ีจะทราบ

                                                           
24วันชัยรุจนวงศและคณะ,รายงานวิจัยฉบับสมบูรณการพัฒนากฎหมายปองกันและ 

ปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติระยะท่ี 2 (กรุงเทพฯ:สถาบันกฎหมายอาญาสํานักงาน
อัยการสูงสุด, 2548),หนา 35. 
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วาการกระทําผิดนั้นเปนอยางไรใครเปนผูกระทําผิดเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเปนสํานวนการ
สอบสวนคดีอาญาและสงใหพนักงานอัยการยื่นฟองตอศาลเพ่ือใหศาลพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย25 
 วิธีการสืบสวนคดีอาญาแบงเปน 26การสืบสวนคดีอาญาดวยวิธีธรรมดาการสืบสวนคดีอาญา
ดวยนิติวิทยาศาสตร (Forensic Science) และการสืบสวนคดีอาญาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม 
  1)  การสืบสวนคดีอาญาดวยวิธีธรรมดา ไดแก วิธีสะกดรอยติดตามวิธีเฝาจุดและดัก
ซุมวิธีเขาเกลียววิธีสายลับวิธีนกตอวิธีวิเคราะหพฤติการณวิธีอ่ืนตามความถนัดและจัดเจน 
  2)  การสืบสวนดวยนิติวิทยาศาสตร  (Forensic Science) หรือวิทยาการตํารวจ
(Police Science) ดังการกระทําตอไปนี้การตรวจสถานท่ีเกิดเหตุการเก็บรวบรวมรองรอยวัตถุพยาน
ในท่ีเกิดเหตุการตรวจพิสูจนของกลางการชันสูตรศพหรือนิติเวชศาสตรการทะเบียนประวัติอาชญากร 
  3)  การสืบสวนโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหมไดแกการสืบสวนโดยใชเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆดังตัวอยางตอไปนี้การใชเครื่องจับเท็จการใชเครื่องดักฟงเสียงดักฟง
ทางโทรศัพทการใชเครื่องพิสูจนเสียงและการใชกลองโทรทัศนหรือกลองท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปนตน
 ปจจุบันเจาหนาท่ีตํารวจมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการสืบสวนสอบสวนอยาง
กวางขวางโดยใชอุปกรณทางเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยซ่ึงแตกตางไปจากวิธีการสืบสวนสอบสวน
ดวยวิธีการธรรมดาจึงเปนการสืบสวนสอบสวนดวยเทคนิคพิเศษไดแกการถายภาพการบันทึกเทป
เสียงสนทนาการดักฟงทางโทรศัพทการติดตั้งโทรทัศนวงจรปดการติดตามดวยระบบกําหนดตําแหนง
บนโลก (G.P.S.) เปนตนซ่ึงการกระทําดังกลาวอาจเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพสวน
บุคคล ซ่ึงตองนํามาพิจารณาตอไป  
 
 2.3.2 ความจําเปนในการนําเทคนิคพิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 

จากการท่ีประเทศตางๆไดมีความรวมมือตลอดจนแสวงหาแนวทางแกไขปญหาเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติจนกอใหเกิดอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตาน
องคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกรซ่ึงประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับ
ผลกระทบจากองคกรอาชญากรรมขามชาติค .ศ. 2000 กอใหเกิดความเสียหายตอประเทศชาติอยาง
มากในการท่ีจะเอาผิดกับองคกรอาชญากรรมเหลานี้หลายครั้งท่ีไมไดตัวพยานหรือผูเสียหายมาศาล
โดยมีสาเหตุสําคัญหลายประการโดยเฉพาะกรณีท่ีพยานหรือผูเสียหายถูกคุกคามดวยการแกแคนขมขู
จากองคกรอาชญากรรมทําใหไดรับอันตรายแกรางกายหรือถึงแกชีวิต 

นอกจากนี้ยังมีบุคคลอ่ืนเขามาเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมมากมายหลายฝายอาจรวมไป
ถึงเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมดวยทําใหกระบวนการท่ีจะนําตัวผูกระทําความผิดมาโทษไมมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีควรดังนั้นอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งข้ึนใน
ลักษณะองคกรค .ศ. 2000 จึงไดกําหนดถึงวิธีการใหไดพยานหลักฐานโดยวิธีการพิเศษสําหรับการ
ดําเนินการจัดการเก่ียวกับองคกรอาชญากรรมเพ่ือใหไดพยานหลักฐานนํามาลงโทษผูกระทําความผิด

                                                           
25อรรถพลแชมสุวรรณวงศและคณะ, หนังสือนิติวิทยาศาสตรเพ่ือการสืบสวนสอบสวน 

พิมพครั้งท่ี 4 (กรุงเทพฯ: ทีซีจี พริ้นทติ้ง, 2545),หนา 8. 
26เรื่องเดียวกัน,หนา 9-10. 
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ซ่ึงยอมตองเนนพยานหลักฐานท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมายของประเทศภาคีสมาชิกของอนุสัญญาซ่ึง
ถือวาการกระทําความผิดในลักษณะขององคกรอาชญากรรมเปนผลกระทบตอมวลมนุษยชาติรวมกัน
ซ่ึงทุกประเทศตองรวมกันปองกันและปราบปรามกลุมองคกรอาชญากรรมประเภทนี้ดวยเหตุผล
ดังกลาวขางตนจึงจําเปนท่ีจะตองมีการออกกฎหมายท่ีเก่ียวกับเทคนิคสืบสวนสอบสวนพิเศษท้ัง
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยสงผลใหมีเครื่องมือเครื่องใชท่ีใหความสะดวกตางๆหลายดานท้ังไดมีการนํามาใช
ประกอบอาชญากรรมอยางกวางขวางปรากฏตามขาวสารการดําเนินคดีทางอาญาเพ่ือใหไดตัว
ผูกระทําผิดมาลงโทษมีความซับซอนมากข้ึนจึงทําใหมีการนําเทคนิคพิเศษทางดานเทคโนโลยีมาใชกับ
การสืบสวนสอบสวนคดีท่ีเกิดข้ึนไมวาจะเปนการปราบปราบอาชญากรรมระหวางประเทศและการ
ปราบปรามคดีอาญาท่ีมีความซับซอนเชนพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติดพ .ศ. 2519 
และพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ .ศ. 2542 ท้ังยังไดมีการแกไขประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับท่ี 28) พ.ศ. 2551 ในการนําพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร
มาใชกับการพิสูจนพยานหลักฐาน 
 จากสถิติท่ีปรากฏในการรองขอของเลขาธิการ ป .ป.ส. และเลขาธิการ ป .ป.ง. เพ่ือใหศาล
อาญาออกหมายใหทําการติดตั้งเครื่องดักฟงทางโทรศัพทเพ่ือหาพยานหลักฐานท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมาก
ข้ึนอันแสดงใหเห็นวาไดมีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางกวางขวางเพ่ิมมากข้ึนในข้ันตอนของการสืบสวน
สอบสวนแตพยานหลักฐานดังกลาวท่ีไดมาจากการกระทํานั้นอาจเปนการกระทําท่ีมิชอบดวย
กฎหมายได หากมิไดมีบทบัญญัติแหงกฎหมายบัญญัติใหอํานาจแกเจาหนาท่ีเอาไวอยางชัดเจน   

ความสําคัญในการนําเทคนิคพิเศษมาใชจึงนาจะอยูท่ีการแสวงหาพยานหลักฐานโดยเฉพาะ
ในกรณีท่ีคดีนั้นไมมีประจักษพยานจากสถิติคดีท่ีผานมาการสอบสวนในรูปแบบปจจุบันไมอาจลวงลึก
แสวงหาพยานหลักฐานใหเพียงพอไดจึงทําใหคดีท่ีสําคัญๆหลุดพนจากเง้ือมมือกฎหมายไปไดท้ังท่ี
สังคมโดยท่ัวไปรูวาผูนั้นกระทําความผิดจริงแตหาพยานหลักฐานมาลงโทษไมไดถาหากใชระบบการ
สอบสวนท่ีมีความทันสมัยและหนวยงานท่ีมีความชํานาญรวมกันหลายฝายอาจประสบความสําเร็จใน
การนําผูกระทําผิดมาลงโทษไดท้ังการสอบสวนโดยบุคคลหลายฝายเปนการสรางใหระบบการ
สอบสวนมีน้ําหนักเพียงพอใหศาลยอมรับฟงพยานหลักฐานเพราะพนักงานสอบสวนและผูเชี่ยวชาญ
ตองไปเปนพยานเบิกความเก่ียวกับการแสวงหาพยานหลักฐานดวยตนเองทําใหพยานหลักฐานอันมี
ความเก่ียวเนื่องเชื่อมโยงกับพยานอ่ืนจนบอกไดชัดวาผูนั้นกระทําความผิดจริง 

ดังนั้นการกําหนดใหการสอบสวนมีบุคคลหลายฝายท่ีมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคพิเศษ
ตางกันเขามารวมทําการสอบสวนจึงเปนแนวทางท่ีแกไขขอบกพรองในการแสวงหาพยานหลักฐานใน
คดีท่ีมีความยุงยากใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
 
 2.3.3 ประเภทคดีอาญาท่ีนําเทคนิคพิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวน 

เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีทําใหมีการนําเครื่องมือท่ีทันสมัยมาใชประกอบ
อาชญากรรมทําใหมีความซับซอนซ่ึงการใชวิธีการสืบสวนสอบสวนโดยมาตรการธรรมดาไมสามารถ
แสวงหาพยานหลักฐานมาเพ่ือพิสูจนความผิดไดโดยการกระทําดังกลาวสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายมูลคามหาศาลไมวาในทางดานเศรษฐกิจความม่ันคงของประเทศการเมืองหรือการกระทํา
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ความผิดท่ีมีลักษณะเปนองคกรหรือเครือขายโยงใยนั้นคดีดังกลาวยอมเขาลักษณะคดีพิเศษตาม
กฎหมายซ่ึงแยกลักษณะคดีพิเศษออกเปน 3 ลักษณะคือ 

1) คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้เปนการ
ประกอบอาชญากรรมท่ีมิไดใชความรุนแรงหรือกําลังทางกายภาพในการกระทําความผิดเหมือน
อาชญากรรมประเภทธรรมดาท่ีประทุษรายตอทรัพยชีวิตหรือรางกาย  (Street Crime) แตใชความรู
ความสามารถและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการประกอบอาชญากรรมโดยการกระทําดังกลาวสงผล
ตอระบบเศรษฐกิจซ่ึงการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้มีรูปแบบท่ีหลากหลายไมวาจะเปน
อาชญากรรมทางการเงินการธนาคารการกูยืมท่ีเปนการฉอโกงประชาชนการซ้ือขายน้ํามันเถ่ือนเปน
ตนซ่ึงอาชญากรรมประเภทนี้นักอาชญาวิทยา  Reckless จัดใหอาชญากรทางเศรษฐกิจ (White-
Collar-Crime) อยูในประเภทของอาชญากรอาชีพท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูงในการกระทําความผิดซ่ึง
นอกจากจะเปนผูมีความรูประสบการณมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพท่ีตนถนัดยังมีคุณสมบัติ
พิเศษตางจากอาชญากรอาชีพธรรมดา 27คือเปนผูท่ีมีภูมิหลังท่ีดีกวาอาชญากรอาชีพธรรมดามีความ
เฉลียวฉลาดมีบุคลิกดีเปนท่ียอมรับของบุคคลโดยท่ัวไปใชเทคนิคข้ันสูงซ่ึง 

มีประสิทธิภาพในการกระทําความผิดดังนั้นเม่ือเกิดการกระทําความผิดแลวจึงทําให
ยากแกการสืบสวนสอบสวนจับกุมประกอบอาชญากรรมท่ีมีลักษณะท่ีไมสะเทือนขวัญของประชาชน
ไมสรางความโกรธแคนแกเจาทุกขในระยะแรกมีวิธีทําลายพยานหลักฐานท่ีแนบเนียนเหลือหลักฐาน
มัดตัวนอยท่ีสุดเปนอาชญากรรมท่ีใหรายไดสูงและวิถีทางการดําเนินชีวิตของอาชญากรพวกนี้ปะปน
อยูกับสังคมของพลเมืองท่ีดี 

2) อาชญากรรมท่ีเปนองคกรอาชญากรรม  (Organized Crime) มีลักษณะของ
อาชญากรรมคือมีขอบขายงานท่ีเปนระบบมีผูกระทําความผิดรวมกันหลายคนและยึดถือการกระทํา
ความผิดเปนอาชีพโดยมีลักษณะการดําเนินงานท่ีปกปดเปนความลับและสลับซับซอนเพราะมี
วัตถุประสงคท่ีผิดกฎหมายสําหรับบุคคลชั้นนําหรือบุคคลระดับสูงขององคกรอาจเปนบุคคลท่ีรูจักกัน
ดีในสังคมท่ัวไปมีอาชีพท่ีถูกกฎหมายบังหนาแตเบื้องหลังจะมีอาชีพท่ีผิดกฎหมายซ่ึงมีความแตกตาง
กับอาชญากรรมโดยท่ัวไปเนื่องจากมีโครงสรางการปฏิบัติงานท่ีซับซอนมีเครือขายการทํางานระดับสูง
การดําเนินงานขององคกรอาชญากรรมนั้นสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนจํานวนมาก
ไมวาจะเปนความตองการดานการเงินยาเสพติดโสเภณีการพนันหรืออีกนัยหนึ่งความตองการของ
ประชาชนนี้เองเปนพ้ืนฐานใหมีการดําเนินกิจกรรมขององคกรอาชญากรรมมีเครือขายและการ
ควบคุมงานท่ีแนนอนเปนอาชญากรรมท่ีมีผลกําไรตอเนื่องและผลกําไรสูงและมีการปองกันตนเอง 28

เม่ือองคกรอาชญากรรมเหลานี้มีฐานะร่ํารวยจะหันไปประกอบธุรกิจท่ีถูกกฎหมายเชนธุรกิจการ
ธนาคารบริษัทนายหนากิจการโรงแรมการขนสงโดยไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพจากรัฐบาล

                                                           
27วีระพงษบุญโญภาส, “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจในทศวรรษท่ี 60,” วารสารกฎหมาย

จุฬา14, 2 (มกราคม 2536): 1-2. 
28นวลจันทรทัศนชัยกุล,อาชญากรรมการปองกันและการควบคุม,พิมพครั้งท่ี2 (กรุงเทพฯ: 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2538), หนา 234. 
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ถูกตองทําใหกลายเปนกิจการท่ีมีอิทธิพลและหลังจากนี้ก็จะหันกลับไปปฏิบัติตามแนวเดิมดวยวิธีท่ี
แยบยลมีธุรกิจท่ีถูกกฎหมายคอยสนับสนุนการคงอยูขององคกรอาชญากรรมเหลานั้น29 

รูปแบบขององคกรอาชญากรรมแบบดั้งเดิมไดแกอ้ังยี่มาเฟย  La Cosa Nosta      
ยากูซาแกงมาเฟยเยอรมัน (โรซา) กลุมโคลัมเบียกลุมองคกรอาชญากรรมรัสเซียกลุมวาแดงแกงคลูก
หมู 

3)อาชญากรรมท่ีเปนอาชญากรรมขามชาติ  (Transnational Crime) ปจจุบัน
บรรดากลุมอาชญากรรมท่ีจัดตั้งข้ึนในลักษณะองคกรกลุมตางๆสามารถสรางเครือขายเพ่ิมข้ึนท่ัวโลก
และมิไดจํากัดการกระทําความผิดอยูเฉพาะภายในทองท่ีของตนอีกตอไปแตมักจะมีการกระทํา
ความผิดขามทองท่ีและปจจุบันมีการกระทําความผิดขามประเทศอีกดวยโดยองคกรอาชญากรรมจะ
เลือกประเทศท่ีมีการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเปนพ้ืนฐานในการกระทําความผิดและอาจ
กระทําความผิดในประเทศนั้นเองหรือเพ่ือไปกระทําความผิดในประเทศอ่ืนซ่ึงทําใหกลุมองคกร
อาชญากรรมไดประโยชนท่ีมิชอบดวยกฎหมายไปอยางมหาศาล 

ปจจุบันไทยประสบปญหาหลายประการท่ีเปนขอจํากัดและอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ปญหาหลักประการหนึ่งก็คือองคกรอาชญากรรมขามชาติซ่ึงมีการปฏิบัติงานอยูในประเทศไทยอยาง
แพรหลายและดําเนินการเปนเครือขายมากมายในรูปองคกรอาชญากรรมท้ังในและตางประเทศทําให
เกิดความเสียหายตอประเทศชาติอยางรายแรงท้ังทางดานเศรษฐกิจและสังคมเชนการคายาเสพติด
การคาผูหญิงและเด็กการลักลอบนําแรงงานเถ่ือนออกประเทศการคาน้ํามันเถ่ือนการลักลอบตัดไม
ทําลายปาการพนันและอาชญากรรมท่ีตอเนื่องจากการพนันเชนการติดตามทวงหนี้ดวยวิธีการท่ีทารุณ
โหดรายการเรียกเก็บคาคุมครองการฟอกเงินการรับจางฆาคนการใหสินบนทุจริตคอรรัปชั่นกับเจา
พนักงานเปนตน30 
 ดังนั้นสามารถกลาวไดวาในคดีอาญาหากมีการนําเทคนิคพิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวน
สามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 

1) คดีอาญาท่ัวไปปจจุบันยังไมมีกฎหมายไทยท่ีใหอํานาจเจาหนาท่ีตํารวจนําเทคนิค
พิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาท่ัวไปแตประเทศไทยเขาไปเปนภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติเพ่ือตอตานองคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกรค .ศ. 2000 ท่ีตองมี
การอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญาดังกลาวแตอนุสัญญาดังกลาวมุงเนนท่ีจะปราบปราม
องคกรอาชญากรรมขามชาติไมใชอาชญากรรมภายในประเทศแตประเทศไทยก็ไดมีการบัญญัติ
กฎหมายภายในเพ่ืออนุวัติตามอนุสัญญาดังกลาวแลวไดแกพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ
พ.ศ.2547 เปนตน 
 2) คดีพิเศษคดีพิเศษท่ีปรากฏวามีการนําเทคนิคพิเศษมาใชในการสืบสวนสอบสวน
คดีอาญาประเภทคดีเฉพาะนั้นปรากฏตามกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในการนําเทคโนโลยีมาใชในการ
สืบสวนสอบสวนคดีอาญากฎหมายไทยปจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับเชนดักฟงการสนทนาทาง

                                                           
29รัชนีกรโชติชัยสถิตย, “อาชญากรรมในสหรัฐอเมริกา,” วารสารอัยการ(กันยายน-ตุลาคม 

2536): 16. 
30วันชัยรุจนวงศและคณะ, เรื่องเดิม, หนา 2. 
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โทรศัพทแมจะเปนการละเมิดสิทธิสวนบุคคลแตก็เปนบุคคลสวนนอยโดยบุคคลสวนมากในสังคมไดรับ
ความคุมครองใหปลอดภัยจากอาชญากรรมยอมถือเปนสิ่งท่ีคุมคาและจําเปนท่ีจะตองใชมาตรการ
ดังกลาวซ่ึงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 254282 มาตรา 46 บัญญัติวา 

“ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาบัญชีลูกคาของสถาบันการเงินเครื่องมือหรือ
อุปกรณในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอรใดถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการกระทํา
ความผิดฐานฟอกเงินพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงเลขาธิการมอบหมายเปนหนังสือจะยื่นคําขอฝายเดียวตอ
ศาลแพงเพ่ือมีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาถึงบัญชีขอมูลทางการสื่อสารหรือ
ขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาวนั้นก็ได 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่งศาลจะสั่งอนุญาตใหพนักงานเจาหนาท่ีผูยื่นคําขอดําเนินการ
โดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณใดๆตามท่ีเห็นสมควรก็ไดแตท้ังนี้ใหอนุญาตไดคราวละไมเกินเกาสิบวัน 
 เม่ือศาลไดสั่งอนุญาตตามความในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวผูเก่ียวของกับบัญชี
ขอมูลทางการสื่อสารหรือขอมูลคอมพิวเตอรตามคําสั่งดังกลาวจะตองใหความรวมมือเพ่ือใหเปนไป
ตามความในมาตรานี้” 
 ในกฎหมายฟอกเงินการเขาถึงขอมูลขาวสารจํากัดเพียงบัญชีลูกคาของสถาบันการเงิน
เครื่องมือหรืออุปกรณในการสื่อสารหรือเครื่องคอมพิวเตอรถูกใชหรืออาจถูกใชเพ่ือประโยชนในการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงินซ่ึงเก่ียวกับมูลฐานความผิดซ่ึงรวมถึงความผิดตอหนาท่ีราชการดวยการ
ดําเนินการเก่ียวกับการเขาถึงขอมูลของพนักงานเจาหนาท่ีนั้นมีลักษณะดังนี้ 
 1) ตองมีการดําเนินการสั่งใหตรวจสอบทรัพยสินของบุคคลท่ีจะเขาถึงขอมูล
ขาวสารบัญชีหรือคอมพิวเตอรแลวหรือมีบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทราบถึงขอมูลขาวสารบัญชี 
หรือคอมพิวเตอรท่ีมีความสัมพันธกับผูท่ีถูกตรวจสอบทรัพยสินนั้นหรือ 

2) มีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินก็สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารบัญชีหรือคอมพิวเตอรได 

3) ตองไดรับมอบหมายจากเลขาธิการป .ป.ง. โดยยื่นตอศาลแพงซ่ึงตองมี
พยานหลักฐานสนับสนุนเพียงพอใหเขาเหตุอันควรเชื่อดวย 

4) ศาลแพงเปนผูอนุญาตในการเขาถึงขอมูลขาวสารบัญชีหรือคอมพิวเตอรครั้งละ
ไมเกิน 90 วัน 

5) ขอมูลขาวสารบัญชีหรือคอมพิวเตอรท่ีไดรับสามารถใชเปนพยานหลักฐานใน
ศาลได 
   
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการริบทรัพยสิน  
 
 การริบทรัพยสินเปนโทษท่ีมีมาแตโบราณกาลซ่ึงในครั้งนั้นมีลักษณะเปนโทษแทคือริบ
ทรัพยสินท้ังหมดของผูกระทําความผิดเอาเปนของรัฐท้ังสิ้นเรียกวาริบราชบาตร  (la confiscation 
generale) ซ่ึงโทษเชนนี้มีผลรายแกครอบครัวของผูตองโทษมากเกินไปดังนั้นในเวลาตอมากฎหมาย
จึงยกเลิกเสียและเปลี่ยนมาเปนการริบทรัพยสินเฉพาะสิ่งท่ีเก่ียวกับความผิดเทานั้น  (la confiscation 
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special) นอกจากนี้การริบทรัพยสินยังเปลี่ยนมาเปนโทษท่ีปะปนกับวิธีการเพ่ือความปลอดภัย
กลาวคือการริบทรัพยสินอาจกระทําเพ่ือมิใหผูกระทําผิดไดรับผลจากการกระทําผิดของตนโดยริบสิ่งท่ี
ไดมาในการกระทําความผิดซ่ึงมีลักษณะเปนการลงโทษหรืออาจริบทรัพยสินท่ีบุคคลมีไวเพ่ือใชในการ
กระทําความผิดซ่ึงมีลักษณะเปนการลงโทษหรืออาจริบทรัพยสินท่ีบุคคลมีไวเพ่ือใชในการกระทํา
ความผิดซ่ึงมีลักษณะเปนวิธีการเพ่ือความปลอดภัยเพราะยังไมมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน31 

ดวยเหตุนี้การริบทรัพยสินจึงไมไดอยูภายใตหลักความนาตําหนิของผูกระทําผิด 
(Schuldprinzip)32ดังจะเห็นไดจากฎีกาท่ี  246/2516 วินิจฉัยวาการริบทรัพยสินแมในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา  18 บัญญัติวาเปนโทษสถานหนึ่งแตก็เปนโทษท่ีมุงตัวทรัพยเปนสําคัญตางกับ
โทษสถานอ่ืนแมจําเลยซ่ึงเปนผูกระทําความผิดจะไมตองรับโทษเพราะมีอายุไมเกิน 14 ป ก็ตาม 
ศาลก็ชอบท่ีจะริบทรัพยสินของกลางไดและการริบทรัพยสินไมใชโทษประธานหรือโทษหลัก  
(Hauptstrafe) แตเปนโทษขางเคียง  (Nebenstrafe) ซ่ึงมุงถึงความสัมพันธระหวางตัวทรัพยกับการ
กระทําความผิดดังนั้นแมศาลจะยกฟองเพราะขอเท็จจริงฟงไมไดวาจําเลยเปนผูกระทําผิดศาลก็มี
อํานาจริบทรัพยซ่ึงไดใชในการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  33(1) เชนโจทก
ฟองวาจําเลยรวมกันมีอาวุธปนและสายไฟฟารวมกันปลนทรัพยโดยใชสายไฟฟารัดคอเจาทรัพยแม
ศาลจะไดวินิจฉัยวาจําเลยไมไดกระทําผิดแตเม่ือขอเท็จจริงปรากฏวาสายไฟของกลางเปนทรัพยท่ีใช
ในการกระทําผิดศาลมีอํานาจริบไดตามป.อ. มาตรา 33(1) (ฎีกาท่ี 52/2516(ญ)) 
 
 2.4.1วัตถุประสงคของโทษริบทรัพยสิน 

โทษริบทรัพยสินนั้นมีวัตถุประสงคเพ่ือทดแทนความผิดท่ีเขากอใหเกิดข้ึนโดยทําใหเขา
สูญเสียทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดตามทฤษฎีทดแทน  (Retribution) และใน
ขณะเดียวกันก็มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีผลเปนการขมขูหรือยับยั้งผูกระทําผิดรวมถึงเปนการตัดโอกาสมิ
ใหผูกระทําผิดใชทรัพยสินท่ีถูกริบเปนเครื่องมือในการกระทําผิด (Incapacitation) อีกตามทฤษฎี
อรรถประโยชนดวยท้ังนี้มีขอนาสังเกตวาการริบทรัพยสินไมมีวัตถุประสงคในลักษณะของการแกไข
หรือฟนฟูผูกระทําผิด (Reformation or Rehabilitation) แตอยางใด 
 นอกจากนี้การริบทรัพยสินท่ีไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิดมีวัตถุประสงคกวาง 
กลาวคือนอกจากจะมุงหมายใหเปนการลงโทษแลวยังคงมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันการกระทํา
ความผิดอีกดวยโดยจะเห็นไดจากการริบทรัพยสินท่ี  “ไดใช” ในการกระทําความผิดนั้นจะทําให
ผูกระทําความผิดประสบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจสวนการริบทรัพยสินท่ี “มีไวเพ่ือใช” ในการ

                                                           
31จิตติติงศภัทิย, กฎหมายอาญาภาค 1,พิมพครั้งท่ี 10 (กรุงเทพฯ: สํานักอบรมศึกษา

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2546), หนา 1082. 
32คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 422/2550(ศาลฎีกา) 
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กระทําความผิดจะเปนการเอาไปซ่ึงทรัพยสินประเภทนั้นกอนท่ีจะถูกนําไปใชในการกระทําความผิด
หรือทําใหโอกาสท่ีจะกระทําความผิดหมดไปหรือลดนอยลง33 
 
 2.4.2 ประเภทของโทษริบทรัพยสิน  
 การแบงประเภทโทษริบทรัพยข้ึนอยูวาจะใชหลักเกณฑใดมาเปนตัวกําหนดเชน 

2.4.2.1  การแบงตามลักษณะความสัมพันธระหวางตัวทรัพยสินกับการกระทําซ่ึง
แบงไดเปน 
  1)ทรัพยสินท่ีเปนความผิดในตัวมันเอง 
   ทรัพยสินประเภทนี้โดยสภาพของตัวมันเองมีความเปนอันตรายตอการอยู
รวมกันในสังคมเนื่องจากตัวมันเองเปนวัตถุแหงองคประกอบหรือตัวประกอบในความผิดนั้น 34 
(Subject of Crime) ซ่ึงเปนสาระสําคัญขององคประกอบความผิดเพราะหากไมมีทรัพยสินนั้น
ความผิดดังกลาวก็ไมสามารถเกิดข้ึนไดกฎหมายจึงบัญญัติวาการทําหรือมีไวซ่ึงทรัพยสินนั้นยอมเปน
ความผิดเชนยาเสพติดใหโทษปนไมมีเครื่องหมายทะเบียนเอกสารปลอม 
   2) ทรัพยสินท่ีไมเปนความผิดในตัวเองทรัพยสินประเภทนี้โดยสภาพของตัว
มันเองไมมีความเปนอันตรายตอการอยูรวมกันในสังคมเพียงแตมีความเก่ียวของกับการกระทําผิดใน
แงท่ีเปนเครื่องมืออุปกรณในการสนับสนุนใหความสะดวกในการกระทําผิดไดงายข้ึนหรือเปนผลท่ีได
จากการกระทําผิด 35หรือเก่ียวของในแงท่ีเปนเครื่องกอหรือกระตุนสรางแรงจูงใจใหบุคคลไปกระทํา
ผิดหรือเปนการตอบแทนในการท่ีบุคคลไดกระทําผิด36 
  2.4.2.2การแบงตามอํานาจหนาท่ีของศาลในการสั่งริบจากการศึกษาพบวากรณี
ดังกลาวแบงไดเปน 3 ประเภทคือ 
   1) ทรัพยท่ีกฎหมายใหศาลมีหนาท่ีตองริบโดยเด็ดขาดและไมมีขอยกเวน
หมายถึงกฎหมายบังคับใหศาลมีหนาท่ีริบทรัพยสินประเภทนี้โดยไมมีขอยกเวนใดๆท้ังสิ้นเพราะ
ทรัพยสินประเภทนี้ในตัวมันเองมีความเปนอันตรายตอการอยูรวมกันในสังคมซ่ึงปรากฏในจําพวก
ทรัพยท่ีกฎหมายบัญญัติวาทําหรือมีไวเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  32 การริบ
ทรัพยสินประเภทนี้จึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของวิธีการเพ่ือคุมครองความปลอดภัยของสังคมมากกวาการ
ลงโทษผูกระทําผิดจึงจะเห็นไดจากประมวลกฎหมายอาญามาตรา  32 ซ่ึงบัญญัติใหริบทรัพยสิน
ประเภทนี้ท้ังสิ้นไมวาจะเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไมและไม
สามารถคืนใหแกใครไดเพราะหากคืนไปโอกาสท่ีทรัพยสินประเภทนี้จะไปกอหรือเรงความเปน
อันตรายตอการอยูรวมกันในสังคมยอมเกิดข้ึนได 

                                                           
33วัฒนาชิ้นบุญ, การดําเนินคดีริบทรัพยสินใหตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540),หนา
19. 

34จิตติติงศภัทิย, เรื่องเดิม,หนา 1084. 
35มาตรา 33 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
36มาตรา 34 แหงประมวลกฎหมายอาญา 
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   2) ทรัพยสินท่ีกฎหมายใหศาลมีหนาท่ีตองริบโดยเด็ดขาดแตมีขอยกเวน
หมายถึงกฎหมายบังคับใหศาลมีหนาท่ีตองริบทรัพยสินประเภทนี้แตเนื่องจากทรัพยสินประเภทนี้มิใช
ทรัพยสินท่ีในตัวมันเองมีความเปนอันตรายตอการอยูรวมกันในสังคมซ่ึงอาจเปนจําพวกทรัพยสินท่ี
นํามาใชเพ่ือสรางแรงจูงใจหรือใหเปนรางวัลแกบุคคลท่ีไดไปกระทําความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา  34 หรือทรัพยสินท่ีเปนเครื่องอุปกรณซ่ึงไดใชในการกระทําความผิดอาญาบางประเภท
เชนพาหนะท่ีใชในการบรรทุกขาวตามพระราชบัญญัติสํารวจและหามกักกันขาวพ .ศ. 2489 มาตรา 
13 ทวิ (1) เปนตนทรัพยสินประเภทนี้แมกฎหมายบังคับใหศาลตองริบโดยเด็ดขาดแตเนื่องจากตัวมัน
เองไมใชทรัพยสินท่ีมีความเปนอันตรายตอการอยูรวมกันในสังคมเจาของท่ีแทจริงซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจ
ดวยในการกระทําความผิดสามารถรองขอใหศาลสั่งคืนไดเพราะการริบทรัพยสินประเภทนี้ตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของหลักท่ีวาการลงโทษเปนเรื่องเฉพาะตัวผูกระทําความผิดตองไมกระทบกระเทือนผูท่ีมิไดรู
เห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดดังนั้นบทบัญญัติใดท่ีใหริบทรัพยสินประเภทนี้โดยเด็ดขาดโดยไม
คํานึงวาเจาของจะไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดนั้นดวยหรือไมจึงเปนบทบัญญัติท่ีขัดตอ
หลักการในรัฐธรรมนูญมิอาจใชบังคับไดเชนพ .ร.บ.สํารวจและหามกักกันขาวพ .ศ. 2489 มาตรา 13 
ทวิ (1) ในสวนท่ีใหศาลตองริบสิ่งท่ีใชบรรจุและพาหนะใดๆท่ีใชในการบรรทุกขาวรวมถึงพาหนะท่ีใช
ลากจูงพาหนะบรรทุกขาวนั้นโดยมิตองคํานึงวาจะเปนของบุคคลใดและเจาของจะไดรูเห็นในการ
กระทําความผิดนั้นดวยหรือไมเปนบทบัญญัติท่ีขัดตอรัฐธรรมนูญใชบังคับมิได  (ฎีกาท่ี 222/2494)37

และไมถือวามาตรา 13 ทวิ (1)ดังกลาวเปนบทบัญญัติเฉพาะนอกเหนือประมวลกฎหมายอาญา  (ฎีกา
ท่ี 1504/2526) ดังนั้นหากศาลริบทรัพยสินประเภทนี้แมบทบัญญัติในเรื่องดังกลาวจะบัญญัติใหริบ
เสียท้ังสิ้นโดยมิตองคํานึงวาเปนของผูกระทําความผิดและมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาของศาล
หรือไมจะตีความวาบทบัญญัติดังกลาวมีความมุงหมายใหริบทรัพยสินของบุคคลอ่ืนท่ีมิไดรูเห็นเปนใจ
ดวยในการกระทําความผิดดวยหาไดไมเจาของท่ีแทจริงซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด
มีสิทธิรองขอใหศาลสั่งคืนทรัพยสินท่ีถูกริบไดดังนั้นแมบทบัญญัติดังกลาวจะไมไดบัญญัติใหเจาของท่ี
แทจริงซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดสามารถรองขอทรัพยสินท่ีถูกศาลสั่งริบไดก็ตามก็
ตองนําประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  36 ซ่ึงเปนบทบัญญัติท่ัวไปมาบังคับใชแกกรณีดังกลาวตาม
ป.อ. มาตรา 17 (ฎีกาท่ี 225/2506, 1981/2521, 2677/2521,1264/2522) 
   3) ทรัพยสินท่ีอยูในดุลพินิจของศาลท่ีจะสั่งริบหมายถึงทรัพยสินท่ีกฎหมาย
ใหศาลมีดุลพินิจท่ีจะริบทรัพยสินนั้นหรือไมก็ไดแมทรัพยสินนั้นจะเขาหลักเกณฑท่ีกฎหมายใหอํานาจ
ศาลในการสั่งริบก็ตามทรัพยสินประเภทนี้มิใชทรัพยสินท่ีตัวมันเองมีความเปนอันตรายตอการอยู
รวมกันในสังคมซ่ึงอาจเปนจําพวกทรัพยสินซ่ึงไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดย

                                                           
37ศาสตราจารยจิตติติงศภัทิยมีความเห็นวาบทบัญญัติท่ีมีผลเปนการลงโทษผูอ่ืนท่ีมิได 

กระทําความผิดหรือมิไดรูเห็นเปนใจดวยในกากรระทําผิดอาจเห็นวาขัดกับหลักแหงรัฐธรรมนูญใช
บังคับมิไดแตถาเขาใจหลักรัฐธรรมนูญวาอาจมีความผิดอาญาท่ี กฎหมายบัญญัติข้ึนใหตองรับผิดแม
มิไดกระทําโดยเจตนาหรือประมาทไดบทบัญญัติเชนนี้ก็ไมขัดตอหลักรัฐธรรมนูญถาเปนบทบัญญัติท่ี
ใหบุคคลตองรับผิดโดยชัดแจงวาไมตองมีเจตนาถาเปนบทบัญญัติท่ีใหบุคคลตองรับผิดโดยชัดแจงวา
ไมตองมีเจตนาตามมาตรา 59 วรรคหนึ่ง;จิตติติงศภัทิย, เรื่องเดิม, หนา 1087, 1141. 
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ไดการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา  33 ซ่ึงเกณฑในการใชดุลพินิจท่ีจะสั่งริบ
หรือไมคือหลักสัดสวนซ่ึงตองชั่งน้ําหนักระหวางความรายแรงของการกระทําความผิดและความนา
ตําหนิของตัวผูกระทําผิดประกอบกับผลท่ีเกิดข้ึนจากการริบทรัพยสินท่ีผูกระทําผิดจะไดรับหากไมได
สัดสวนศาลก็จะไมใชดุลพินิจใหริบ 38แตอยางไรก็ตามแมศาลใชดุลพินิจสั่งริบเจาของท่ีแทจริงซ่ึงมิไดรู
เห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิดสามารถรองขอใหศาลสั่งคืนได 
  
 2.4.3 ความระงับแหงโทษริบทรัพยสิน 
 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา  38 บัญญัติวา “โทษใหเปนอันระงับไปดวยความตายของ
ผูกระทําผิด” บทบัญญัติตั้งอยูบนขอความคิดท่ีวาการกระทําความผิดเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูกระทํา
ผิดดังนั้นการลงโทษจึงเปนเรื่องเฉพาะตัวของผูกระทําผิดโทษจึงถูกใชบังคับแกผูกระทําผิดในระหวาง
ท่ีผูกระทําผิดมีชีวิตอยูเทานั้นในกรณีท่ีผูรับโทษถึงแกความตายกอนการบังคับโทษหรือระหวางท่ีการ
บังคับโทษยังไมครบกําหนดโทษความจําเปนในการลงโทษยอมหมดสิ้นไปเพราะไมมีตัวผูท่ีจะตองถูก
บังคับใหรับโทษอีกตอไป39 
 

2.5 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานคอรรัปช่ันค.ศ. 2003   
 
 หลายทศวรรษท่ีผานมา ประเทศตางๆ ท่ัวโลกตางตระหนักถึงผลรายท่ีเกิดข้ึนจากปญหาการ
ทุจริต เพราะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการทุจริตนั้นไดสงผลหลายประการ เชน การกอใหเกิดภาวะ
ถดถอยของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปญหาสังคมท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเพราะขาดปจจัยในการ
แกปญหา การเกิดปญหาการเลือกปฏิบัติและใหอภิสิทธิ์แกบุคคลท่ีเอ้ือผลประโยชนในภาครัฐ 
นอกจากนี้ การทุจริตยังถือไดวาเปนพฤติกรรมอันเปนปฏิปกษตอหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรมอันเปนหลักการสําคัญของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ดังนั้น สังคมโลกจึงไดสรางเครื่องมือเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกัน 
เพราะตางตระหนักดีวาการแกไขปญหาการทุจริตนั้น ไมสามารถกระทําไดโดยลําพัง จึงไดเกิดความ
รวมมือในการตอตานการทุจริตระหวางประเทศข้ึน ท้ังในระดับภูมิภาคและในระดับนานาชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง เม่ือท่ีประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติไดตระหนักถึงความรุนแรงของ
ปญหาและภัยคุกคามอันเกิดจากการทุจริตท่ีสงผลตอเสถียรภาพและความม่ันคงของสังคม จึงไดตั้ง
คณะทํางานเฉพาะกิจข้ึน เพ่ือการเจรจาจัดทํา 6“อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต” และในคราวประชุมสมัชชาแหงสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2546 ท่ีประชุมไดมีมติท่ี 
58/4 เปดการลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต0 และอนุสัญญาดังกลาวก็
ไดมีผลใชบังคับนับแตวันท่ี 14 ธันวาคม 2548  เปนตนมา 7เปาหมายสุดทายของอนุสัญญาฉบับนี้คือ 
ประเทศสมาชิกสหประชาชาติไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้อยางท่ัวถึงครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของ

                                                           
38คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 9725/2551(ศาลฎีกา) 
39ณรงคใจหาญ,กฎหมายอาญาวาดวยโทษและวิธีการเพ่ือความปลอดภัย(กรุงเทพฯ: วิญู

ชน, 2543),หนา 107. 
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โลก เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางกัน อันจะทําใหการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตท้ังระดับภายในประเทศและในระดับสากลเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 มีขอบทแบงออกเปน 8
หมวด โดยแตละหมวดมีสาระสําคัญดังนี้640 

 
2.5.1 บทบัญญัติท่ัวไป  
กลาวถึง ความมุงประสงคของอนุสัญญา บทนิยาม ขอบเขตการใชบังคับของอนุสัญญา และ

หลักการเคารพอธิปไตยแหงรัฐ 
6ความมุงประสงคของอนุสัญญา6

41
0 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 

2003 ไดกําหนดความมุงประสงคของอนุสัญญาไวดังตอไปนี้ 
1) สงเสริมและเสริมสรางมาตรการในการปองกันและตอตานการทุจริตใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
2) สงเสริม อํานวยความสะดวก และสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศและ

ความชวยเหลือทางวิชาการในการปองกันและการตอตานการทุจริต รวมท้ังการติดตามทรัพยสินจาก
การกระทําความผิดกลับคืน 

3) สงเสริมความมีคุณธรรม การตรวจสอบได และการบริหารกิจการบานเมืองและ
ทรัพยสินของรัฐอยางเหมาะสม 

6บทนิยามท่ีใชบังคับแกอนุสัญญา6

42 
 “บทนิยาม ” ซ่ึงถือเปนขอบทท่ีมีความสําคัญยิ่ง ไดมีการกําหนดไวในบทบัญญัติท่ัวไปของ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 เพ่ือใหเปนไปตามความมุงประสงค
แหงอนุสัญญาฯ  ดังตอไปนี้ 
 
 
 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ”  มีความหมายรวมถึง 
1) บุคคลใด ๆ ซ่ึงดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของ

รัฐภาคี ไมวาโดยการแตงตั้งหรือการเลือกตั้ง ไมวาถาวรหรือชั่วคราว ไมวาไดรับคาตอบแทนหรือไม 
โดยไมคํานึงถึงระดับอาวุโสของบุคคลนั้น  

                                                           
40สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ , สรุปสาระสําคัญ

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 United Nations 
Convention Against Corruption UNCAC ฉบับผูบริหาร, พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ(ป.ป.ช.), 2551), หนา 12-13. 

41 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 1 Statement of 
Purpose 

42 United Nations Convention Against Corruption 2003: Article 2 Use of Terms 
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2) บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับหนาท่ีราชการ รวมถึงการปฏิบัติหนาท่ี
สําหรับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือใหบริการสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไวใน
กฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และตามท่ีใชบังคับตามกฎหมายท่ีเก่ียวของของรัฐภาคีนั้น 

3) บุคคลอ่ืนใด ซ่ึงกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้นกําหนดใหเปน ”เจาหนาท่ีของ
รัฐ” 

อยางไรก็ตามเพ่ือความมุงประสงคของมาตรการพิเศษบางประการในหมวด 2 ของอนุสัญญา
นี้ “เจาหนาท่ีของรัฐ ” อาจหมายถึงบุคคลใดๆ ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับหนาท่ีราชการ หรือใหบริการ
สาธารณะตามท่ีระบุไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีนั้น และตามท่ีรัฐภาคีไดมีการบังคับใชตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

“เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ ”  หมายถึง บุคคลใด ๆ ซ่ึงดํารงตําแหนงดานนิติบัญญัติ 
บริหาร ปกครอง หรือตุลาการ ของรัฐตางประเทศ ไมวาโดยการเลือกตั้งหรือแตงตั้ง และบุคคลใด ๆ
ซ่ึงปฏิบัติงานเก่ียวกับหนาท่ีราชการใหแกรัฐตางประเทศ รวมท้ังการปฏิบัติหนาท่ีสําหรับหนวยงาน
ของรัฐหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

“เจาหนาท่ีขององคการภาครัฐระหวางประเทศ ”  หมายถึง เจาหนาท่ีฝายพลเรือนระหวาง
ประเทศ หรือบุคคลใดซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากองคการภาครัฐระหวางประเทศนั้น ใหปฏิบัติหนาท่ีใน
นามขององคการระหวางประเทศดังกลาว 

“ทรัพยสิน” หมายถึง สินทรัพยทุกประเภท ไมวามีรูปรางหรือไมมีรูปราง อสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพย จับตองไดหรือจับตองไมได และเอกสารหรือตราสารทาง กฎหมายท่ีเปนหลักฐาน
กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชนในสินทรัพยเชนวานั้น 

“ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดทางอาญา” หมายถึง ทรัพยสินใด ๆ ท่ีเกิดจากหรือ
ไดรับมาท้ังโดยทางตรงและโดยทางออมจากการกระทําความผิด 

“การอายัด ” หรือ 0 “การยึด” หมายถึง การหามโอน เปลี่ยนสภาพ จําหนายจายโอน หรือ
เคลื่อนยายทรัพยสินเปนการชั่วคราว หรือการเก็บรักษา หรือควบคุมทรัพยสินเปนการชั่วคราวตาม
คําสั่งท่ีออกโดยศาลหรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอ่ืน 

“การริบทรัพยสิน ” ซ่ึงรวมถึงการริบโดยเฉพาะเจาะจงตัวทรัพยสินในกรณีท่ีใชบังคับได
หมายถึง การบังคับเอาทรัพยสินไปอยางถาวรโดยคําสั่งศาลหรือโดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอ่ืน 

 “ความผิดมูลฐาน” หมายถึง ความผิดใด ๆ ซ่ึงเปนเหตุกอใหเกิดทรัพยสินท่ีอาจกลายเปนมูล
ฐานของความผิดตามท่ีไดกําหนดไวใน ขอ 23 ของอนุสัญญาซ่ึงวาดวยการฟอกทรัพยสินท่ีไดมากจาก
การกระทําความผิดอาญา (Laundering of proceeds of crime) 

“การจัดสงภายใตการควบคุม ” หมายถึง วิธีการท่ีอนุญาตใหนําของผิดกฎหมายหรือตอง
สงสัยออกไปจาก ผาน หรือเขาไปในอาณาเขตของรัฐใดรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ โดยการรับรูและอยู
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาท่ีผูมีอํานาจเพ่ือการสืบสวนสอบสวน และเพ่ือการระบุตัวบุคคลท่ี
เก่ียวของในการกระทําความผิดนั้น 

6ขอบเขตการใชบังคับของอนุสัญญาและหลักการเคารพอธิปไตยแหงรัฐ 
อนุสัญญานี้มีขอบเขตการใชบังคับแกการปองกัน การสืบสวนสอบสวน การฟองรอง

ดําเนินคดีเก่ียวกับการทุจริต การอายัด การยึด การริบทรัพยสิน และการสงทรัพยสินท่ีไดจากการ
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กระทําความผิดท่ีไดกําหนดไวตามอนุสัญญานี้ โดยความผิดนั้นไมจําเปนตองกอใหเกิดความเสียหาย
หรือเปนภัยแกทรัพยสินของรัฐ เวนแตอนุสัญญานี้จะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน43 

ท้ังนี้ รัฐภาคีตองยึดหลักความเสมอภาคแหงอธิปไตยและบูรณภาพแหงดินแดนของ
รัฐ  หลักการไมแทรกแซงกิจการภายในของรัฐอ่ืน และตองไมดําเนินการในอาณาเขตของรัฐอ่ืนซ่ึง
กฎหมายภายในของรัฐเชนวานั้นสงวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีไวเฉพาะแกเจาหนาท่ีของตน44 

 
 2.5.2 มาตรการปองกันการทุจริต  
 กลาวถึง พันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะตองจัดทํานโยบายปองกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ การ
กําหนดมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในภาครัฐและเอกชนตั้งแตการจัดตั้งองคกรพิเศษเพ่ือการ
ตอตานการทุจริต นโยบายและแนวทางปฏิบัติของเจาหนาท่ีในการสงเสริมธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม 
ความโปรงใสตรวจสอบได 
6 การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการทุจริต6

45 
7 อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ไดวางเปาหมายหลัก
สําหรับการปองกันการทุจริตและวิธีการเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวโดยใหสอดคลองกับกฎหมาย
ภายในของรัฐภาคี ท้ังนี้ โดยใหรัฐภาคีกําหนดนโยบายและมาตรการในการตอตานการทุจริต ดังนี้ 

1) รัฐภาคีตองพัฒนาและปฏิบัติตาม ตลอดจนคงไวซ่ึงนโยบายการประสานงานใน
การตอตานการทุจริตอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงสงเสริมการมีสวนรวมของสังคมและสะทอนหลักการของ
หลักนิติธรรม การบริหารจัดการกิจการบานเมืองและทรัพยสินของรัฐอยางเหมาะสม ความซ่ือสัตย
สุจริต ความโปรงใสและตรวจสอบได ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของ
รัฐภาคีนั้น 

2) รัฐภาคีตองพยายามจัดใหมีและสงเสริมแนวปฏิบัติในการปองกันการทุจริต 
3) รัฐภาคีตองพยายามประเมิน “เครื่องมือทางกฎหมาย ” และมาตรการทาง

บริหารท่ีเก่ียวของเปนระยะ เพ่ือพิจารณาวาเพียงพอตอการปองกันและตอตานการทุจริตหรือไม 
ท้ังนี้ นอกจากการดําเนินงานภายในของแตละประเทศแลว รัฐภาคียังตองประสานความ

รวมมือท้ังระหวางรัฐภาคีดวยกันเอง และองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของท้ังในระดับภูมิภาคและ
ระดับสากลในการสงเสริมและพัฒนามาตรการตาง ๆ ขางตนตามความเหมาะสมและเปนไปตาม
หลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายของตน  ความรวมมือดังกลาวนี้อาจรวมถึงการมีสวนรวมใน
แผนการดําเนินงานและโครงการระหวางประเทศซ่ึงมุงปองกันการทุจริต 

6การกําหนดใหมีองคกรเพ่ือการตอตานการทุจริตเชิงปองกัน 6

46 

                                                           
43 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 3 Scope 

ofApplication 
44 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 4 Protection 

ofSovereignty 
45 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 5 Preventive 

Anti-Corruption Policies and Practices 
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ไดกําหนดใหรัฐภาคีจัดตั้ง
หรือคงไวซ่ึง 6องคกรท่ีมีหนาท่ีในการปองกันและตอตานการทุจริต 6ตามหลักการพ้ืนฐานของระบบ
กฎหมายภายในท่ีมีความเปนอิสระและไดรับการสนับสนุนทรัพยากรสําหรับการดําเนินงานอยาง
เพียงพอ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติเชิงปองกันเพ่ือตอตานการ
ทุจริตตามท่ีไดเสนอขางตน 

นอกจากภารกิจตามแนวนโยบายและแนวปฏิบัตินั้น องคกรเพ่ือการตอตานการทุจริตเชิง
ปองกันนี้ยังมีภารกิจในการดูแลและประสานการดําเนินงานตามนโยบายดังกลาว ตลอดจนจัดทําและ
เผยแพรความรูเก่ียวกับการปองกันการทุจริต โดยใหรัฐภาคีแจงชื่อและท่ีอยูขององคกรดังกลาวให
เลขาธิการสหประชาชาติทราบดวย 

6การดําเนินการในภาครัฐ6

47 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการในภาครัฐนั้น อนุสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีพยายาม

ดําเนินการในภาครัฐไวหลายประการดวยกัน ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของระบบ
กฎหมายภายในของรัฐภาคี ดังตอไปนี้ 

1) สงเสริมระบบการสรรหาแตงตั้ง การจางงาน การดํารงสถานภาพ การเลื่อน
ระดับและการเกษียณอายุของเจาหนาท่ีฝายพลเรือนของรัฐอยางเหมาะสม ท้ังนี้ อาจรวมถึงเจาหนาท่ี
ของรัฐอ่ืน ๆ ซ่ึงไมไดมาจากการเลือกตั้งดวย 

2) จัดใหมีมาตรการทางนิติบัญญัติและทางบริหารซ่ึงไดกําหนดหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีเหมาะสมเก่ียวกับการสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงในภาครัฐ 

3) ดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติและทางบริหารท่ีเหมาะสมเพ่ือความโปรงใสใน
การสนับสนุนทางการเงินใหแกบุคคลผูสมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมือง 

4) สงเสริมสนับสนุนระบบเพ่ือความโปรงใสตรวจสอบได และการปองกันการ
ขัดกันแหงผลประโยชน (Conflict of Interest) 

การดําเนินการในภาครัฐตามท่ีอนุสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีพยายามดําเนินการนี้ เปน
สวนท่ีเก่ียวกับการกําหนดหลักการกวาง ๆ ในการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แตหลักการสําคัญท่ีไดมีการกําหนดไวในขอนี้ คือ 0 “หลักการขัดกันแหง
ผลประโยชน” หรือ “Conflict of Interest” ซ่ึงถือเปนมูลเหตุสําคัญของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
เพราะอาจมีการใชตําแหนงหนาท่ีเขาไปจัดการเอ้ือประโยชนแกกลุมธุรกิจท่ีเก่ียวของกับผูใชอํานาจ
และขัดแยงกับผลประโยชนของรัฐได 
 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐ 6

48 

                                                           
46 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 6 Preventive 

Anti-Corruption Body or Bodies 
47 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 7 Public Sector 
48 United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 8 Codes of 

Conduct for Public Officials 
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 อนุสัญญาฯ กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินการอยางจริงจังโดยสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐาน
ของระบบกฎหมายภายในของตน ในการสงเสริมคานิยมความมีคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และ
ความรับผิดชอบในหมูเจาหนาท่ีของรัฐ 
 โดยเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามความในอนุสัญญาเก่ียวกับประมวลจริยธรรมนี้ รัฐภาคี
ตองพิจารณาถึงแนวคิดริเริ่มท่ีเก่ียวของขององคการระหวางประเทศระดับภูมิภาค ระดับระหวาง
ภูมิภาคและในระดับพหุภาคีรวมดวย เชน   ประมวลจริยธรรมระหวางประเทศของเจาหนาท่ีของรัฐ 
(International Code of Conduct for Public officials) ซ่ึงแนบทายเปนภาคผนวกในขอมติ
สมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ ท่ี 51/59 เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม ค.ศ. 1996 
 นอกจากนี้ รัฐภาคีตองพยายามดําเนินการภายใตหลักการพ้ืนฐานของกฎหมายภายในแหงรัฐ 
ในการจัดใหมีเรื่องดังตอไปนี้ 

1) 7ประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 7ในการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐใหมีความถูกตองเหมาะสมอยางเต็มภาคภูมิ 

2) มาตรการและระบบท่ีอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของรัฐในการรายงานการ
กระทําการทุจริตท่ีพบในการปฏิบัติหนาท่ี 

3) มาตรการและระบบท่ีกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐจัดทําคําแถลงตอเจาหนาท่ีท่ี
เก่ียวของ นอกจากประการอ่ืนแลวใหรวมถึงกิจกรรมนอกเหนือจากการทํางาน การลงทุน สินทรัพย 
และของขวัญหรือผลประโยชน ซ่ึงอาจกอทําใหเกิดการขัดกันแหงผลประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะเจาหนาท่ีของรัฐ 

4) การพิจารณานํามาตรการทางวินัยหรือมาตรการอ่ืนใดมาใชแกเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึง
ฝาฝนประมวลจริยธรรมหรือมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมซ่ึงไดจัดทําข้ึนตามขอบทของ
อนุสัญญาฯ 

6การจัดซ้ือจัดจางและการจัดการการคลังภาครัฐ 6

49 
อนุสัญญาฯ ไดกําหนดหลักการในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและการจัดการการคลังภาครัฐไวใน

ขอ 9 ซ่ึงไดกําหนดหลักการเก่ียวกับการตรวจสอบการเงินของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหรัฐภาคี
ตองดําเนินการอยางจริงจังอยางสอดคลองกับหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายใน ดังตอไปนี้ 

1) ดําเนินข้ันตอนท่ีจําเปนในการจัดทําระบบการจัดซ้ือจัดจางท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังระบบการปองกันการทุจริตบนพ้ืนฐานของความโปรงใส การแขงขัน และ
หลักเกณฑในการตัดสินใจ 

2) ดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือความโปรงใสและตรวจสอบไดในการจัดการ
การคลังภาครัฐ 

3) ดําเนินมาตรการทางแพงและทางปกครองเทาท่ีจําเปนเพ่ือรักษาสมุดบัญชี 
บันทึก รายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวของกับรายจายและรายรับของรัฐใหครบถวนและ
สมบูรณ และเพ่ือปองกันการปลอมแปลงเอกสารดังกลาว 
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6การรายงานตอสาธารณะ6

50 
หลักการรายงานตอสาธารณะนี้ ถือเปนหลักการท่ีรับรอง “สิทธิไดรู” ของสาธารณชน ซ่ึงได

กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินมาตรการท่ีจําเปนท้ังปวงตามหลักการพ้ืนฐานของระบบกฎหมายภายใน 
เพ่ือสงเสริมความโปรงใสและตรวจสอบไดในการบริหารงานภาครัฐ กระบวนการปฏิบัติงานและ
ตัดสินใจในสวนท่ีเก่ียวกับองคกรของรัฐ 

6มาตรการท่ีเก่ียวของกับการเขารับหนาท่ีฝายตุลาการและอัยการ 6

51 
กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินการอยางจริงจัง ในการดําเนินมาตรการเพ่ือเสริมสรางความมี

คุณธรรมและปองกันการทุจริตในสวนของผูดํารงตําแหนงฝายตุลาการ โดยมาตรการเชนวานี้อาจ
รวมถึงกฎเกณฑเก่ียวกับความประพฤติของตุลาการ ท้ังนี้ โดยใหเปนไปตามหลักการพ้ืนฐานของ
ระบบกฎหมายของรัฐนั้นภายใตหลักความเปนอิสระของฝายตุลาการและบทบาทท่ีสําคัญของตุลาการ
ในการตอตานการทุจริต และรัฐภาคีท่ีฝายอัยการมิไดเปนสวนหนึ่งของฝายตุลาการแต 7มีความเปน
อิสระเชนเดียวกันกับฝายตุลาการ7ยอมอาจนํามาตรการดังกลาวขางตนนี้มาใชแกฝายอัยการไดเชนกัน 

6มาตรการท่ีเก่ียวของกับภาคเอกชน6

52 
ในสวนของการตอตานการทุจริตในภาคเอกชนนั้น อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการ

ตอตานการทุจริต ค.ศ. 2003 ไดกําหนดหลักการกวาง ๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจใหถูกตองตาม
กฎหมายและสามารถตรวจสอบได โดยเนนย้ําการปองกัน “การขัดกันแหงผลประโยชน ” ของ
เจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงแมเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงพนจากหนาท่ีแลวก็ตองอยูภายใตหลักดังกลาวนี้ดวย 

ท้ังนี้ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินการอยางจริงจังในการดําเนินมาตรการ
ปองกันการทุจริตท่ีเก่ียวของกับภาคเอกชน เพ่ิมมาตรฐานทางบัญชีและการตรวจสอบบัญชีใน
ภาคเอกชน และกําหนดบทลงโทษท้ังทางแพง ทางอาญา และทางปกครองท่ีมีประสิทธิภาพ ได
สัดสวน และมีผลเปนการหามปรามยับยั้ง สําหรับการไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 

 
 
 

6การมีสวนรวมของภาคสวนทางสังคมในการปองกันการทุจริต 6

53 
กําหนดใหรัฐภาคีตองดําเนินการอยางจริงจังในการดําเนินมาตรการท่ีเหมาะสมตามหลักการ

พ้ืนฐานทางกฎหมายภายใน เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมอยางแทจริงของบุคคล และภาคสวนตาง ๆ 
นอกจากภาครัฐ เชน ประชาสังคม องคกรเอกชน และองคกรระดับชุมชนทองถ่ินในการปองกันและ
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ตอตานการทุจริตตลอดจนเพ่ือใหสาธารณชนเพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับสาเหตุและความรายแรงของ
การทุจริต 

นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดใหรัฐภาคีดําเนินการอยางเหมาะสมเพ่ือใหหนวยงาน
ตอตานการทุจริตเปนท่ีรูจักของสาธารณชนและใหประชาชนสามารถเขาถึงหนวยงานนั้นได เพ่ือ
ประโยชนในการรายงานการกระทําความผิดท่ีอนุสัญญานี้กําหนดข้ึน 

6มาตรการปองกันการฟอกเงิน6

54 
มาตรการท่ีสําคัญอีกอยางท่ีกําหนดในอนุสัญญานี้ คือ เรื่องการปองกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งหนวยงานในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกําหนด
อํานาจหนาท่ี และดําเนินการตางๆ ตามอนุสัญญานี้ ซ่ึงไดกําหนดหลักการใหรัฐภาคีนําไปปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายภายในตอไป ดังตอไปนี้ 

1) รัฐภาคีตองจัดใหมีระบบควบคุมดูแลอยางท่ัวถึงสําหรับธนาคาร สถาบันการเงิน
ซ่ึงมิใชธนาคาร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีใหบริการในการโอนเงินหรือมูลคา และหนวยงานอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจเกิดการฟอกเงินได ท้ังนี้ เพ่ือยับยั้งและสืบเสาะการฟอกเงินทุกรูปแบบ 

2) รัฐภาคีตองรับรองไดวา เจาหนาท่ีฝายปกครอง เจาหนาท่ีผูออกขอบังคับ 
เจาหนาท่ีผูบังคับใชกฎหมาย และเจาหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตอตานการฟอกเงินรวมถึงเจา
พนักงานในการยุติธรรม มีความสามารถในการใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารใน
ระดับประเทศและระหวางประเทศไดภายใตขอบเขตท่ีกําหนดโดยกฎหมายภายในได 

3) ใหรัฐภาคีพิจารณาจัดตั้งหนวยขาวกรองทางการเงินเพ่ือเปนศูนยกลางแหงชาติ
ในการรวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับการฟอกเงินท่ีอาจเกิดข้ึน 

4) ใหรัฐภาคีพิจารณาดําเนินมาตรการในการสืบเสาะและควบคุมดูแลการ
เคลื่อนยายเงินสดและตราสารซ่ึงขามพรมแดนของตนโดยไมเปนการขัดขวางการเคลื่อนยายทุนอัน
ชอบดวยกฎหมาย 

5) ใหรัฐภาคีพิจารณาดําเนินการกําหนดใหสถาบันการเงินและผูสงเงินระบุขอมูล
สําคัญเก่ียวกับผูโอนในแบบการโอนเงินและในการสงขอความท่ีเก่ียวของทางอิเล็กทรอนิกส และเก็บ
รักษาขอมูลดังกลาวไวตลอดวงจรการจายเงิน และเพ่ิมการตรวจสอบการโอนเงินซ่ึงมีขอมูลเก่ียวกับผู
โอนเงินท่ีไมสมบูรณ 

6) ใหรัฐภาคีนําแนวคิดริเริ่มขององคการตอตานการฟอกเงินระดับภูมิภาค ระหวาง
ภูมิภาคและระดับพหุภาคีมาใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบังคับและระบบการควบคุมดูแล
เก่ียวกับการปองกันการฟอกเงินตามอนุสัญญานี้ เทาท่ีไมขัดตอขอบทอ่ืนของอนุสัญญา 

7) ใหรัฐภาคีพยายามพัฒนาและสงเสริมความรวมมือเพ่ือตอตานการฟอกเงิน
ระหวางเจาพนักงานในการยุติธรรม ผูบังคับใชกฎหมาย และผูควบคุมดูแลดานการเงินท้ังในระดับทวิ
ภาคี ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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ในการดําเนินการตามขอบทเก่ียวกับการฟอกเงินนี้ รัฐภาคีจะกําหนดมูลฐานความผิดอยาง
ครอบคลุมรวมถึงมูลฐานความผิดทางอาญาท่ีกําหนดข้ึนตามอนุสัญญานี้ โดยอนุสัญญาไดใหคําจํากัด
ความของความผิดมูลฐานวา เปนความผิดใด ๆ ซ่ึงผลจากการกระทําดังกลาวทําใหเกิดรายไดท่ีอาจจะ
นําไปฟอกเงินได โดยการฟอกเงินตามอนุสัญญานี้ 0 หมายถึง การแปลงหรือโอนยายทรัพยสินท้ังท่ี
ทราบวาเปนรายไดจากการกระทําความผิด โดยมีวัตถุประสงคในการปกปดหรืออําพรางท่ีมาโดยผิด
กฎหมายของทรัพยสิน หรือชวยเหลือบุคคลใดท่ีเก่ียวของกับความผิดในการหลบหนีผลทางอาญาจาก
การกระทําของบุคคลนั้น หรือ การปกปด อําพรางลักษณะท่ีแทจริง ท่ีมา แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย 
การเคลื่อนท่ี หรือการเปนเจาของ หรือการไดสิทธิ 7 ซ่ึงทรัพยสิน ท้ังท่ีทราบวาทรัพยสินดังกลาวเปน
รายไดจากการกระทําความผิด 

 
 2.5.3 ความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย  

กําหนดใหการกระทําบางอยางท่ีไมไดกําหนดไวในกฎหมายภายในของรัฐภาคีเปนความผิด
ทางอาญา เพ่ือใหครอบคลุมการทุจริตไดอยางกวางขวางมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการกระทําความผิดอาญาบาง
ประการภายใตขอบทแหงอนุสัญญานี้กําหนดใหรัฐภาคีตองกําหนดใหเปนฐานความผิดเพ่ิมเติม 

การกําหนดใหเปนความผิดทางอาญาและการบังคับใชกฎหมาย   ในหมวดนี้เปนบทบัญญัติท่ี
กําหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศ บัญญัติในกฎหมายหรือมาตรการอ่ืนใหการกระทําตางๆ ดังท่ี
บัญญัติในมาตราท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนความผิดทางอาญา  ถาเปนการกระทําโดยเจตนา ท่ีสําคัญ คือ  

มาตรา 15  การติดสินบนของเจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา 16  การติดสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ
ตางประเทศและเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศ มาตรา 17 การยักยอกหรือการฉอฉล
ทรัพยสินโดยเจาหนาท่ีของรัฐมาตรา 19  การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบของ
เจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา 20 การร่ํารวยผิดปกติของเจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา 21 การติดสินบนใน
ภาคเอกชน มาตรา 22 การยักยอกทรัพยสินในภาคเอกชน มาตรา 23 การฟอกทรัพยสินท่ีไดจากการ
กระทําความผิด เชนการเปลี่ยนแปลงยักยายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดเพ่ือชวยปกปดการ
กระทําความผิด หรือซอนเรนปกปดหรือทําใหหลงผิดถึง สภาพอันแทจริง ท่ีมา ท่ีตั้งหรือท่ีเก็บ
ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด มาตรา 26 ความรับผิดของนิติบุคคล  ใหกําหนดใหนิติบุคคล
ท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้ตองรับผิดดวย ท้ังทางอาญา หรือทางแพง หรือทาง
ปกครอง 

ในสวนทีเก่ียวกับการใชบังคับกฎหมาย บทบัญญัติท่ีสําคัญๆ คือ มาตรา 31 การอายัด ยึด 
หรือริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกจะตองดําเนินการอยาง
เต็มท่ีภายใตกรอบกฎหมายของประเทศตนใหสามารถริบทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดตามท่ี
บัญญัติในอนุสัญญานี้หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีราคาเทากับทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด 
รวมท้ังทรัพยสิน เครื่องมือ อุปกรณอ่ืนใดท่ีใชหรือจะใชในการกระทําความผิดตามอนุสัญญานี้ดวย 
การใหริบทรัพยตามมาตรานี้ ใหรวมถึง รายได ผลประโยชนท่ีไดจากทรัพยท่ีไดจากการกระทํา
ความผิด หรือทรัพยท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพมาจากทรัพยท่ีไดจากการกระทําความผิดดวย 
 มาตรา 32 เปนบทบัญญัติ ใหมีการคุมครองพยาน ผูเชี่ยวชาญ และผูไดรับความเสียหาย 
และมาตรา 33 ใหมีการคุมครองผูแจงเบาะแสของการกระทําความผิด 
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 2.5.4 ความรวมมือระหวางประเทศ  
 กําหนดใหรัฐภาคีกําหนดรูปแบบความรวมมือทางกฎหมายระหวางกันในการรวบรวมและ
นําสงพยานหลักฐาน การสงผูรายขามแดน การติดตาม อายัด ยึด และริบทรัพยสินท่ีไดจากการทุจริต 

มาตรา 43 เปนบทบัญญัติ ความรวมมือระหวางประเทศ ใหประเทศสมาชิกใหความรวมมือ
กับประเทศสมาชิกอ่ืน ในสวนท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดทางอาญา ตามท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ
กฎหมายของตน เชนใหความชวยเหลือดานการสอบสวน ในเรื่อง การดําเนินการในทางแพงและทาง
ปกครองท่ีเก่ียวกับการคอรรัปชัน   

มาตรา 44 การสงผูรายขามแดน การจะสงผูรายขามแดนไดจะตองเปนความผิดประเภทท่ี
ระบุไวในอนุสัญญานี้และตองเปนความผิดท่ีอาจสงไดภายใตกฎหมายภายในของประเทศภาคีท่ีรองขอ
และประเทศภาคีท่ีถูกรองขอดวยและประเทศภาคีก็อาจอนุญาตใหมีการสงผูรายขามแดนสําหรับ
บุคคลในความผิดประเภทท่ีระบุไวในอนุสัญญานี้ไดแมความผิดนั้นเปนการกระทําท่ีไมอาจลงโทษได
ภายใตกฎหมายภายในของประเทศนั้นแตท้ังนี้ตองเปนกรณีท่ีตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น
อนุญาตใหมีการสงผูรายขามแดนในกรณีเชนนั้นได 55และในกรณีตามคํารองขอใหสงผูรายขามแดนได
รวมเอาความผิดหลายขอดวยกันและอยางนอยท่ีสุดมีความผิดหนึ่งขอท่ีสามารถจะดําเนินการสงผูราย
ขามแดนไดภายใตความในขอนี้และมีความผิดบางขอท่ีไมสามารถจะดําเนินการสงผูรายขามแดนได
ดวยเหตุอันเนื่องมาจากระดับอัตราโทษจําคุกสําหรับความผิดขอนั้นแตโดยท่ีเปนความผิดประเภทท่ี
ระบุไวในอนุสัญญาฉบับนี้แลวประเทศภาคีท่ีถูกรองขอนั้นก็อาจนําความในขอนี้ไปใชบั้งคับกับ
ความผิดดังกลาวนั้นไดดวย ”56และความผิดแตละประเภทซ่ึงความในขอนี้ใชบังคับใหถือวารวมอยูใน
ความผิดท่ีสามารถจะดําเนินการสงผูรายขามแดนไดในสนธิสัญญาฉบับใดๆท่ีมีอยูในระหวางประเทศ
ภาคีใหประเทศภาคีนําเอาความผิดดังกลาวนี้ไปรวมอยูในความผิดท่ีสามารถจะดําเนินการสงผูราย
ขามแดนไดในสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนทุกฉบับท่ีไดจัดทํากันในระหวางประเทศภาคีใน
กรณีท่ีประเทศภาคีไดใชอนุสัญญาฉบับนี้เปนพ้ืนฐานในการสงผูรายขามแดนประเทศภาคีนั้นไมพึง
พิจารณาใหความผิดใดๆท่ีอยูในประเภทท่ีระบุไวในอนุสัญญาฉบับนี้เปนความผิดทางการเมืองตอง
เปนไปตามกฎหมายภายในของประเทศนั้นดวย57 และในท่ีประเทศภาคีไดกําหนดเง่ือนไขวาในการสง
ผูรายขามแดนจะตองเปนไปตามสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดนท่ีมีอยูระหวางกันไดรับคํารอง
ขอจากประเทศอีกประเทศหนึ่งใหสงผูรายขามแดนโดยท่ีไมมีสนธิสัญญาวาดวยการสงผูรายขามแดน
ระหวางกันนั้นประเทศภาคีท่ีถูกรองขออาจพิจารณานําเอาอนุสัญญาฉบับนี้มาเปนพ้ืนฐานทาง
กฎหมายในการพิจารณาสงผูรายขามแดนได 

มาตรา 46 การใหความชวยเหลือทางกฎหมายเพ่ือประโยชนรวมกัน   เชนการใหความ
รวมมือในเรื่องพยานหลักฐาน การให เบาะแสรองรอยของการกระทําความผิด ทรัพยสินท่ีไดจากการ
กระทําความผิด  

                                                           
55United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 44(2) 
56United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 44(2) 
57United Nations Convention Against Corruption 2003, Article 44(2) 
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มาตรา 48 ความรวมมือในการบังคับใชกฎหมาย 
 
 2.5.5 การติดตามทรัพยคืน  

กลาวถึง ความรวมมือและการใหความชวยเหลือระหวางรัฐภาคีในการคืนทรัพยสินท่ีไดมา
จากการกระทําความผิดใหแกรัฐภาคีท่ีรองขอ ตลอดจนพิจารณาถึงผลประโยชนหรือสวนไดเสียของ
ผูเสียหายและเจาของโดยชอบดวยกฎหมายซ่ึงทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด 

การติดตามทรัพยสินกลับคืน มาตรา 52 เปนบทบัญญัติเก่ียวกับการปองกันและการติดตาม
การเคลื่อนยายทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิด เชน การกําหนดมาตรการในการติดตามธุรกรรม
ทางการเงินท่ีมีขอนาสงสัย ในสถาบันทางการเงิน การใหมีการเปดเผยหรือยื่นบัญชีทรัพยสินของ
เจาหนาท่ีของรัฐ 

การติดตามเอาทรัพยคืนถือเปนหลักการพ้ืนฐานของอนุสัญญานี้โดยรัฐจะตองทําการ
เรียกรองใหสถาบันการเงินตรวจสอบหลักฐานของลูกคาอยางละเอียดท้ังนี้รวมถึงลูกคาท่ีเปน
เจาหนาท่ีรัฐและครอบครัวดวยนอกจากนี้อนุสัญญายังไดกําหนดความรวมมือระหวางประเทศเพ่ิม
มากข้ึน58ในดานนี้เชนความรวมมือในการแกะรอยอายัดทรัพยท่ีไดจากการกระทําผิดตามอนุสัญญานี้
โดยไมตองรองขอก็สามารถชวยเหลือในการสืบสวนสอบสวนไดทายท่ีสุดรัฐจะตองจัดหามาตรการท่ี
สามารถคืนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดใหแกประเทศท่ีรองขอผูเปนเจาของทรัพยสินนั้น
อยางไรก็ดีขอ  53 ของอนุสัญญาฉบับนี้ไดอนุญาตใหรัฐภาคีสามารถดําเนินกระบวนการทางการแพง
ไดในการติดตามนําทรัพยสินกลับคืน59ไดอีกดวย 

1)ประเทศท่ีรองขอ 
อนุสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดการติดตามนําทรัพยสินคืนสําหรับรัฐภาคีผูรองขอไว 60

โดยกําหนดใหรัฐภาคีท่ีรองขอจะตองจัดสงคํารองขอไปใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีของรัฐภาคีท่ีถูก
รองขอเพ่ือขอใหดําเนินการใหมีคําสั่งริบทรัพยนั้นหรือกรณีเม่ือมีคําสั่งแลวใหสงคําสั่งริบทรัพยท่ีออก
โดยศาลของภาคีท่ีรองขอไปใหหนวยงานท่ีมีอํานาจเก่ียวของในรัฐภาคีท่ีถูกรองขอนั้นเพ่ือทําตามคํา

                                                           
58A Report of the Secretary-General (A/57/158 And Add. 1 And 2) Reviewed 

Measures Taken byMember States. The United Nations System and Other Relevant 
Organizations and Confirmed the High Priority 

Attached by the International Community to the Fight Against Corruption in 
General and in the Problem of Crossborder 

Transfers of Illicitly Obtained Funds and the Return of such Funds. 
59เนื่องจากการรวมมือก้ันทางระหวางประเทศในคดีแพงยังไมมีมีแตความรวมมือในคดีอาญา

ท้ังท่ี 
ความจริงแลวมาตรการทางอาญาในการติดตามนําทรัพยคืนอาจขยายไปไมถึงในบางกรณี

ความตาย , การไมอยูของผูถูกกลาวหาท้ังนี้มาตรการทางแพงมีขอดีคือสามารถกําหนดความรับผิดได
โดยไมตองอยูบนพ้ืนฐานความรับผิดของตัวเจาของทรัพยเทานั้น 

60Article 55 UNCAC 
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รองขอนั้นท้ังนี้คํารองขอนั้นจะตองบรรยายรายละเอียดทรัพยและรายละเอียดของท่ีตั้งทรัพยนั้นเทาท่ี
จะบรรยายได61แนบสําเนารับรองความถูกตองของผูพิพากษาศาลถึงท่ีสุดใหริบทรัพยสินนั้น62 

2) ประเทศท่ีถูกรองขอ 
อนุสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดหนาท่ีสําหรับการติดตามทรัพยคืนของรัฐภาคีเม่ือไดรับ

การรองขอจากรัฐภาคีอ่ืนโดยตองสอดคลองกับหลักกฎหมายภายในดังนี้ 
ดําเนินมาตรการเพ่ืออนุญาตใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีของรัฐตนใหจัดการให

เปนไปตามคําสั่งศาลของรัฐภาคีอีกรัฐหนึ่งใหริบทรัพยสินนั้น 63นอกจากนั้นรัฐท่ีถูกรองขอยังตอง
อนุญาตใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของของประเทศตนใหออกคําสั่งริบทรัพยดังกลาวซ่ึงมี
ท่ีมาจากตางประเทศนั้นโดยเปนความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดอ่ืนซ่ึงอยูในเขตอํานาจตนอีกดวย
หรือในกรณีความรวมมือระหวางประเทศรัฐภาคีท่ีถูกรองขอจะตองจัดสงคํารองขอนั้นไปใหหนวยงาน
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของของรัฐภาคีท่ีถูกรองขอนั้นใหมีคําสั่งริบทรัพยและดําเนินการตามคําสั่ง 33 

กรณีรัฐภาคีท่ีรองขอไดสงคําสั่งริบทรัพยท่ีออกโดยศาลตนมาแลวใหรัฐภาคีท่ีถูกรองขอสงคําสั่งนั้นไป
ใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของ 

3)  การสงคืนและจัดการซ่ึงทรัพยสินตามขอ 57 
มาตรการนี้เปนมาตรการท่ีสําคัญมาตรการหนึ่งสําหรับอนุสัญญาฉบับนี้และ

โดยเฉพาะประเทศท่ีเปนเหยื่อ  (Victim Country) ท่ีถูกยักยายถายเททรัพยนั้นหนีออกมาโดย
กําหนดใหทรัพยสินท่ีถูกริบโดยประเทศภาคีตามความในขอ  31 (การยึดอายัดและริบทรัพยสิน )หรือ
ขอ 56 (การรวมมือพิเศษ) ของอนุสัญญาฉบับนี้พึงถูกจัดการสงคืนใหแกรัฐภาคีผูรองขอซ่ึงรวมถึงการ
จัดสงคืนใหแกเจาของโดยชอบดวยกฎหมายมากอนนั้น  (Ownership at the Time of The 
Offence) โดยกําหนดใหประเทศภาคีดําเนินการโดยสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้และ
กฎหมายภายในของประเทศภาคีตนดวย64 
 นอกจากนั้นกรณีทีทรัพยนั้นเปนทรัพยท่ีไดมาจาการฟอกเงินท่ีไดมาจากการยักยอกเงินทุน
ของรัฐเม่ือมีการจัดการทรัพยสินแลวโดยอาศัยคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลในรัฐภาคีท่ีรองขอซ่ึงรัฐ
ภาคีท่ีถูกรองขอนั้นก็สามารถสละสิทธิในการริบทรัพยนั้นไดก็ใหดําเนินการจัดสงทรัพยท่ีริบไวคืนแก
รัฐภาคีท่ีรองขอ65ตอไป 
 กรณีสงคืนซ่ึงทรัพยสินอนุสัญญาขอ  57 (c) ไดกําหนดลําดับของการจัดสงทรัพยสินคืนดังนี้  
1) คืนแกรัฐภาคีท่ีรองขอ  2) คืนหรือชดใชคาสินไหมทดแทนแกเจาของกรรมสิทธิ์โดยชอบดวย
กฎหมาย  3) คืนแกผูเสียหายจากการกระทําผิดนั้นโดยข้ันตอนท่ีเปนไปไดในการไดทรัพยคืนนั้น

                                                           
61Article 553 (a) UNCAC 
62Article 553 (b) UNCAC 
63Article 54 (ก) UNCAC 
64Article 57 1 
65Article 57 3 (ก) 
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จะตองประกอบดวย 66การมีมาตรการสืบสวนสอบสวนติดตามทรัพยสินท่ีดีอันเปนการปองกันไมให
ทรัพยเกิดการหมุนเวียน (การยึดการอายัด) โดยกระบวนการริบทรัพยข้ันตอนการติดตามนําทรัพยสิน
นั้นจะตองมีการสอบสวนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากรัฐตางประเทศเพ่ืออาศัยขอมูลประกอบการ
ดําเนินการและการรักษาทรัพยนั้นไวจากรัฐอ่ืนปจจุบันการหาพยานหลักฐานจากตางประเทศจะไดมา
ก็ข้ึนอยูกับสนธิสัญญาการชวยเหลือทางกฎหมายซ่ึงสนธิสัญญานี้ก็ยังไมไดใชกันในทุกประเทศแต
อยางใด 
 
 2.5.6 ความชวยเหลือทางวิชาการและการแลกเปล่ียนขาวสาร  
 กลาวถึง มาตรการในการฝกอบรม วิจัย และการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมท้ังการใหความ
ชวยเหลือแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางรัฐภาคีและองคการระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ 
 
  2.5.7 กลไกในการปฏิบัติตามอนุสัญญา  
 กําหนดใหมีท่ีประชุมใหญของรัฐภาคีอนุสัญญา การประชุมของรัฐภาคี รวมท้ังบทบาทหนาท่ี
ของฝายเลขานุการในท่ีประชุมใหญของรัฐภาคี 
 

2.5.8 บทสุดทาย  
 มาตรา 65 การบังคับใชอนุสัญญา เปนบทบัญญัติใหประเทศสมาชิก ตองใชมาตรการท่ี
จําเปน   รวมท้ังมาตรการทางกฎหมายและทางบริหารท่ีสอดคลองกับกฎหมายของตน เพ่ือใหการ
บังคับใชสนธิสัญญานี้มีผลในทางปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีมีอยู และประเทศสมาชิกอาจกําหนดมาตรการ
ท่ีเขมงวดรุนแรงกวาท่ีบัญญัติในอนุสัญญาเพ่ือปองกันและตอสูกับคอรรัปชั่นก็ได 
 โดยสรุปอาจกลาวไดวา 0 “อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต ค.ศ.2003 ” 
เปนความพยายามของสังคมโลกในการสงเสริมและเสริมสรางมาตรการในการปองกันและตอตานการ
ทุจริตใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพราะตระหนักดีวาปญหาการทุจริตนั้นเปนบอเกิด
ของปญหาสําคัญในสังคมมนุษยหลายประการ และการทําใหปญหาการทุจริตหมดไปจากประเทศใด
ประเทศหนึ่งนั้นมิอาจกระทําไดโดยปราศจากความรวมมือในระดับสากล  
 อนุสัญญาฉบับนี้ไดกําหนดความมุงประสงคของอนุสัญญา บทนิยาม ขอบเขตการใชบังคับ
ของอนุสัญญาไว ซ่ึงอยูภายใตหลักการเคารพอธิปไตยแหงรัฐและการไมแทรกแทรกกิจการภายในอัน
เปนหลักการสําคัญประการหนึ่งท่ีรัฐสมาชิกขององคการสหประชาชาติตางจะตองยึดถือเปนพันธกรณี 
นอกจากนี้ อนุสัญญาฯ ไดกําหนดพันธกรณีของรัฐภาคีท่ีจะตองจัดทํานโยบายปองกันการทุจริตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในภาครัฐและเอกชนเพ่ือบรรลุเปาหมาย
สูงสุดในการปองกันการทุจริตอันถือเปนวาระแหงชาติของทุกรัฐในโลก และเปนวาระแหงโลกของ
มนุษยชาติ 
 

2.6  Model Law on Money Laundering ขององคการสหประชาชาติ 
                                                           

66Notes on Asset Recovery in The United Nations Convention Against 
Corruption 
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กฎหมายฉบับนี้นับเปนกฎหมายแมแบบในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงถูกราง

ข้ึนโดยองคกรหนึ่งขององคกรสหประชาชาติคือ  UNDCP (United Nations International Drug 
Controls Programmed) จัดทําข้ึนในเดือนพฤศจิกายนค .ศ. 1995 มีท้ังหมด 26 มาตรการเพ่ือใช
เปนแบบอยางในการรางกฎหมายฟอกเงินของประเทศตางๆซ่ึงบทบัญญัติบางมาตราแหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ของประเทศไทยก็ไดบัญญัติข้ึนโดยนํา
หลักเกณฑมาจาก  Model Law on Money Laundering ของ UNDCP เชนกันมีแนวทางและ
มาตรการดังนี้ 

 
2.6.1 มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

2.6.1.1  การจํากัดจํานวนเงินท่ีรับชําระเงินสด67การชําระเงินราคาสินคาดวยเงินสด
ทําใหยากแกการติดตามเสนทางการโอนยักยายเงินสกปรกเพราะไมมีหลักฐานใดใหตรวจท่ีมาผูคายา
เสพติดจึงใชเงินสกปรกซ้ือของมีคาและสินคาราคาแพงเก็บไวเชนเพชรพลอยทองคําภาพเขียนรถยนต
เรือเครื่องปนบานอาคารเปนตนซ่ึงภายหลังอาจเปลี่ยนของมีคาหรือสินคาราคาแพงเหลานี้กลับมาเปน
เงินสดไดอีกมาตรการจํากัดจํานวนเงินท่ีรับชําระดวยเงินสดจึงกําหนดวาการรับชําระราคาเปนเงิน
จํานวนมากตองชําระดวยตราสารอยางอ่ืนเชนตั๋วเงินซ่ึงจะปรากฏหลักฐานการโอนเงินจากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินอยางอ่ืนทําใหสามารถติดตามตรวจสอบไดโดยรัฐจะกําหนดจํานวนเงินอยางชัด
แจงวาเพียงใดหามชําระเงินสดหนาท่ีตกเปนของผูขายท่ัวๆไปท่ีจะตองไมยอมรับการชําระราคาดวย
เงินสดจํานวนเงินเกินกวาท่ีกําหนดหากปรากฏวาเงินสดจํานวนนั้นเปนเงินสกปรกของผูคายาเสพติด
ผูขายอาจตกเปนผูตองสงสัยวากระทําการฟอกเงินใหแกผูคายาเสพติด 
  2.6.1.2  การรายงานการโอนเงินหรือหลักทรัพยระหวางประเทศท่ีมีมูลคาเกินกวา
กําหนด68การคายาเสพติดเปนอาชญากรรมขามชาติจําเปนตองมีการซ้ือขายโอนเงินจากประเทศ
ผูบริโภคมายังประเทศผูผลิตและผูคายาเสพติดไมวาจะในประเทศผูบริโภคประเทศผูผลิตหรือประเทศ
ทางผานมักนําเงินสกปรกไปลงทุนในประเทศอ่ืนท่ีไมมีใครรูจักตนเองกลายเปนนักลงทุนคนสําคัญการ
โอนเงินหรือหลักทรัพยเขามาหรือออกจากประเทศตองกระทําผานธนาคารหรือสถาบันการเงินหนาท่ี
จึงตกอยูกับธนาคารและสถาบันการเงินท่ีจะตองรายงานการโอนเงินหรือหลักทรัพยระหวางประเทศท่ี
มีมูลคามากใหทางราชการทราบเพ่ือเปนหลักฐานสําหรับติดตามตรวจสอบตอไปท้ังนี้รัฐจะเปนผู
กําหนดจํานวนเงินและมูลคาหลักทรัพยท่ีตองรายงาน 
 2.6.1.3  การวางระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตราการแลกเปลี่ยนเงินตราจากเงินสกุล
หนึ่งไปสูเงินอีกสกุลหนึ่งตามรานแลกเปลี่ยนเงินตราเปนการแลกเปลี่ยนเงินสดตอเงินสดทําใหไมมี
หลักฐานใหติดตามตรวจสอบเปนชองทางใหผูคายาเสพติดนําเงินสกปรกมาฟอกเปลี่ยนเงินตราสกุล

                                                           
67United Nation International Drug Control Program, “Model Law on Money 

Laundering andConfiscation in Relation to Drug” (May 1995), Article 2 
68United Nation International Drug Control Program, “Model Law on Money 

Laundering andConfiscation in Relation to Drug” (May 1995), Article 3. 
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อ่ืนแลวนําไปใชสอยโดยท่ัวไปประเทศตางๆมีระเบียบควบคุมรานแลกเปลี่ยนเงินตราอยูแลวแตควร
จะตองวางระเบียบเพ่ิมเติมเพ่ือปองกันและทําใหเกิดหลักฐานท่ีจะติดตามตรวจสอบตอไปไดแก 

1) รานแลกเปลี่ยนเงินตราตองแจงตอหนวยราชการรับผิดชอบกอนเปด
ดําเนินกิจการ 

2) รานแลกเปลี่ยนเงินตราตองใหลูกคาแสดงตนกอนรับแลกเปลี่ยนโดย
เรียกตรวจบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตขับรถยนตหากลูกคาคนนั้นตองการ
แลกเปลี่ยนเงินตราจํานวนมากกวาท่ีรัฐกําหนด 

3) รานแลกเปลี่ยนเงินตราตองบันทึกการแลกเปลี่ยนเงินตราจํานวนมาก
เกินกวาท่ีรัฐกําหนดทุกครั้งโดยมีรายละเอียดคือท่ีอยูของลูกคาและเก็บรักษาบันทึกไวไมนอยกวา  5 ป
หากเปนไปไดรัฐสมควรวางระเบียบหามรับแลกเปลี่ยนเงินตรารับแลกเปลี่ยนเงินตราจํานวนมากใน
คราวเดียวกันซ่ึงรัฐจะไดกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม 
  2.6.1.4  การกําหนดหนาท่ีของสถานคาสิโนและบอนการพนัน 69สถานคาสิโนและ
บอนการพนันเปนแหลงฟอกเงินท่ีคอนขางสะดวกงายดายผูคายาเสพติดสามารถนําเงินสกปรกเขามา
เลนการพนันแลวรับเงินท่ีคนชนะพนันออกไปดุจเงินคนละกอนดังนั้นรัฐท่ีอนุญาตใหเปดสถานท่ี
คาสิโนและบอนการพนันไดถูกตองตามกฎหมายจะตองกําหนดหนาท่ีใหสถานคาสิโนและบอนการ
พนันปฏิบัติดังนี้ 

1) สถานคาสิโนและบอนการพนันจะตองแสดงชื่อและท่ีอยูของผูเลนการ
พนันซ่ึงนําเขาหรือแลกเปลี่ยนเหรียญท่ีมีมูลคาแทนเงินซ่ึงมีจํานวนเกินกวาท่ีกําหนดไวในกฎหมาย
ท้ังนี้ใหแสดงเอกสารแสดงคนท่ีมีรูปดวย 

2) ใหบันทึกการดําเนินการเรื่องตามลําดับระยะเวลาซ่ึงแสดงลักษณะ
และจํานวนพรอมกับชื่อนามสกุลและท่ีอยูของผูเลนการพนันในสมุดทะเบียนและเก็บรักษาไวอยาง
นอย 5 ปนับแตวันท่ีไดมีการบันทึกทางทะเบียนครั้งสุดทาย 

2.6.1.5  ความระมัดระวังของสถาบันการเงิน 70สถาบันการเงินหมายถึงธนาคาร
พาณิชยธนาคารออมสินนายหนาซ้ือขายหลักทรัพยบริษัทประกันภัยสถานรับฝากเงินท่ีทําการ
ไปรษณียและบริษัทจัดการกองทุนเปนตน 

สถาบันการเปนแหลงฟอกเงินท่ีมีอันตรายมากท่ีสุดเพราะสามารถกระทําไดงาย
ตอเนื่องเปนระบบและตรวจสอบไดยากจึงจําเปนตองปองกันมิใหถูกใชเปนแหลงฟอกเงินเม่ือมีการ
ติดตอกับสถาบันการเงินเปนจํานวนตั้งแต 10,000 ดอลลารข้ึนไปสถาบันการเงินมีหนาท่ีดังนี้ 

1) จัดใหลูกคาแสดงตน 
   กอนรับดําเนินการใดๆไมวาจะเปนการรับฝากเงินรับฝากทรัพยใหกูยืม
หรือนิติกรรมอ่ืนๆสถาบันการเงินตองจัดใหลูกคาแสดงตนโดยระบุชื่อท่ีอยูของลูกคา ถาเปนบุคคล

                                                           
69United Nation International Drug Control Program, “Model Law on Money 

Laundering andConfiscation in Relation to Drug” (May 1995), Article 5 
70United Nation International Drug Control Program, “Model Law on Money 

Laundering andConfiscation in Relation to Drug” (May 1995), Article 6. 
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ธรรมดาตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนภาพถายและพิสูจนท่ีอยูในชวงกอนหนา  3 เดือนถาเปนนิติ
บุคคลตองแสดงหลักฐานเอกสารซ่ึงทางราชการออกใหไมเกิน 3 เดือนซ่ึงระบุชื่อท่ีอยูและ 
หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเปนการติดตอหลายครั้งแตนาจะเก่ียวเนื่องกันและรวมกันแลวจํานวนเงิน
ตั้งแต 10,000 ดอลลารข้ึนไปสถาบันการเงินก็จะตองจัดใหลูกคาแสดงตนในวิธีเดียวกัน 

2) ตรวจสอบกิจการของลูกคา 
  สถาบันการเงินตองตรวจสอบกิจการของลูกคาท่ีตองสงสัยวาจะเก่ียวของกับ
การฟอกเงินไดแกกิจการท่ีมีมูลคาตั้งแต  200,000 เหรียญข้ึนไปมีวัตถุประสงคท่ีนาสงสัยลักษณะการ
ดําเนินกิจการซับซอนไมมีกิจกรรมทางธุรกิจชัดเจนไมปรากฏลูกคาหรือธุรกิจท่ีนาจะมีกําไรไดมากเปน
ตนสถาบันการเงินจะตองใหความสนใจเปนพิเศษหากลูกคาแลกเปลี่ยนเงินตราจํานวนมากบอยๆเปด
บัญชีไดหลายสาขาโอนยักยายเงินเสมอๆโอนเงินตางประเทศเสมอๆนําฝากเงินจํานวนมากโดยอางวา
ไดมาจากชนะการพนันซ้ือหลักทรัพยจํานวนโดยไมปรากฏวัตถุประสงคติดตอเชื่อมโยงกับกิจการใน
ตางประเทศกูยืมเงินจากตางประเทศโดยไมปรากฏแหลงท่ีมาเปนตน 
 3)เก็บรักษา 
   สถาบันการเงินตองเก็บรักษาบันทึกเก่ียวกับการแสดงตนของลูกคาและ
กิจกรรมท่ีถูกตรวจสอบไวไมนอยกวา 5 ป 
 4) สื่อสารขอมูล 
  สถาบันการเงินตองสื่อสารขอมูลกับหนวยราชการท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ
ปองกันปราบปรามคายาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทและสารควบคุม 

   กระตุนใหเกิดความรับรูในบรรดาพนักงาน 
 
 
 
 
 

2.6.2 มาตรการสืบสวนการฟอกเงิน 
2.6.2.1  การรายงานการฟอกเงินท่ีตองสงสัย71 
บุคคลธรรมดาและสถาบันการเงินผูมีอํานาจหนาท่ีตามมาตรการปองกันท่ีกลาว

ขางตนกับผูประกอบวิชาชีพท่ีมีโอกาสตรวจพบการฟอกเงินเชนโนตารีพนักงานขายทอดตลาด
นายหนาซ้ือขายหลักทรัพยนายประกันผูตรวจบัญชีนักกฎหมายทนายความนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เปนตนตองมีหนาท่ีตองรายงานกิจกรรมท่ีนาสงสัยวามีมูลฐานมาจากกระทําความผิดซ่ึงเปนดุลพินิจ
ของผูรายงานเองวามีกิจกรรมใดตองสงสัยสมควรรายงานโดยใหรายงานตอเจาพนักงานทางอาญา
หรือหนวยควบคุมการฟอกเงินเพ่ือทราบหากเจาพนักงานทางอาญาเปนผูไดรับรายงานรายงานตองสง
รายงานตอไปยังหนวยควบคุมการฟอกเงินเม่ือหนวยควบคุมฟอกเงินไดรับรายงานแลวตองดําเนินการ

                                                           
71United Nation International Drug Control Program, “Model Law on Money 

Laundering andConfiscation in Relation to Drug” (May 1995), Article 13 
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สืบสวนทันทีและมีอํานาจระงับกิจกรรมดังกลาวไวชั่วคราวแตถาระงับไมทันก็ตองปลอยใหกระทําการ
ไปไดท้ังนี้ผูรายงานกิจกรรมท่ีตองสงสัยจะไดรับยกเวนความรับผิดตอหนาท่ีท่ีตองรักษาความลับใน
กิจการหรือวิชาชีพ 

 2.6.2.2  วิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวน 
วิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนไดแกการดักฟงโทรศัพทการตรวจสอบบัญชีเงินฝาก

การตรวจสอบการใชระบบคอมพิวเตอรการตรวจสอบเอกสารกับตราสารตางๆเปนตนซ่ึงจะตองมี
ชองทางใหเจาพนักงานขออนุญาตศาลไดรวดเร็วเม่ือพบวาพบบัญชีเงินฝากโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร
จะถูกใชโดยผูตองสงสัยหรือเม่ือเอกสารกับตราสารนั้นเก่ียวของกับความผิด 

นอกจากนั้นเพ่ือใหการปราบปรามมีประสิทธิภาพคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
ยุโรปรับรองใหศาลมีอํานาจอนุญาตใหเจาพนักงานปองกันปราบปรามยาเสพติดใชวิธีสืบสวนพิเศษได
ตลอดชวงระยะเวลาท่ีกําหนดหากขอสงสัยเหตุผลหนักแนนเพียงพอ 

สําหรับประเทศท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหธนาคารรักษาความลับของลูกคาจะตอง
ยกเวนการใชบังคับในกรณีนี้ไวดวย72 

เครื่องมือหรือเอกสารดังกลาวเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการใหบริการหรือมีสิ่ง
ท่ีบงชี้แสดงวาบัญชีโทรศัพทหรือระบบคอมพิวเตอรไดใชหรืออาจถูกใชโดยบุคคลผูตองสงสัยวามีสวน
เก่ียวของในการใหบริการท่ีมิชอบดวยกฎหมายอันเก่ียวกับผลประโยชนทรัพยสินหรือสิ่งของใดๆ
ดังกลาวแลวหรือแสดงวาเครื่องมือตางๆหรือเอกสารดังกลาวขางตนเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับ
การใหบริการดังกลาว 
 2.6.2.3การไมยินยอมใหมีความลับทางธนาคาร 

ความลับทางธนาคารจะตองไมใชเปนเหตุผลในการคัดคานมาตรการท่ีไดบัญญัติไว
ในมาตรากอนหรือเพ่ือปฏิเสธการแสดงพยานหลักฐานแกขอเท็จจริงซ่ึงนาจะกอใหเกิดความผิดตาม
กฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงิน 

                                                           
72จิรนิติหะวานนท , “มาตรการปองกันการฟอกเงิน ,”ดุลพาห4 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2537): 

54-56. 



 
บทท่ี 3 

 
มาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพยสินเปรียบเทียบบทบัญญัติ 

ของกฎหมายไทยและกฎหมายตางประเทศ 

 
มาตรการในการริบทรัพยสินคือหลักการตอบโตผูกระทําความผิดเพ่ือเปนการตัดโอกาสไมให

ผูกระทําความผิดไดรับประโยชนจากทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไดมาจากการกระทําความผิดอัน
จะเปนการตัดแรงจูงใจในการกระทําความผิดหรือตัดวงจรในการกระทําความผิดขององคกร
อาชญากรรม โดยเฉพาะแหลงเงินทุนในการประกอบอาชญากรรม  

ปจจุบันการริบทรัพยสินหากพิจารณาจากขอบเขตของคําพิพากษาพบวา แบงไดเปน 2 
ระบบ คือ การริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิด และการริบทรัพยสินโดยไมตองมีคํา
พิพากษาวามีความผิด ซ่ึงแตละประเทศไดมีการนําหลักการริบทรัพยสินคืนท้ังสองระบบดังกลาว
บัญญัติไวในกฎหมาย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
3.1 มาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพยสินตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย 
 
 หากใชคําพิพากษาเปนเกณฑในการแบงมาตรการริบทรัพยสิน  ตามระบบกฎหมายของไทย
สามารถแบงการริบทรัพยสินออกเปนสามสวนคือ การริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิด 
และการริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิด และการริบทรัพยสินตามมูลคาโดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 3.1.1 การริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศไทย 
 การริบทรัพยสินโดยคําพิพากษาวามีความผิดนั้น เปนมาตรการทางกฎหมายท่ีนํามาใช
ดําเนินการกับทรัพยสินในกระบวนการทางอาญา ซ่ึงเปนการดําเนินการทางทรัพยสินท่ีกระทําตอตัว
บุคคล ( In Personal)73 โดยการฟองเจาของทรัพยสินเปนจําเลยในคดีท่ีจะพิจารณาวา เจาของ
ทรัพยสินกระทําความผิดหรือบริสุทธิ์  
 การดําเนินการกับทรัพยสินประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษจําเลยท่ีจะบังคับเฉพาะ
ทรัพยสินของจําเลยเทานั้น โดยการดําเนินการทางอาญานี้จะเปนการฟองคดีอาญาตอตัวบุคคลซ่ึง
หากมีทรัพยสินท่ีจะตองริบ พนักงานอัยการก็จะตองระบุในคําฟอง และหากศาลมีคําพิพากษาใหริบ
ทรัพยสินดังกลาว  กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินยอมจะตองตกไปเปนของรัฐทันที แตการดังกลาวก็จะไมมี

                                                           
73พรพิมล โศจิรัตน,การริบทรัพยดวยกระบวนการทางแพงตามหลักกฎหมายคอมมอนลอว  

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), หนา 16. 
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ผลยอนหลังไปถึงเวลาท่ีมีการกระทําความผิด และการนี้ก็ไมมีผลเปนเด็ดขาด ท่ีเจาของกรรมสิทธิ์ท่ี
แทจริงอาจมีการคัดคานและขอคืนทรัพยนั้นได74 
 สําหรับมาตรการริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิด ปรากฏอยูในประมวลกฎหมาย
อาญาของไทย มาตรา 32-36 ดังตอไปนี้ 
 มาตรา 32 ทรัพยสินใดท่ีกฎหมายบัญญัติไววา ผูใดทําหรือมีไวเปนความผิด ใหริบเสีย
ท้ังสิ้น ไมวาเปนของผูกระทําความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม 
 มาตรา 33 ในการริบทรัพยสิน นอกจากศาลจะมีอํานาจริบตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว
โดยเฉพาะแลวใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(1) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดใช หรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด หรือ 
(2) ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิดเวนแตทรัพยสินเหลานี้

เปนทรัพยสินของผูอ่ืนซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด 
มาตรา 34 บรรดาทรัพยสิน 

(1) ซ่ึงไดใหตามความใน มาตรา 143 มาตรา 144 มาตรา 149 มาตรา 
150 มาตรา 167 มาตรา 201 หรือ มาตรา 202 หรือ 

(2) ซ่ึงไดใหเพ่ือจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพ่ือเปนรางวัลในการท่ี
บุคคลไดกระทําความผิดใหริบเสียท้ังสิ้น เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอ่ืนซ่ึงมิไดรูเห็น เปนใจดวยใน
การกระทําความผิด 

มาตรา 35 ทรัพยสินซ่ึงศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดินแตศาลจะพิพากษาให
ทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได 

มาตรา 36 ในกรณีท่ีศาลสั่งใหริบทรัพยสินตาม มาตรา 33 หรือ มาตรา 34ไปแลว 
หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของแทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยใน
การกระทําความผิดก็ใหศาลสั่งใหคืนทรัพยสิน ถาทรัพยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจา
พนักงาน แตคําเสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตองกระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึง
ท่ีสุด 
 จากบทบัญญัติเก่ียวกับการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญาดังกลาว มีขอสังเกต
ตอไปนี้ 
  1) ทรัพยสินตามมาตรา 32 เปนทรัพยสินท่ีทําหรือมีไวเปนความผิดในตัวเอง 
กฎหมายบังคับใหตองริบเสมอ (เปนการริบโดยสภาพของทรัพยสิน) ไมริบไมได แมทรัพยสินนั้นจะ
ไมใชของจําเลยก็ตาม และแมโจทกไมไดขอใหริบศาลก็ริบได, โจทกไมมีอํานาจฟอง ศาลก็ริบได 
  2)  แมศาลพิพากษายกฟองหรือคดีจะไมมีใครถูกลงโทษก็ตาม ศาลก็ริบทรัพยได 
  3)  โทษริบทรัพยสินเปนโทษท่ีมุงถึงตัวทรัพย ดังนั้นแมจําเลยจะอายุไมเกิน 10 ปไม
ตองรับโทษตามมาตรา 73 ศาลก็ริบทรัพยได 

                                                           
74สรเพ็ชร ภิญโญ,พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542: ศึกษา

กรณีการริบทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับเอกสารท่ีดิน (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553), หนา 49. 
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  4)  ทรัพยสินตามมาตรา 33 เปนดุลพินิจของศาล ตางจากมาตรา 32 เปนบทบังคับ
ศาลตองริบโดยเด็ดขาด 
  5)  การริบทรัพยตามมาตรา 33(1) เปนการริบท่ีไมไดข้ึนอยูกับตัวทรัพย แตเปนการ
ริบเพราะการใชหรือมีไวเพ่ือใชซ่ึงทรัพยนั้นในการกระทําความผิด ซ่ึงทรัพยท่ีไดใชตองเปนการใชใน
การกระทําความผิดโดยตรง จึงจะริบได 
  6)  มีไวเพ่ือใชกระทําความผิดโดยตรง ริบได 
  7)  หากไมไดใชกระทําความผิดโดยตรง ศาลริบไมได 
  8)  ทรัพยสินซ่ึงไดมาโดยการกระทําความผิดโดยตรง ริบไดตามมาตรา 33(2) แต
หากไมใชริบไมได 
  9)  ทรัพยสินตามมาตรา 34 ก็เปนบทบังคับใหตองริบ ไมใชดุลพินิจ 
  10) ทรัพยสินตามมาตรา 34 แตกตางจากทรัพยสินตามมาตรา 32 ตรงท่ีมาตรา 34 
ไมใชทรัพยสินท่ีทําหรือมีไวเปนความผิดในตัวของมันเอง 
  11)  เจาของทรัพยสินซ่ึงไมไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดมีสิทธิรองขอคืน
ทรัพยไดตามมาตรา 3675 
 นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ อธิบายเก่ียวกับการริบทรัพยสินตามกฎหมายอาญาอาญาวา จะริบ
ไดเฉพาะทรัพยสินท่ีเปนของกลางท่ีไดใช มีไว เพ่ือใชหรือไดมาโดยตรงจากการกระทําความผิดเทานั้น 
แตถาทรัพยสินของกลางเหลานี้ไดเปลี่ยนสภาพไปแลว จะขอใหศาลสั่งริบไมได เชน รถยนตท่ีไดมา
เนื่องจากเอายาบาไปแลก ตอมานํารถยนตคันนี้ไปขายไดเงิน 1 ลานบาท ดังนี้จะขอใหริบเงินนั้นแทน
ไมได เพราะไดเปลี่ยนสภาพและไมใชรถยนตของกลางอีกตอไป 76 หรือกรณีการกระทําความผิด
เก่ียวกับทรัพยและตอตําแหนงหนาท่ีราชการ ผูกระทําความผิดสวนใหญประสงคตอทรัพยสินหรือ
ประโยชน (Proceeds of Crime) ท่ีตนจะไดมาจากการกระทําความผิด แตการกระทําความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีราชการ ผูกระทําความผิดมักจะมุงหมายใหตนไดรับ “ประโยชนตอบแทน” จากการ
กระทําหรือละเวนกระทําการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของตน โดยประโยชนตอบแทนนี้มีท้ัง
ประโยชนตอบแทนในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืน และประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงินเชน การจายเงิน
เพ่ือใหการอนุมัติการขออนุญาตตาง ๆ หรือเพ่ือเปนสินน้ําใจแกเจาหนาท่ีท่ีทํางานรวดเร็วหรือให
ความอนุเคราะหในเรื่องตาง ๆ การเรียกคาปรับโดยไมมีใบสั่งตามทองถนน เปนตน  สวนประโยชน
ตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินมักแอบแฝงมาในรูปแบบอ่ืนท่ีมี “มูลคา” เชน  การท่ีคูสัญญากับหนวยงานของ
รัฐหรือผูท่ีเคยไดทําสัญญากับหนวยงานของรัฐมอบพระเครื่องหายากใหเปนของขวัญแกผูมีอํานาจ
หนาท่ีอนุมัติโครงการหรือมีอํานาจสั่งซ้ือสั่งจาง หรือการท่ีนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจตาง ๆ มอบหุนลม
ใหแกนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐระดับสูง หรือแตงตั้งนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีของรัฐระดับสูง

                                                           
75ศิวาพร คารวนันท,การริบทรัพยเปนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา,คนวันท่ี 8 ตุลาคม 

2558 จาก  http://lawwebservice.com/learning2/mod/forum/discuss.php?d=36 
76อรรณพ ลิขิตจิตถะ,“กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซํ้าซอน ขัดแยงหรือเปน

มาตรการเสริมการริบทรัพยสินของผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ,”วารสารสํานักงาน  ปปส.
15, 2 (กันยายน 2542-กุมภาพันธ 2543):17-18. 
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เปนกรรมการหรือ ประธานกรรมการของนิติบุคคลเพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงเปนผูบังคับใชกฎหมายมี
ความเกรงใจหรือเพ่ือขจัดขอขัดของตางๆ ใหแกตน77 
 ในทางกฎหมาย ไมวาจะระบบกฎหมายใด ถือวาบรรดาทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิดโดยตรงหรือท่ีเรียกในทางเทคนิควา “ทรัพยสินสกปรก”(Tainted property) นั้น หากยังมี
ตัวทรัพยสินนั้นอยู ถือเปนทรัพยสินท่ีตองริบ (shall be confiscated) เพ่ือมิใหผูกระทําความผิด 
ตลอดจนญาติพ่ีนอง และวงศวานวานเครือของคนเหลานี้แสวงหาประโยชนจากทรัพยสินเหลานี้ได  
  ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือถาผูกระทําความผิดแปลงสภาพทรัพยสินสกปรกนั้นไปเปนทรัพยสิน
อยางอ่ืน แลวมอบใหแกญาติหรือบริวารของตนยึดถือทรัพยสินนั้นไว หรือผูกระทําความผิดไดมาซ่ึง
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินแตแอบแฝงมาในรูปแบบตาง ๆ ขางตน  จึงไมมี
ทรัพยสินใหริบได  
 กรณีเชนนี้นักกฎหมายท่ัวโลกเห็นตรงกันวาตองริบทรัพยสินของผูกระทําความผิดและบุคคล
ท่ีเก่ียวของตาม “มูลคา” ของทรัพยสินท่ีไดมาแทนทรัพยสินสกปรกหรือประโยชนท่ีตนไดรับมา
ดวย (Value-base Confiscation) ซ่ึงนอกจากจะเปนไปเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดแลว ยังเปนไป
เพ่ือมิใหผูกระทําความผิด ตลอดจนญาติพ่ีนอง และวงศวานวานเครือของคนเหลานี้สามารถได
ประโยชนจากทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาโดยมิชอบเหลานี้ไดอีกตอไป กลาวคือ หากศาลพิพากษา
วาจําเลยกระทําความผิด กฎหมายใหอํานาจแกศาลท่ีจะพิพากษาใหจําเลยชําระเงินตามมูลคาท่ี
เทากับมูลคาของทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาโดยมิชอบเหลานี้หากวาไมมีตัวทรัพยสินหรือ
ประโยชนนั้นอยูในขณะท่ีศาลมีคําพิพากษาใหริบ 
 สําหรับกฎหมายไทยนั้น มาตรา  18(5) แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาการริบ
ทรัพยสินเปนโทษทางอาญา ซ่ึงมาตรา  33(2) แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบ
ทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยการกระทําความผิดดวย ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูกระทําความผิด ญาติบริวาร และ
วงศวานวานเครือของผูกระทําความผิดไดรับประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิด และแมกฎหมายบัญญัติใหริบ “ทรัพยสิน” อันมีความหมายครอบคลุมท้ังทรัพยท่ีมีรูปราง
และไมมีรูปราง แตโดยท่ีมาตรา  35 บัญญัติวาทรัพยสินซ่ึงศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน 
และตอมาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษาฎีกาท่ี  1587/2505และคําพิพากษาฎีกาท่ี  804/2520 วางบรรทัด
ฐานไววา การริบทรัพยสินนั้น ทรัพยสินท่ีจะริบตองมีตัวอยู ไมวาจะยึดเอามาเปนของกลางแลวหรือ
อยูอ่ืน ถาทรัพยสินท่ีจะริบนั้นไมมีตัว เชนถูกทําลายหรือสูญหายไปจะสั่งริบไมได เพราะไมอาจตกเปน
ของแผนดินได  ดังนั้น กรณีจึงมีชองวางท่ีทําใหศาลไมมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการ
กระทําความผิดท่ีผูกระทําความผิดซุกซอนหรือยักยายถายเทไปแลวได ยิ่งเปนประโยชนตอบแทนท่ี
ไมใชตัวเงินและแอบแฝงมาในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวขางตนยิ่งไมสามารถริบทรัพยสินได เนื่องจากไม
มีตัวทรัพยใหริบ ชองวางนี้จึงทําใหผูกระทําความผิด ญาติพ่ีนอง และเครือขายของผูกระทําความผิด

                                                           
77ปกรณ นิลประพันธ, การริบทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ ท่ีไดมาจากการกระทําความผิด

, คนวันท่ี 8 กันยายน 2558จากhttp://lawdrafter.blogspot.com/2014/02/blog-
post_14.html 
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ยังคงไดรับประโยชนจากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด หรือประโยชนตอบแทนอ่ืน รวมท้ัง
บรรดาทรัพยสินหรือประโยชนใด ๆ ท่ีไดมาแทนทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดนั้นอยูตอไป78 
 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน เม่ือผูกระทําความผิดไดมาซ่ึงทรัพยสินสกปรกจึงมักจัดแจงยัก
ยายถายเทหรือแปลงสภาพทรัพยสินสกปรกนั้นเปนลําดับแรกเพ่ือมิใหมีการริบได อันทําใหญาติพ่ีนอง
และวงศวานวานเครือของตนยังคงไดรับประโยชนจากทรัพยสินสกปรกหรือทรัพยสินท่ีไดมาแทน
ทรัพยสินสกปรกนั้น หรือกรณีการกระทําความผิดท่ีผูกระทําความผิด ตลอดจนญาติพ่ีนองและวงศ
วานวานเครือของผูกระทําความผิดไดบริโภคประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงินไปแลว ก็ไมสามารถ
ลงโทษบุคคลเหลานี้โดยการริบทรัพยสินได ซ่ึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของการริบทรัพยสินตาม
ประมวลกฎหมายอาญาท่ีไมตองการใหผูกระทําความผิด ญาติพ่ีนอง และวงศวานวานเครือของคน
เหลานี้ไดรับประโยชนจากทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาโดยมิชอบเหลานี้ไดอีกตอไป 
 ขณะท่ี การริบทรัพยสินท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นั้น จะ
ขยายขอบเขตการริบทรัพยสินใหครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพยสินท่ีเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ไมวาจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก่ีครั้ง และไมวาเงินหรือทรัพยสินนั้นจะอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน โอนไป
เปนของบุคคลอ่ืนหรือปรากฏตามหลักฐานทางทะเบียนวา เปนของบุคคลอ่ืนก็ตาม จากกรณีตัวอยาง
ดังกลาว เงิน 1 ลานบาทท่ีไดจากการขายรถยนตของกลาง สามารถขอใหศาลสั่งริบ  ภายใตเง่ือนไข
ท่ีวา ตองมีคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหลงโทษกอน การริบทรัพยสินตามกฎหมายนี้ จึงผูกติดกับ
คดีอาญาหลัก หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา การริบทรัพยสินทางอาญา79 
 
 3.1.2 การริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศไทย 
 การดําเนินการริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิดเปนการดําเนินการทางแพง
กับทรัพยสินนั้น เปนกระบวนการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีกระทําตอตัวทรัพยสิน ( In rem) ท่ี
ผูกระทําความผิดอาญาไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือไดทรัพยสินนั้นมาจากการกระทําความผิดไมวาจะ
ไดมาโดยตรงหรือทางออม  
 การดําเนินการฟองตัวทรัพยสินนั้นโดยตรง เปนการดําเนินการทางแพงท่ีแยกจากการ
ดําเนินการตามกฎหมายในการท่ีจะนําตัวบุคคลมาดําเนินคดีอาญา และไมมีเง่ือนไขในการลงโทษทาง
อาญา การดําเนินการทางแพงเริ่มตนดวยการริบทรัพยสินท่ีอยูในเขตอํานาจศาลเหนือทรัพยสิน เม่ือ
เจาหนาท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนทรัพยสินท่ีมิชอบดวยกฎหมายแลว รัฐจะมีหนาท่ีในการนํา
พยานหลักฐานเขาสืบเพ่ือท่ีจะแสดงใหเห็นวาทรัพยสินนั้นมีเหตุอันควรสงสัยวาเก่ียวของกับการ
กระทําความผิด และหากมีบุคคลผูมีสวนไดเสียเขามาโตแยงสิทธิของตน ผูนั้นก็จะตองมีภาระท่ีจะนํา
พยานหลักฐานมาพิสูจนหักลางหลักฐานของรัฐ ซ่ึงกอนมีคําพิพากษาของศาล ศาลก็จะมีการชั่ง
น้ําหนักของพยานหลักฐานท่ีวา พยานหลักฐานของฝายใดมีความนาเชื่อมากกวากัน และเม่ือศาลไดมี

                                                           
78เรื่องเดียวกัน. 
79อรรณพ ลิขิตจิตถะ,เรื่องเดิม, หนา 17-18. 
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คําสั่งใหริบทรัพยสินนั้น กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นก็จะตกเปนของรัฐโดยเด็ดขาด แมภายหลังกระทํา
ความผิดจะมีการโอนทรัพยสินไปยังบุคคลอ่ืน ผูรับโอนก็ไมไดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้น80 
 สําหรับระบบกฎหมายของไทย หลักการดําเนินการริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามี
ความผิดนี้ ถูกนํามาใชในกฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการขอให
ทรัพยสินตกเปนของแผนดินจะไมผูกติดกับคดีอาญาหลัก กลาวคือแมไมมีการฟองคดีหรือมีการฟอง
คดีอาญาหลัก และศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองก็ตามก็ไมเปนอุปสรรคตอกระบวนการขอให
ศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา การริบทรัพยสินทางแพง81 
 กฎหมายเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนมาตรการทางกฎหมายท่ี
ออกมาบังคับใชเพ่ือทําลายเศรษฐกิจของอาชญากร ท้ังนี้ นอกเหนือจากการดําเนินคดีกับบุคคลท่ีโอน 
รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด หรือกระทําดวยประการใดๆ เพ่ือ
ปกปด หรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริง การไดมา แหลงท่ีตั้ง การจําหนาย  การโอน การไดสิทธิใด ๆซ่ึง
ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ซ่ึงถือเปนการฟอกเงินแลว ยังมีการนํามาตรการเก่ียวกับการ
ริบทรัพยสินมาใชโดยกฎหมายไดขยายหลักเกณฑการยึดทรัพยสินใหมีขอบเขตกวางขวางข้ึนกวาการ
ยึดทรัพยสินตามกฎหมายท่ีมีอยูเดิม โดยใหสามารถยึดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดได
ท้ังหมด โดยไมตองคํานึงวา  ทรัพยสินดังกลาวจะมีการโอน แปรเปลี่ยนสภาพไปแลวหลายครั้ง หรือ
ตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของบุคคลอ่ืนแลวก็ตาม 
 นอกจากนี้ ยังมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 40-41/2546 ลงวันท่ี 16 ตุลาคม 2546 (คํา
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญท่ี 40-41/2546) ซ่ึงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ลงมติเปนเอกฉันทวินิจฉัยวา 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 48-59วาดวยการ
ดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินไมขัดตอรัฐธรรมนูญมาตรา 29 32 และ 235 ซ่ึงเปนหลักรับรองการหาม
ใชกฎหมายอาญายอนหลังกับบุคคลในความผิดทางอาญา 
 สําหรับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มี
ดังตอไปนี้ 

1) ความผิดมูลฐาน 
   ในปจจุบัน ความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ปรากฏอยูในมาตรา 3 รวม 21 ฐานความผิดดังตอไปนี้ 

 (1) ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 (2) ความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปน
ธุระจัดหาลอไปหรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็กเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและความผิดฐาน
พรากเด็กและผูเยาวความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและปราบปรามกาคาหญิง
และเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
การเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการคาประเวณีหรือความผิดเก่ียวกับการ

                                                           
80สรเพ็ชร ภิญโญ,เรื่องเดิม, หนา 50. 
81อรรณพ ลิขิตจิตถะ, เรื่องเดิม, หนา 18. 
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เปนเจาของกิจการการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการกิจการคาประเวณีหรือสถานการคาประเวณีหรือ
เปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานการคาประเวณี 

 (3) ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชน 

 (4) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพยหรือ
กระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยซ่ึง
กระทําโดยกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเก่ียวของในการดําเนินงาน
ของสถาบันการเงินนั้น 

 (5) ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานในองคการ
หรือหนวยงานของรัฐหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

 (6) ความผิดเก่ียวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอ้ังยี่
หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

 (7) ความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
 (8) ความผิดเก่ียวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา 
 (9) ความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันเฉพาะความผิด

เก่ียวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตและมีจํานวนผูเขาเลนหรือเขาพนันใน
การเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคนหรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวาสิบ
ลานบาทข้ึนไป 

 (10) ความผิดเก่ียวกับการเปนสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือการมี
สวนรวมในองคกรอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกําหนดเปนความผิด 

 (11) ความผิดเก่ียวกับการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ี
เก่ียวกับการชวยจําหนายซ้ือรับจํานําหรือรับไวดวยประการใดซ่ึงทรัพยท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด
อันมีลักษณะเปนการคา 

 (12) ความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตราดวงตราแสตมปและตั๋ว
ตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคา 

 (13) ความผิดเก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการ
ปลอมหรือการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของสินคาหรือความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาอันมีลักษณะเปนการคา 

 (14) ความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสือ
เดินทางตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพ่ือการคา 

 (15) ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยการใชยึดถือหรือ 
 ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชนจาก

ทรัพยากร ธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปนการคา 
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 (16) ความผิดเก่ียวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิด
อันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใหไดประโยชนซ่ึงทรัพยสิน 

 (17) ความผิดเก่ียวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขังผูอ่ืนตามประมวลกฎหมาย
อาญาเฉพาะกรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพ่ือตอรองใหไดรับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง 

 (18) ความผิดเก่ียวกับการลักทรัพยกรรโชกรีดเอาทรัพยชิงทรัพยปลนทรัพย
ฉอโกงหรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระ 

 (19) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด 

 (20) ความผิดเก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (21) ความผิดเก่ียวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธท่ีใชหรืออาจ
นําไปใชในการรบหรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณฑ 

ความผิดมูลฐานดังท่ีกลาวมาใหหมายความรวมถึงการกระทําความผิดอาญานอกราช 
อาณาจักรถาปรากฏวา (1) ผูกระทําความผิดหรือผูรวมกระทําความผิดคนใดคนหนึ่งเปนคนไทยหรือมี
ถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย (2) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว และไดกระทําโดยประสงคใหความผิด
เกิดข้ึนในราชอาณาจักร หรือรัฐบาลไทยเปนผูเสียหาย หรือ (3) ผูกระทําความผิดเปนคนตางดาว 
และการกระทํานั้นเปนความผิดตามกฎหมายของรัฐท่ีการกระทําเกิดข้ึนในเขตอํานาจของรัฐนั้น หาก
ผูนั้นมาอยูในประเทศไทย และไมไดมีการสงตัวผูนั้นไปตามกฎหมายวาดวยการสงผูรายขามแดน  

นอกจากนี้พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมขาม
ชาติ พ.ศ. 2556 ยังกําหนดไวในมาตรา 22 ใหการกระทําความผิดฐานมีสวนรวมในองคกร
อาชญากรรมขามชาติ เปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินดวย ไดแก ความผิดท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้  

 (1) ความผิดท่ีกระทําในเขตแดนของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 
 (2) ความผิดท่ีกระทําในรัฐหนึ่งแตการตระเตรียมการวางแผนการสั่งการการ

สนับสนุนหรือการควบคุมการกระทําความผิดไดกระทําในอีกรัฐหนึ่ง 
 (3) ความผิดท่ีกระทําในรัฐหนึ่งแตเก่ียวของกับองคกรอาชญากรรมท่ีมีการ

กระทําความผิดมากกวาหนึ่งรัฐ 
 (4) ความผิดท่ีกระทําในรัฐหนึ่งแตผลของการกระทําท่ีสําคัญเกิดข้ึนในอีกรัฐ

หนึ่ง82 
 2)  การรายงานและการแสดงตน 

 กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกําหนดใหสถาบันการเงิน 83มีหนาท่ี
ตองรายงานการทําธุรกรรมนั้นตอสํานักงานปองกันและปรบปรามการฟอกเงินเม่ือปรากฏวา 

                                                           
82มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรม

ขามชาติ พ.ศ. 2556 
83มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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(1) ธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (1) มีจํานวนเงินสดตั้งแตสองลานบาทข้ึน
ไปเวนแตธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสซ่ึงรวมถึงธุรกรรมท่ีเก่ียวกับ
สังหาริมทรัพยตาม (2) ดวยใหรายงานเม่ือมีจํานวนเงินสดตั้งแตหนึ่งแสนบาทข้ึนไป 

(2) ธุรกรรมตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง (2) มีมูลคาทรัพยสินตั้งแตหาลานบาทข้ึน
ไปเวนแตธุรกรรมท่ีเก่ียวกับสังหาริมทรัพยท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสให
รายงานเม่ือมีมูลคาทรัพยสินตั้งแตเจ็ดแสนบาทข้ึนไป84 

(3) เม่ือเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย85 
นอกจากนี้ยังบัญญัติใหสํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานครสํานักงานท่ีดินจังหวัด

สํานักงานท่ีดินสาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอมีหนาท่ีตองรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเม่ือปรากฏวามีการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ีสถาบันการเงินมิไดเปนคูกรณีและท่ีมีลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) การชําระดวยเงินสดตามเปนจํานวนตั้งแตสองลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป 
(2) อสังหาริมทรัพยมีมูลคาตามตั้งแตหาลานบาทหรือกวานั้นข้ึนไป 

นอกจากมีการบัญญัติให สถาบันการเงิน และ สํานักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร
สํานักงานท่ีดินจังหวัดสํานักงานท่ีดินสาขาและสํานักงานท่ีดินอําเภอ มีหนาท่ีตองรายงานธุรกรรมตอ
สํานักงานคณะกรรมการการฟอกเงินแลว ยังกําหนดใหผูประกอบอาชีพตอไปนี้ มีหนาท่ีตองแสดงตน 

กรณีผูประกอบอาชีพตอไปนี้ ตองแสดงตนทุกครั้ง กอนการทําธุรกรรมท่ีมีมูลคา
ตั้งแต เจ็ดแสนบาทข้ึนไป 

(1) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการการใหคําแนะนําหรือการเปนท่ี
ปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงินตามมาตรา 13 

(2) ผูประกอบอาชีพคาอัญมณีเพชรพลอยทองคําหรือเครื่องประดับท่ีประดับ
ดวยอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคํา 

(3) ผูประกอบอาชีพคาหรือใหเชาซ้ือรถยนต 
(4) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับนายหนาหรือตัวแทนซ้ือขายอสังหาริมทรัพย 

                                                           
84กฎกระทรวงกําหนดจํานวนเงินสดและมูลคาทรัพยสินในการทําธุรกรรมท่ีสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2554 
85มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 นิยาม “เหตุ

อันควรสงสัย” หมายถึง 
(1) ธุรกรรมท่ีมีความซับซอนผิดไปจากการทําธุรกรรมในลักษณะเดียวกันท่ีทํากันอยู

ตามปกติ 
(2) ธุรกรรมท่ีขาดความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ 
(3) ธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรเชื่อไดวากระทําข้ึนเพ่ือหลีกเลี่ยงมิใหตองตกอยูภายใตบังคับแหง

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  
(4) ธุรกรรมท่ีเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับความผิดมูลฐาน  
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(5) ผูประกอบอาชีพคาของเกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการขาย
ทอดตลาดและคาของเกา 

กรณีผูประกอบอาชีพตอไปนี้ ตองแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรม 
(1) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับสําหรับผู

ประกอบธุรกิจท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจสินเชื่อ
สวนบุคคลภายใตการกํากับหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

(2) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเครดิตท่ีมิใชสถาบันการเงินตามประกาศ
กระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิตหรือตามกฎหมายวาดวยธุรกิจสถาบันการเงิน 

กรณีผูประกอบอาชีพตอไปนี้ ตองแสดงตนทุกครั้งกอนการทําธุรกรรมท่ีมีมูลคา
ตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป 

(1) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสท่ีมิใชสถาบันการเงินตาม
ประกาศกระทรวงการคลังเก่ียวกับการประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกสหรือตามกฎหมายวาดวย
ธุรกิจสถาบันการเงิน 

กรณีผูประกอบอาชีพตอไปนี้ ตองแสดงตนทุกครั้ง กอนการใหบริการเงิน
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีมูลคาตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป และการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีมูลคาตั้งแตหาหม่ืนบาทข้ึนไป เวนแตเปนการทําธุรกรรมท่ีไดรับการยกเวนไมตองรายงาน 

(1) ผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส86 

สําหรับธุรกรรมท่ีไดรับการยกเวนไมตองรายงาน  
(1) ธุรกรรมท่ีพระมหากษัตริยพระบรมราชินีพระรัชทายาทหรือพระบรมวงศ

ตั้งแตชั้นพระองคเจาข้ึนไปจนถึงชั้นเจาฟาเปนคูกรณี 
(2) ธุรกรรมท่ีรัฐบาลราชการสวนกลางราชการสวนภูมิภาคราชการสวนทองถ่ิน

รัฐวิสาหกิจองคการมหาชนหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐเปนคูกรณี 
(3) ธุรกรรมท่ีมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิสายใจไทยเปนคูกรณี 
(4) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินประเภทสังหาริมทรัพยท่ีทํากับสถาบันการเงิน

เวนแต 
ก. ธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

 ข. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเปนเรือกําปนเรือท่ีมีระวางตั้งแตหกตัน
ข้ึนไปเรือกลไฟหรือเรือยนตท่ีมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไปรวมท้ังแพดวย 

 ค. ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับทรัพยสินท่ีเปนยานพาหนะเครื่องมือหรือ
เครื่องจักรกลอ่ืนใด 

                                                           
86กฎกระทรวงกําหนดธุรกรรมท่ีสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตองจัด

ใหลูกคาแสดงตนพ.ศ. 2554 
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 (5) การทําสัญญาประกันวินาศภัยเวนแตการชดใชคาสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันวินาศภัยท่ีคาดวาจะตองจายตั้งแตสิบลานบาทข้ึนไป 
 (6) การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมประเภทโอนเปนท่ีสาธารณประโยชนหรือ
การไดมาโดยการครอบครองหรือโดยอายุความตามมาตรา  1382 หรือมาตรา1401แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
 (7) ธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการบริการไดแก   
  ก.  การบริการรับชําระเงินแทนเฉพาะท่ีมีมูลคานอยกวาเจ็ดแสนบาท 
  ข. การบริการเครือขายบัตรเครดิต 
  ค. การบริการเครือขายอีดีซี 
  ง. การบริการสวิตชชิ่งในการชําระเงิน 
  จ. การบริการหักบัญชี 
  ฉ. การบริการชําระดุล 
  ช. การบริการหักบัญชีเช็คดราฟตตั๋วแลกเงินตั๋วสัญญาใชเงินและตราสาร
ทางการเงินอ่ืนๆ 
 (8) ธุรกรรมท่ีทําผานเครื่องถอนเงินอัตโนมัติหรือผานเครื่องฝากเงินอัตโนมัติเวน
แตกรณีเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 (9) ธุรกรรมท่ีเปนการโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสดังตอไปนี้เวน
แตกรณีเปนธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัย 
 ก.การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในสถาบันการเงิน
หรือภายในผูประกอบอาชีพการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจ
บริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส หรือระหวางสถาบันการเงินกับผูประกอบอาชีพการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ท้ังนี้เฉพาะท่ีทําข้ึนเพ่ือสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เทานั้น 
 ข.การโอนเงินหรือการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสภายในสถาบันการเงิน
หรือภายในผูประกอบอาชีพผูประกอบอาชีพการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส เฉพาะท่ีทําข้ึนเพ่ือลูกคารายเดียวกัน
เทานั้น87 
 นอกจากนี้ ยังมีการออกกฎกระทรวง หามสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพตามผู
ประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการการใหคําแนะนําหรือการเปนท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ี
เก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยายเงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี
ไมใชสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย

                                                           
87กฎกระทรวงฉบับท่ี  5 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 (ธุรกรรมท่ีไดรับยกเวนไมตองรายงาน) 
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การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสสรางความสัมพันธทางธุรกิจหรือทํา
ธุรกรรมกับลูกคาท่ีปกปดชื่อจริงหรือใชชื่อแฝง 
  หามสถาบันการเงินและผูประกอบอาชีพผูประกอบอาชีพเก่ียวกับการดําเนินการ
การใหคําแนะนําหรือการเปนท่ีปรึกษาในการทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับการลงทุนหรือการเคลื่อนยาย
เงินทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีไมใชสถาบันการเงินและผูประกอบ
อาชีพเก่ียวกับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวย 
 การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสรวมท้ังกรรมการ
พนักงานลูกจางตัวแทนและสํานักงานผูดําเนินการแทนเปดเผยขอเท็จจริงหรือกระทําดวยประการใดๆ
อันอาจมีผลทําใหลูกคาทราบเก่ียวกับการรายงานธุรกรรมท่ีมีเหตุอันควรสงสัยหรือรายงานขอมูลอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวของของลูกคาไปยังสํานักงาน88 
  3) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม 
  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินคณะหนึ่งประกอบดวย
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงยุติธรรมอัยการสูงสุดผูบัญชาการตํารวจ
แหงชาติเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจ
การคลังอธิบดีกมท่ีดินอธิบดีกรมศุลกากรอธิบดีกรมสรพากรอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายผูวา
การธนาคารแหงประเทศไทยเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยประธานสมาคมธนาคารไทย
และผูทรงคุณวุฒิจํานวนเกาคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในทาง
เศรษฐศาสตรการเงินการคลังกฎหมายหรือสาขาใดสาขาหนึ่งท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตามลําดับเปนกรรมการและ
เลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ89 
  คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1) เสนอมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตอคณะรัฐมนตรี 
2) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการ

ฟอกเงินท่ีอาจเกิดจากการทําธุรกรรมของหนวยงานของรัฐหรือกิจการบางประเภทท่ีไมตองรายงาน
การทําธุรกรรมตามพระราชบัญญัตินี้และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันความเสี่ยงดังกลาว 

3) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงระเบียบและ
ประกาศเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

4) วางระเบียบเก่ียวกับการสงคืนทรัพยสินการเก็บรักษาการนําทรัพยสิน
ออกขายทอดตลาดการนําทรัพยสินไปใชประโยชนและการประเมินคาเสียหายและคาเสื่อมสภาพและ
วางระเบียบเก่ียวกับกองทุน 

                                                           
88กฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา พ.ศ. 2556 
89มาตรา24วรรคหนึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 



58 

  5) สงเสริมความรวมมือของประชาชนเก่ียวกับการใหขอมูลขาวสารเพ่ือ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและวางระเบียบในการดําเนินการกับขอมูลหรือเอกสารเพ่ือใช
เปนพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  6) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  7) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือ
ระเบียบอ่ืนใดในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้90 
  นอกจากนี้ ยังใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการธุรกรรมข้ึนมาอีกคณะหนึ่งประกอบดวย 
กรรมการธุรกรรมจํานวนหาคนซ่ึงคณะกรรมการแตงตั้งจากบุคคลซ่ึงไดรับการเสนอชื่อจาก
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและคณะกรรมการอัยการคณะละหนึ่งคนในกรณีท่ีคณะกรรมการผูมีสิทธิเสนอชื่อคณะใดไม
สามารถเสนอชื่อบุคคลในสวนของตนเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการธุรกรรมไดภายในสี่สิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงจากสํานักงานใหเสนอชื่อใหคณะกรรมการแตงตั้งบุคคลอ่ืนท่ีเหมาะสมเปนกรรมการธุรกรรม
แทนการเสนอชื่อจากคณะกรรมการคณะนั้นและใหกรรมการธุรกรรมท่ีคณะกรรมการแตงตั้งคัดเลือก
กันเองเปนประธานกรรมการธุรกรรมคนหนึ่งโดยใหเลขาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 91โดย
คณะกรรมการธุรกรรม มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  1) ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
  2) สั่งยับยั้งการทําธุรกรรมในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยและมี
พยานหลักฐานอันสมควรวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจเก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือ
ความผิดฐานฟอกเงิน 92หรือในกรณีท่ีมีพยานหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาธุรกรรมใดเก่ียวของหรืออาจ
เก่ียวของกับการกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน 93และใหคณะกรรมการธุรกรรม
รายงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ94 
  3) ดําเนินการในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม
หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอนจําหนายยักยายปกปดหรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปน
ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด95 
  4) เสนอรายงานผลการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ตอคณะกรรมการ
และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติทุก 4 เดือน โดยรายงานอยางนอยตองมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ บุคคลผูถูกตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพยสินหรือถูกสั่งยับยั้งการทําธุรกรรม 

                                                           
90มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
91มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
92มาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
93มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
94มาตรา37แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551

แกไขเพ่ิมเติม 
95มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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หรือถูกยึดหรืออายัดทรัพยสิน พยานหลักฐานท่ีใชดําเนินการตอบุคคลท่ีถูกตองตรวจธุรกรรมหรือ
ทรัพยสิน ผูขอผูใชหรือสั่งการใหมีการดําเนินการ และผลการดําเนินการ โดยรายงานดังกลาวถือเปน
ความลับของราชการ96 
  5) กํากับดูแลความเปนอิสระและเปนกลางของสํานักงานและเลขาธิการ 
  6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย97 
 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
เลขาธิการมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 1) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงินสวนราชการองคการหรือ
หนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแลวแตกรณีสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือสงบัญชีเอกสาหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
 3) เขาไปในเคหสถานสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวา
มีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดฐานฟอกเงินเพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือประโยชนในการติดตามตรวจสอบหรือยึดหรืออายัด
ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดทรัพยสิน
หรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยายซุกซอนทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม98 
  4)  มาตรการคุมครองชวยเหลือแกผูใหถอยคํา 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาคดีใดสมควรจัดใหมีมาตรการคุมครอง
ชวยเหลือแกผูใหถอยคําหรือผูท่ีแจงเบาะแสหรือขอมูลใดอันเปนประโยชนตอการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการธุรกรรมแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการใหมีมาตรการใน
การคุมครองบุคคลดังกลาวโดยใหถือวาบุคคลดังกลาวเปนพยานท่ีมีสิทธิไดรับความคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญาท้ังนี้ใหคณะกรรมการธุรกรรมเสนอความเห็นดวยวา
สมควรใชมาตรการท่ัวไปหรือมาตรการพิเศษตามกฎหมายดังกลาวสําหรับบุคคลเหลานั้นดวย 
 ในกรณีเกิดความเสียหายแกชีวิตรางกายอนามัยชื่อเสียงทรัพยสินหรือสิทธิอยางหนึ่ง
อยางใดของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือสามีภริยาผูบุพการีผูสืบสันดานหรือบุคคลอ่ืนท่ีมี 
ความสัมพันธใกลชิดกับบุคคลดังกลาวเพราะมีการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาเนื่องจากการดําเนินการ
หรือการใหถอยคําหรือแจงเบาะแสหรือขอมูลตอพนักงานเจาหนาท่ีใหบุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคํารองตอ

                                                           
96มาตรา 39/1 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับท่ี2) 

พ.ศ. 2551แกไขเพ่ิมเติม 
97มาตรา34 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี2). พ.ศ. 2551

แกไขเพ่ิมเติม 
98มาตรา34 วรรคแรกและวรรคสองแหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551แกไขเพ่ิมเติม 
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือขอรับคาตอบแทนเทาท่ีจําเปนและสมควรตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
พยานในคดีอาญาดวย99 

5) การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน 
  เม่ือสํานักงานไดรับรายงานการทําธุรกรรมหรือขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมแลวให
ทําการตรวจสอบเบื้องตนถาปราก ฎวาการทําธุรกรรมใดมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอนจําหนาย
ยักยายปกปดหรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดใหสํานักงานเสนอ
เรื่องใหคณะกรรมการธุรกรรมเพ่ือพิจารณาสั่งการภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดพบเหตุเชนนั้นโดย
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวไดชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวันโดย
ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดงหลักฐานวาเงินหรือ
ทรัพยสินในการทําธุรกรรมนั้นมิใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําสั่งเพิกถอนการ
ยึดหรืออายัดก็ได 
 ในการพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมถาเห็นวาเรื่องท่ีเสนอมายังไมเพียง
พอท่ีจะพิจารณาสั่งการดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวไดชั่วคราว คณะกรรมการธุรกรรมอาจมอบหมาย
ใหพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมแลว
รายงานใหทราบก็ได 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมเห็นวาเรื่องท่ีเสนอมาอาจดําเนินการสงเรื่องให
พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็วได
เพียงแตยังขาดหลักฐานบางประการท่ีจะทําใหเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทํา
ความผิดใหคณะกรรมการธุรกรรมดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินหรือจะมอบหมายใหพนักงาน
เจาหนาท่ีซ่ึงไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเพ่ือใหไดมาซ่ึง
หลักฐานดังกลาว 
 ในกรณีท่ีปราก ฎหลักฐานเปนท่ีเชื่อไดวาทรัพยสินใดเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดใหคณะกรรมการธุรกรรมสงเรื่องใหเลขาธิการสงเรื่องใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือ
ยื่นคํารองขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินโดยเร็ว100 
  ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นวาเรื่องดังกลาวยังไมสมบูรณพอท่ีจะยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินไดใหพนักงานอัยการรีบแจงให
เลขาธิการทราบเพ่ือดําเนินการในการหาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมโดยใหระบุขอท่ีไมสมบูรณนั้นให
ครบถวนในคราวเดียวกัน เม่ือเลขาธิการดําเนินการพาพยานหลักฐานเพ่ิมเติมแลว สงเรื่องเพ่ิมเติมไป
ใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหากพนักงานอัยการยังเห็นวาไมมีเหตุพอท่ีจะยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินใหพนักงานอัยการรีบแจงให

                                                           
99มาตรา 37/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี4) 

พ.ศ.2556 แกไขเพ่ิมเติม 
100กฎกระทรวงฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 (หลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการ
ทําธุรกรรม) 
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เลขาธิการทราบเพ่ือสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดใหคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตไดรับเรื่องจากเลขาธิการและเม่ือคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเปน
ประการใดใหพนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้นหากคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาดภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการเม่ือคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาด
ไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลาและไดปฏิบัติตามความเห็นของพนักงาน
อัยการตามวรรคสามแลวใหเรื่องนั้นเปนท่ีสุดและหามมิใหมีการดําเนินการเก่ียวกับบุคคลนั้นใน
ทรัพยสินเดียวกันนั้นอีกเวนแตจะไดพยานหลักฐานใหมอันสําคัญซ่ึงนาจะทําใหศาลมีคําสั่งให
ทรัพยสินของบุคคลนั้นตกเปนของแผนดินไดและในกรณีเชนวานี้ถาไมมีผูใดขอรับคืนทรัพยสิน
ดังกลาวภายในสองปนับแตวันท่ีคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไมใหยื่นคํารองหรือไมวินิจฉัยชี้ขาด
ภายในกําหนดระยะเวลาใหสํานักงานดําเนินการนําทรัพยสินนั้นสงเขากองทุนและในกรณีท่ีมีผูมา
ขอรับคืนโดยใชสิทธิ์ขอรับคืนตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงสามารถทําไดถึงแมจะเกินกวากําหนดสองปให
สํานักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืนหากไมอาจสงคืนทรัพยสินไดใหคืนเปนเงินจากกองทุน
แทนหากยังไมมีผูมารับคืนเม่ือลวงพนยี่สิบปใหทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนท้ังนี้หลักเกณฑวิธีการ
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงินในระหวางท่ียังไมมีผูมารับคืนใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกําหนด 
 เม่ือศาลรับคํารองท่ีพนักงานอัยการยื่นตอศาลแลวใหศาลสั่งใหปดประกาศไวท่ีศาล
นั้นและประกาศอยางนอยสองวันติดตอกันในหนังสือพิมพท่ีมีจําหนายแพรหลายในทองถ่ินเพ่ือใหผูซ่ึง
อาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินมายื่นคํารองขอกอนศาลมีคําสั่งกับใหศาลสั่งใหสง
สําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพ่ือปดประกาศไวท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจทองท่ีท่ีทรัพยสินนั้น
ตั้งอยูและถามีหลักฐานแสดงวาผูใดอาจอางวาเปนเจาของหรือมีสวนไดเสียในทรัพยสินก็ใหเลขาธิการ
มีหนังสือแจงใหผูนั้นทราบเพ่ือใชสิทธิดังกลาวการแจงนั้นใหแจงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ตามท่ีอยูครั้งหลังสุดของผูนั้นเทาท่ีปรากฏในหลักฐาน101 
 เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการแลวหากศาลเชื่อวาทรัพยสินตาม
คํารองเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดและคํารองของผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือ
ผูรับโอนทรัพยสินฟงไมข้ึนใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน102 
 ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตกเปนของแผนดิน
หากปรากฏวามีทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ิมข้ึนอีกก็ใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอให
ศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินได103 
 เม่ือศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงท่ีสุดใหสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินดําเนินการดังตอไปนี้ 

                                                           
101มาตรา 49  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551

แกไขเพ่ิมเติม 
102มาตรา51แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2551 

แกไขเพ่ิมเติม 
103มาตรา 54 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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1) กรณีทรัพยสินเปนเงินใหนําเงินดังกลาวสงเปนเงินรายไดแผนดิน 
2) กรณีทรัพยสินเปนใบหุนหรือตราสารใหนําใบหุนหรือตราสารดังกลาว

สงมอบใหกระทรวงการคลัง 
3) กรณีทรัพยสินเปนสิทธิการเชาหรือสิทธิตามสัญญาอ่ืนใหนําสิทธิการ

เชาหรือสิทธิตามสัญญาอ่ืนดังกลาวสงมอบใหกระทรวงการคลัง 
4) กรณีทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนเชนรถยนตรถจักรยานยนต

เรือยนตเครื่องอุปกรณไฟฟาอัญมณีหรือทองรูปพรรณใหสํานักงานเก็บรักษาไวตามระเบียบของทาง
ราชการเม่ือครบกําหนดหนึ่งปและไมมีผูใชสิทธิขอทรัพยคืนใหดําเนินการนําทรัพยสินดังกลาวออก
ขายทอดตลาดและนําเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดนั้นสงเปนเงินรายไดแผนดินและใหนําระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

5) กรณีทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยหรือท่ีดินซ่ึงมีสิ่งกอสรางหรือ
เครื่องจักรจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักรใหดําเนินการสงมอบทรัพยสิน
ดังกลาวพรอมหลักฐานทางทะเบียนของทรัพยสินนั้นใหกระทรวงการคลัง104 
  6)  การขอทรัพยสินคืน 
 ผูซ่ึงอางวาเปนเจาของทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของแผนดินอาจ
ยื่นคํารองกอนศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นท้ังหมดหรือบางสวนตกเปนของแผนดินโดยแสดงใหศาลเห็น
วา 
 (1) ตนเปนเจาของท่ีแทจริงและทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดหรือ 
 (2) ตนเปนผูรับโอนโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือไดมาโดยสุจริตและตาม
สมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 
 ผูซ่ึงอางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินท่ีพนักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดินอาจยื่นคํารองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคําสั่งโดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนผูรับ
ประโยชนโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือไดมาซ่ึงประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรม
อันดีหรือในทางกุศลสาธารณะ 
 กรณีศาลสั่งคืนทรัพยสินใหกับเจาของผูรับโอนหรือผูรับประโยชนในทรัพยสินตามให
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
 (1) กรณีทรัพยสินเปนเงินท่ีไดสงใหกระทรวงการคลังเปนเงินรายไดแผนดินไป
แลวและไมวาเงินนั้นจะเปนเงินรายไดแผนดินท่ีนําสงในกรณีทรัพยสินเปนเงินใหนําเงินดังกลาวสงเปน
เงินรายไดแผนดินหรือกรณีทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนเชนรถยนตรถจักรยานยนตเรือยนต
เครื่องอุปกรณไฟฟาอัญมณีหรือทองรูปพรรณใหสํานักงานเก็บรักษาไวตามระเบียบของทางราชการ
เม่ือครบกําหนดหนึ่งปและไมมีผูใชสิทธิขอทรัพยคืน ใหดําเนินการนําทรัพยสินดังกลาวออกขาย

                                                           
104ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน ตาม

กฎหมายวาดวยปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 
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ทอดตลาดและนําเงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดนั้นสงเปนเงินรายไดแผนดินและใหนําระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดมาใช
บังคับโดยอนุโลมโดยใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดตั้งงบประมาณเพ่ือชําระคืน
ใหผูมีสิทธิตามคําสั่งศาลตามระเบียบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 (2) กรณีทรัพยสินเปนสิทธิการเชาสิทธิตามสัญญาอ่ืนใบหุนหรือตราสารถาใน
ขณะท่ีศาลสั่งคืนอยูในความรับผิดของสวนราชการใดใหสวนราชการนั้นมีหนาท่ีสงคืน 
 (3) กรณีทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนเชนรถยนตรถจักรยานยนตเรือ
ยนตเครื่องอุปกรณไฟฟาอัญมณีหรือทองรูปพรรณซ่ึงยังอยูในการเก็บรักษาของสํานักงานใหสํานักงาน
เปนผูสงคืนท้ังนี้รวมท้ังเงินท่ีอยูในระหวางการเก็บรักษาของสํานักงานซ่ึงยังไมไดสงเปนเงินรายได
แผนดินดวย 
 (4) กรณีทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยหรือท่ีดินซ่ึงมีสิ่งกอสรางหรือเครื่องจักร
ตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเครื่องจักรถาในขณะท่ีศาลสั่งคืนอยูในความรับผิดของสวน
ราชการใดใหสวนราชการนั้นมีหนาท่ีสงคืน105 

7) การเก็บรักษาทรัพยและการจัดการทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัด 
 ใหผูมีหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินท่ีจะตองเก็บรักษาหรือสงมอบ 
 (2) จัดทําบัญชีทรัพยสินท่ีเก็บรักษา 
 (3) จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบทรัพยสิน 
 (4) รักษากุญแจหรือรหัสของสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยสินใหแยกกันโดยให
เลขาธิการเปนผูแตงตั้งขาราชการในกองบริหารจัดการทรัพยสินเปนผูเก็บรักษากุญแจหรือรหัสนั้น
และในกรณีท่ีตองใชกุญแจหลายดอกรวมกันใหแตงตั้งผูเก็บรักษากุญแจแตละดอกแยกกัน 
 (5) ตรวจสอบสภาพทรัพยสินเชนความชํารุดบกพรองและรายงานความ
เปลี่ยนแปลงหรือผลการตรวจสอบสภาพทรัพยสินท้ังนี้ตามท่ีเลขาธิการกําหนด 
 (6) เก็บรักษาทรัพยสินท่ีไดรับมอบไวในท่ีปลอดภัย 
 (7)สงมอบทรัพยสินแกบุคคลท่ีเลขาธิการมีคําสั่ง 
 วิธีการเก็บทรัพยสิน  
 (1) จัดทําบัตรหรือเครื่องหมายติดไวกับทรัพยสินนั้นตามบัญชีทรัพยสินท่ีเก็บ
รักษาเอาไว เพ่ือสะดวกและงายตอการคนหาและอางอิง 
 (2) เก็บรักษาทรัพยสินตามประเภทสภาพและขนาดของทรัพยสินในสถานท่ี
หรือหองท่ีม่ันคงแข็งแรงและปลอดภัย 

                                                           
 105ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน ตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 , ราช
กิจจานุเบกษา 130,ตอนพิเศษ 157ง (13 พฤศจิกายน 2556). 
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 ถาทรัพยสินท่ีตองเก็บรักษาเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยท่ีไมสะดวกตอ
การขนยายหรือจะเปนภาระแกทางราชการในการเก็บรักษาใหผูมีหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (1) จัดใหเจาของหรือผูครอบครองหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินรับทรัพยสิน
ไปดูแลและใชประโยชน 
 (2) จัดใหผูอ่ืนดูแลรักษาทรัพยสินเชนจางคนเฝาทรัพยสิน 
 (3) จัดใหสวนราชการนําไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการหรือ 
 (4) จัดการนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไวแทน 
 วิธีจัดการทรัพยสิน  
 ใหผูมีหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินรายงานตอเลขาธิการโดยเร็วเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
ตามท่ีเห็นสมควรเม่ือปรากฎวา 
 (1) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสดของเสียไดหรือถาหนวงชาไวจะเปนการ
เสี่ยงตอความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น 
 (2) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะท่ีอาจทําใหสกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่นหรืออาจ
รบกวนหรือกอความรําคาญ 
 (3) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมากหรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยายหรือมีขนาดใหญ
มากหรือเปลืองเนื้อท่ีในการเก็บรักษา 
 (4) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินซ่ึงโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงายเชน
สารเคมีหรือสิ่งท่ีเปนเชื้อเพลิง 
 (5) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินท่ีตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีโดยเฉพาะเพ่ือรักษา
คุณภาพของตัวทรัพยสินหรือเปนทรัพยสินท่ีมีข้ันตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเปนพิเศษ 
 (6) ทรัพยสินนั้นอาจเสื่อมคาหรือราคาหรือหากปลอยท้ิงไวจะทําใหไร
ประโยชน106 
  8)  กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 ใหจัดตั้งกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนในสํานักงาน
คณะกรรมการการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประโยชนในการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินดังตอไปนี้ 
 (1) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนการดําเนินคดีการ
ตรวจคนการยึดหรืออายัดการบริหารจัดการทรัพยสินการแจงเบาะแสการคุมครองพยานหรือการอ่ืน
ใดท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมท้ังการสนับสนุนหนวยงานอ่ืนผูท่ี
เก่ียวของและประชาชนในการดําเนินการนั้น 

                                                           
 106ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและ

การจัดการทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2553, ราชกิจจานุเบกษา117, ตอนพิเศษ 98ง (27 
กันยายน 2543). 
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 (2) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนผูท่ีเก่ียวของและประชาชนเก่ียวกับ
การเผยแพรและการใหขอมูลขาวสารการประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรมการรวมมือท้ังในประเทศ
และระหวางประเทศและการดําเนินการเพ่ือสนับสนุนมาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 (3) ดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้107 
 9 )บทกําหนดโทษ 
 ผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้ง
แตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 108 
 นิติบุคคลใดกระทําความผิดฐานฟอกเงินสนับสนุน พยายามกระทําความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือสมคบกันตั้งแต 2 คนข้ึนไปเพ่ือกระทําความผิดฐานฟอกเงิน ตองระวางโทษปรับตั้งแต
สองแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท กรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลตามวรรคหนึ่งกระทําความผิดตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองหม่ืน
บาทถึงสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับเวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิดของ
นิติบุคคลนั้น109 
  นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือผูดํารงตําแหนงทางการเมืองผูใดใชหรือสั่งการให
คณะกรรมการธุรกรรมเลขาธิการรองเลขาธิการหรือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบธุรกรรมหรือ
ทรัพยสินหรือยับยั้งการทําธุรกรรมยึดหรืออายัดหรือปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้โดยมิให
พยานหลักฐานตามสมควรเพ่ือกลั่นแกลงหรือใหเกิดความเสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือเพ่ือประโยชน
ในทางการเมืองหรือกระทําการดังกลาวโดยทุจริตตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบปหรือ
ปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงหกแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับกรรมการธุรกรรมเลขาธิการรองเลขาธิการ
หรือพนักงานเจาหนาท่ีผูใดปฏิบัติตามการใชหรือการสั่งการตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบดวย
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสามสิบปหรือปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงหกแสน
บาทหรือท้ังจําท้ังปรับ110 
 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกรณีการรายงานและการแสดงตน ซ่ึงกฎหมายบัญญัติ
ใหสถาบันการเงินและลูกคาตองปฏิบัติตองระวางโทษปรับไมเกินหาแสนบาทและปรับอีกไมเกินวันละ
หาพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝนอยูหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง111 
 ผูใดรายงานหรือแจงตามการทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินและตองรายงานตอ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีธุรกรรมซ่ึงไดกระทํา

                                                           
107มาตรา59/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 

2551 แกไขเพ่ิมเติม 
108มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
109มาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
110มาตรา61/1แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2551 

แกไขเพ่ิมเติม 
111มาตรา62แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับท่ี 3)พ.ศ. 2552

แกไขเพ่ิมเติม 
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ไปแลวแตยังมิไดรายงานตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกรณีผูประกอบ
อาชีพตามท่ีกําหนดไวใน มาตรา  16 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
หรือกรณีท่ีลูกคาปฏิเสธท่ีจะทําบันทึกขอเท็จจริง และสถาบันการเงินตองจัดทําบันทึกข้ึนเอง โดย
แสดงขอความอันเปนเท็จหรือปกปดความจริงท่ีตองแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองปหรือปรับตั้งแตหาหม่ืนบาทถึงหาแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ112 
 ผูใดไมมาใหถอยคําไมสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือไมสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐาน
ตามท่ีกรรมการธุรกรรมเลขาธิการและพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากเลขาธิการ
มีหนังสือสอบถามหรือเรียกใหสถาบันการเงินสวนราชการองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจแลวแตกรณีสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของมาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา หรือมีหนังสือสอบถามหรือ
เรียกบุคคลใดๆมาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือ
ตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือขัดขวางหรือไมใหความสะดวกเขาไปในเคหสถาน
สถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการซุกซอนหรือเก็บรักษาทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการ
กระทําความผิดหรือพยานหลักฐานท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงินเพ่ือตรวจคนหรือเพ่ือ
ประโยชนในการติดตามตรวจสอบหรือยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือพยานหลักฐานเม่ือมีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดทรัพยสินหรือพยานหลักฐานดังกลาวนั้นจะถูกยักยายซุก
ซอนทําลายหรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 
  ผูใดกระทําการใดๆใหบุคคลอ่ืนลวงรูขอมูลท่ีไดมาจากการใหถอยคําคําชี้แจงเปน
หนังสือบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆท่ีมีลักษณะเปนขอมูลเฉพาะของบุคคลสถาบันการเงินสวน
ราชการองคการหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเวนแตการปฏิบัติการตามอํานาจหนาท่ีหรือตาม
กฎหมายตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง113 
  ผูใดยักยายทําใหเสียหายทําลายซอนเรนเอาไปเสียทําใหสูญหายหรือทําใหไร
ประโยชนซ่ึงเอกสารหรือบันทึกขอมูลหรือทรัพยสินท่ีเจาพนักงานยึดหรืออายัดไวหรือท่ีตนรูหรือควรรู
วาจะตกเปนของแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสาม
แสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ114 
  ผูใดรูหรืออาจรูความลับในราชการเก่ียวกับการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
กระทําดวยประการใดๆใหผูอ่ืนรูหรืออาจรูความลับดังกลาวเวนแตเปนการปฏิบัติการตามหนาท่ีหรือ
ตามกฎหมายตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ115 
  กลาวโดยสรุป ในปจจุบันมีความผิดมูลฐานท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542รวมท้ังสิ้น 21 มูลฐาน และกฎหมายยังไดกําหนดใหรวมถึง

                                                           
112มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
113มาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
114มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
115มาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 



67 

ลักษณะการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมใน
องคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกอบไปดวย 4 ลักษณะ ใหเปนความผิดมูลฐานตาม 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดวย ดังนั้น ลักษณะการกระทํา
ความผิดอันเปนความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินของไทยในปจจุบันจึงมีท้ังสิ้น 25 มูลฐาน
ความผิด  สวนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน แบงไดเปน 2 กรณีคือ การดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดในทางแพง และ
การดําเนินการทางอาญากับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
  ในสวนของการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดในทางแพง 
กระบวนการเริ่มตนจากการไดรับพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําความผิด มาจากหนวยงานอ่ืน ท่ี
เก่ียวของกับความผิดมูลฐานในกฎหมายฟอกเงิน ไดแก เจาหนาท่ีตํารวจ ศุลกากร สํานักงานปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด, สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปรามปรามทุจริตแหงชาติ, สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ เปนตน โดยบทบาทหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และหนวยงานตนเรื่องตามมูลฐานความผิดจะแบง
ความรับผิดชอบออกจากกันคือ หนวยงานตนเรื่องจะรับผิดชอบในการดําเนินคดีอาญาในความผิดมูล
ฐาน และมุงลงโทษในทางอาญากับผูกระทําความผิด ขณะท่ีสํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน จะทําการตรวจสอบทรัพยสินของผูกระทําความผิด เพ่ือทําการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมา
จากการกระทําความผิดอาญานั้นๆ  
  นอกจากนี้ พยานหลักฐานในการกระทําความผิด อาจไดมาจากสถาบันการเงิน
สํานักงานท่ีดิน ซ่ึงมีหนาท่ีในการรายงานธุรกรรมตอสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด และบุคคลผูประกอบอาชีพ ตามมาตรา 16 ซ่ึงมีหนาท่ีตองแสดง
ตนตอสถาบันการเงินตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย  
  ในการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน กฎหมายไดกําหนดเอาไว 2 ลักษณะ กลาวคือ 
กรณีท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใด กระทําความผิดมูลฐาน  โดย การโอน รับโอนหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินท่ี
เก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือซุกซอนหรือปกปดแหลงท่ีมาของทรัพยสินนั้นหรือเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน
ไมวากอนขณะหรือหลังการกระทําความผิดมิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน และ
กรณี กระทําดวยประการใดๆเพ่ือปกปดหรืออําพรางลักษณะท่ีแทจริงการไดมาแหลงท่ีตั้งการ
จําหนายการโอนการไดสิทธิใดๆซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 

คณะกรรมการธุรกรรม หรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดนั้นไดชั่วคราว  แมวา
บุคคลดังกลาวจะยังไมไดถูกลงโทษทางอาญาตามคําพิพากษาของศาลก็ตาม  
  ขณะเดียวกัน เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินเอาไว ตามอํานาจของคณะกรรมการ
ฟองกันและปราบปรามการฟอกเงินแลว ภาระในการพิสูจนวา ทรัพยสินดังกลาวมีความเก่ียวของกับ
การทํามาหาไดโดยสุจริตหรือไม ตกเปนภาระของเจาของทรัพยสิน หากเจาของทรัพยสินสามารถ
พิสูจนไดวา ทรัพยสินดังกลาวไมมีความเก่ียวของกับการกระทําความผิด สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตองคืนทรัพยสินดังกลาวแกเจาของทรัพยไป โดยศาลจะมีคํา
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พิพากษาลงโทษผูกระทําความผิดและริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดก็ตอเม่ือ มี
พยานหลักฐานท่ีแจงชัดและปราศจากขอสงสัยเทานั้น  
  เปนท่ีทราบกันวา รูปแบบวิธีการกออาชญากรรม รวมท้ังข้ันตอนกระบวนการฟอก
เงินในปจจุบัน มีความสลับซับซอน สรางความยากลําบากตอการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี ใน
การแสวงหาหลักฐาน เพ่ือนํามาพิสูจนการกระทําความผิด หรือทรัพยสินเก่ียวกับการกระทําความผิด
ของอาชญากร เนื่องจากพยานหลักฐานถือเปนสิ่งสําคัญในกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล หากแมไม
มีหลักฐานอยางเพียงพอแลว ก็ไมอาจจะลงโทษบุคคลดังกลาวได  
 ดังนั้น ในการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาท่ี ท้ังในสวนของหนวยงานตนเรื่อง
ตามมูลฐานการฟอกเงิน และพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเอง 
จะเปนท่ีจะตองตรวจสอบขอมูล แสวงหา รวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือนํามาใชในกระบวนการท้ังการ
ประชุมพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรม และกระบวนการในชั้นศาล ดังนั้น พยานหลักฐานจึงตอง
มีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะพนักงานอัยการสามารถดําเนินการยื่นคํารองตอศาลเพ่ือขอใหทรัพยสิน
นั้นตกเปนของแผนดิน นอกจากนี้ กฎหมายยังเปดโอกาสให เจาของทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสิน 
เปนผูพิสูจนท่ีมาของทรัพยนั้น จึงเปนการผลักภาระการพิสูจนหรือหนาท่ีนําสืบ  (Reverse the Onus 
of Proof) ใหเปนของเจาของทรัพยสินดังนั้นจึงทําใหพนักงานอัยการไมตองมีภาระนําพยานบุคคล
และพยานเอกสารมาสืบมากมายเหมือนเชนกรณีปกติธรรมดาเพราะกฎหมายสันนิษฐานไวเสียแลววา
ทรัพยสินตามคํารองนั้นเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดแตอยางไรก็ตามพนักงานอัยการ
จะไดรับประโยชนขอสันนิษฐานของกฎหมายอันบัญญัติข้ึนมาเพ่ือเปนคุณแกพนักงานอัยการดังนั้น
พนักงานอัยการตองพิสูจนใหเห็นเพียงวาผูอางเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามคํารองเปนผูซ่ึง
เก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนหาก
พนักงานอัยการสามารถพิสูจนไดเชนนั้นก็ใหสันนิษฐานไวกอนวาบรรดาทรัพยสินดังกลาวเปน
ทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดสําหรับผูท่ีอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินก็ยังมี
หนาท่ีตองแสดงขอเท็จจริงหักลางขอสันนิษฐานของกฎหมายดังกลาวโดยตองพิสูจนใหศาลเห็นวา
ตนเองไมเก่ียวของหรือไมเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน
มากอน หากศาลเชื่อตามคํารองของพนักงานอัยการศาลก็มีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคํารองไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดผูรองเปนเจาของท่ี
แทจริงหรือเปนผูรับโอนทรัพยสินนั้นมาโดยสุจริตและมีคาตอบแทนหรือไดทรัพยสินมาโดยสุจริตและ
ตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีหรือในทางกุศลสาธารณะผูรองไมไดเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทํา
ความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอนศาลก็มีคําสั่งใหยกคํารองนั้นและใหคืนทรัพยสินแกผู
รองไป 
 กรณีการแปรสภาพทรัพยสิน อาจนํามาซ่ึง หลักฐานอันเปนเท็จเก่ียวกับท่ีมาของ
ทรัพยสิน ซ่ึงปญหานี้ยอมเปนอุปสรรคสําคัญตอพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบพิสูจนท่ีมาของ
ทรัพยดังกลาว จึงเปนท่ีมาและสมควรใหบทบัญญัติของกฎหมายไทย มีการจัดทํากฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ออกมาบังคับใชโดยเร็ว   
 
 3.1.3การริบทรัพยสินตามมูลคา 
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การริบทรัพยสินตามูลคา พ่ึงถูกนํามาใชในบทบัญญัติของกฎหมายไทย โดยมีการแกไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2558 โดยไดกําหนดใหริบทรัพยสินเนื่องจากการกระทําความผิดตาม ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ นอกจากศาลจะมีอํานาจริบทรัพยสินตามกฎหมายท่ีบัญญัติไว โดยเฉพาะแลว ใหศาลมี
อํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้ดวย เวนแตเปนทรัพยสินของผูอ่ืนซ่ึงมิไดรูเห็น เปนใจดวยในการ
กระทําความผิด 

1) ทรัพยสินท่ีบุคคลไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด 

2) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีบุคคลไดมาจากการ
กระทําความผิด หรือจากการเปนผูใช ผูสนับสนุน หรือผูโฆษณาหรือประกาศใหผูอ่ืนกระทําความผิด 

3) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีบุคคลไดมาจากการ
จําหนาย จายโอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนตาม (1) หรือ (2) 

4) ประโยชนอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยสินหรือประโยชนตาม (1) (2) หรือ (3)116
 

บรรดาทรัพยสินดังตอไปนี้ใหริบเสียท้ังสิ้น เวนแตเปนทรัพยสินของผูอ่ืนซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจ
ดวยในการกระทําความผิด 

1) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีบุคคลไดให ขอให หรือ
รับวาจะใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาท่ีขององคการระหวาง
ประเทศ เพ่ือจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาท่ี 

2) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดมา
จากการกระทําความผิดตอตําแหนงหนาท่ี หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรม 

3) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ
ตางประเทศหรือเจาหนาท่ีขององคการระหวางประเทศไดมาจากการกระทําความผิดตามมาตรา 
123/2 หรือมาตรา 123/3 หรือความผิดในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายอ่ืน 

4) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีไดให ขอให หรือรับวา
จะให เพ่ือจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพ่ือเปนรางวัลในการท่ีบุคคลไดกระทําความผิด 

5) ทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณเปนราคาเงินไดท่ีบุคคลไดมาจากการ
จําหนาย จายโอนดวยประการใด ๆ ซ่ึงทรัพยสินหรือประโยชนตาม (1)(2)(3) หรือ (4) 

6) ประโยชนอ่ืนใดอันเกิดจากทรัพยสินหรือประโยชนตาม (1)(2)(3)(4) หรือ(5)117 
การริบทรัพยสินตามมูลคานี้ ถูกนํามาบัญญัติไวในหมวดนี้ดวยกลาวคือ เม่ือความปรากฏแก

ศาลเอง หรือความปราก ฎตามคําขอของโจทก วาสิ่งท่ีศาลสั่งริบตามมาตรา 123/6 
(2 ) (3) หรือ  (4) หรือมาตรา 123/7 เปนสิ่งท่ีโดยสภาพไมสามารถ สงมอบได สูญหาย หรือไม

                                                           
116มาตรา 123/6 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
117มาตรา 123/7  แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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สามารถติดตามเอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอ่ืน หรือไดมี
การจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําไดโดยยากเกินสมควร หรือมีเหตุ
สมควรประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาทองตลาดของสิ่งนั้นในวันท่ีศาล
มีคําพิพากษาและสั่งใหผูท่ีศาลสั่งใหสงสิ่งท่ีริบชําระเงินหรือสั่งใหริบทรัพยสินอ่ืนของผูกระทําความผิด
ตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 

การกําหนดมูลคาของสิ่งท่ีศาลสั่งริบ ในกรณีท่ีมีการนําไปรวมเขากับทรัพยสินอ่ืนหรือการ
กําหนดมูลคาของสิ่งนั้นในกรณีมูลคาของทรัพยสินท่ีไดมาแทนต่ํากวาการนําไปรวมเขากับทรัพยสิน
อ่ืนในวันท่ีมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้น ใหศาลกําหนดโดยคํานึงถึงสัดสวนของทรัพยสินท่ีมีการ
รวมเขาดวยกันนั้น หรือมูลคาของทรัพยสินท่ีไดมาแทนสิ่งนั้น แลวแตกรณี 

ในการสั่งใหผูท่ีศาลใหสงสิ่งท่ีริบชําระเงินตามวรรคสอง ศาลจะกําหนดใหผูนั้นชําระเงิน
ท้ังหมดในคราวเดียว หรือจะใหผอนชําระก็ได โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและเปนธรรมแกกรณี 

ผูท่ีศาลสั่งใหสงสิ่งท่ีริบซ่ึงไมชําระเงินหรือชําระไมครบถวนตามจํานวนและภายในระยะเวลา
ท่ีศาลกําหนด ตองเสียดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีศาลมีคําสั่งริบทรัพยสินเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญนี้ แตคําพิพากษายังไมถึงท่ีสุด ใหเลขาธิการมีอํานาจเก็บรักษาและจัดการทรัพยสิน
ดังกลาวจนกวาคดีถึงท่ีสุด หรือศาลมีคําสั่งเปนอยางอ่ืน  ท้ังนี้ หลักเกณฑ และวิธีการในการเก็บรักษา
และจัดการทรัพยสินใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด”118 

 
 
 
 

 

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพยสินตามบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศ 
   
  ในการศึกษาเก่ียวกับ มาตรการริบทรัพยสิน ตามบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศในครั้งนี้ 
ผูศึกษาจะทําการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลีย 
ดังมีรายละเอียดของการศึกษาดังตอไปนี้ 
 

3.2.1 มาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพยสินของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลักการริบทรัพยในประเทศสหรัฐอเมริกามีรากฐานมาตั้งแตยุคลาอาณานิคมโดยกฎหมาย
ใหอํานาจรัฐบาลในการยึดเรือและสินคาบนเรือท่ีฝาฝนกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของแมวาในกรณีท่ีเจาของเรือท่ีถูกริบนั้นจะไมไดรูเห็นกับการกระทําความผิดก็ตามหลักการ
ดังกลาวแสดงใหเห็นชัดวารัฐบาลมุงเนนวัตถุท่ีเปนเรือท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดมากกวาท่ีจะ

                                                           
118มาตรา 123/8 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 
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มุงเนนลูกเรือหรือกัปตันเรือตอมาหลักการดังกลาวจึงนํามาซ่ึงกระบวนการในการริบทรัพยทางแพง 
(Civil Forfeiture) 
 ในป ค.ศ. 1969 สภาคองเกรสไดนําหลักการหลักการริบทรัพยดั้งเดิมนี้มาใชเปนเครื่องมือ
ตอสูกับองคกรอาชญากรรมและปราบปรามขบวนการคายาเสพติดโดยสภาคองเกรสมีความมุง
ประสงคท่ีจะใชกฎหมายดังกลาวเพ่ือเปนเครื่องมือในการตัดทอนอํานาจทางเศรษฐกิจกลาวคือกําไร
และทรัพยสินท่ีใชในขบวนการอาชญากรรมดังกลาว   
 ตอมาชวงประมาณป ค.ศ.  1970  สภาคองเกรสไดผานกฎหมาย 3 ฉบับซ่ึงเนนใหเห็นถึงการ
ออกกฎหมายของสหพันธรัฐในการริบทรัพยทางอาญาและการริบทรัพยทางแพงกลาวคือกฎหมาย 
RICO, CCE และ BSA  โดยกฎหมาย  RICO  มุงเนนการปราบปรามและริบทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับ
องคกรอาชญากรรม   กฎหมาย CCE มุงเนนการริบทรัพยท่ีเก่ียวของกับการคายาเสพติด   ในขณะท่ี 
BSA  มุงเนนการริบทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน119 
 ทรัพยสินท่ีเขาขายท่ีจะถูกริบไดตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา  มีดังนี้ 

1) ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับขบวนการคายาเสพติด ( Property Related to Drug 
Crimes) 

2) ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงิน ( Property Related to Money-
Laundering Crimes) 

3) ทรัพยสินท่ีอาจถูกริบไดตามกฎหมายอ่ืน 
ทรัพยท่ีใชในการอํานวยความสะดวกในการกระทําความผิดบางอยางก็อาจเขาขายท่ีจะถูกริบ

ได อยางไรก็ตามจะตองปรากฏหลักฐานวาทรัพยนั้นจะตอง  “เก่ียวของ ” หรือ “มีสวนรวม ” ใน
อาชญากรรมท่ีฝาฝนกฎหมายสหพันธรัฐยกตัวอยางการท่ีรัฐบาลจะริบเรือของผูคายาเสพติดไดนั้นรัฐ
จะตองพิสูจนใหเห็นไดวาเรือลําดังกลาวถูกใชในการกระทําความผิดครั้งใดหรือถูกมุงประสงคท่ีจะใช
ในการกระทําความผิดครั้งใดหรือทําใหการสืบสวนขยายผลไปยังการกระทําความผิดได 

3.2.1.1 การริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในป ค.ศ. 1970ท่ีสภาครองเกรสไดผานกฎหมายวาดวยองคกรเก่ียวกับอ้ังยี่และการ

ประพฤติมิชอบ “Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act”หรือเรียกกันวา 
"RICO" ถือเปนกฎหมายฉบับแรกของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีใหอํานาจสหพันธรัฐในการริบทรัพยสิน
ของผูกระทําความผิดในคดีอาญาได 120กฎหมาย RICO ใหอํานาจสหพันธรัฐท่ีจะยึดทรัพยสิน
โดยเฉพาะเงินไดอันเนื่องมาจากกิจกรรมขององคกรอาชญากรรม( Pattern of Racketeering 
Activity) ซ่ึงสภาครองเกรสมุงหวังท่ีจะใหกฎหมาย RICO เปนเครื่องมือทางกฎหมายสําคัญท่ีจะ
ทําลายอํานาจการเงินทางเศรษฐกิจ ( Economic Power) ขององคกรอาชญากรรมและมีเปาหมายท่ี

                                                           
119พรพิมล โศจิรัตน,เรื่องเดิม. 
120Section 1963(A)(1) of RICO and Article 240 of the Italian Penal Code: Two 

Potential Wwapons Against Russian Organized Crime, New England International & 
Comparative Law Annual 
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สําคัญในการบั่นทอนแรงจูงใจในทรัพยสินอันเก่ียวพันกับขบวนการคายาเสพติดโดยใชมาตรการการ
ริบทรัพยเปนเครื่องมือทางกฎหมาย121 

ในป ค.ศ. 1984 สภาครองเกรสไดผานกฎหมายอีกฉบับท่ีมีชื่อวา " Continuing 
Criminal Enterprise Act" หรือ CCE โดยมุงหวังใหเปนเครื่องมือในการทําสงครามกับขบวนการ
อาชญากรรมคายาเสพติดเปนสําคัญ 122และตอมาในป 1986 สภาคองเกรสไดพิจารณาแกไขกฎหมาย
ท่ีมีชื่อวา "Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act" หรือ CDAPCA โดยมี
บทบัญญัติเพ่ิมเติมใหรัฐมีอํานาจยึดและริบผลกําไรท่ีไดมาจากการคายาเสพติด รวมไปถึงเครื่องมือท่ี
ถูกใชในกระบวนการคายาเสพติดดวย 123  หลังจากนั้นกฎหมาย CDAPCA  ก็ไดถูกใชเปนเครื่องมือ
อยางมีประสิทธิภาพในการปราบปรามขบวนการคายาเสพติดท้ังในประเทศและระหวางประเทศโดย
บทแกไขในกฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติใหอํานาจอัยการแหงสหพันธรัฐ ( federal prosecutors) ในการ
ดําเนินคดีเพียงคดีเดียวอันเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีสําคัญในการขอใหมีการริบทรัพยของผูกระทํา
ความผิดในคดียาเสพติด124 

ภายใตกฎหมาย RICO  เม่ือรัฐบาลจะเริ่มกระบวนการริบทรัพยอันเก่ียวเนื่องกับคดี
ยาเสพติดนั้นมีขอสังเกตท่ีสําคัญสองประการท่ีตองพึงพิจารณา กลาวคือตองมีการกระทําความผิด
ตามท่ีกฎหมาย RICO  กําหนดไวโดยเฉพาะนั้นกอน   ดังนั้นหากรัฐไมสามารถดําเนินการกับผูกระทํา
ความผิดไดรัฐก็ไมอาจท่ีจะยึดหรือริบทรัพยสินและกําไรอันเก่ียวเนื่องกับยาเสพติดนั้นไดดังท่ีระบุไวใน
รายงานประจําปของกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา  (Attorney General's 1991 
Annual Report) วาเนื่องจากการริบทรัพยทางอาญานั้นถูกกําหนดใหเปนโทษทางอาญาดังนั้นจึง
ตั้งอยูบนเง่ือนไขวารัฐบาลจะตองจะดําเนินคดีกับจําเลยใหไดกอนจึงจะสามารถใชมาตรการการ
ลงโทษเชนนี้ไดคํากลาวนี้สะทอนใหเห็นวาหลักการเรื่องการริบทรัพยตามกฎหมาย RICO นี้ไมอาจจะ
นํามาใชปฏิบัติไดหากรัฐยังไมสามารถพิสูจนความผิดของจําเลยไดแมวาเจาหนาท่ีของรัฐจะมีหลักฐาน
พิสูจนไดวาทรัพยสินท่ีขอใหริบเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดก็ตาม 

ปญหาและอุปสรรคดังกลาวแสดงใหเห็นวาการนําหลักทรัพยมาใชโดยการออก
กฎหมายใหมมารับรองนั้นอาจไมสามารถแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติได ท้ังนี้เนื่องมาจาก
กฎหมายนั้นเองอาจไมสามารถนํามาใชไดอยางประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ 

                                                           
121 Pino Arlacchi,Nation Build Alliances to Stop Organized Crime, Retrieved 

October 8, 2015 from http://usinfo.state.gov /journals/itgic/0801/ijge/gj08.htm 
122Section 1963(A)(1) of RICO and Article 240 of the Italian Penal Code: Two 

Potential Weapons Against Russian Organized Crime, New England International & 
Comparative Law Annual 

123กฎหมายฉบับนี้มีสาระสําคัญเชนเดียวกับพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําผิดเก่ียวกับคดียาเสพติด พ.ศ.2534 

124คําแปลจาก The Statutory Modifications Made by Congress Allow Federal 
Prosecutors to Develop in One Proceeding The Facts Necessary to Establish Guilt And 
Jestify Forfeiture. 
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สวนกระบวนการริบทรัพยทางอาญา กระบวนการริบทรัพยทางอาญาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยูภายใตการบังคับใชของกฎหมาย Speedy Trial Act ซ่ึงบังคับใหตองมีการพิจารณา
คดีภายใน 70 วันนับแตวันท่ีจําเลยปรากฏตัวโดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1) ข้ันตอนกอนการแจงขอกลาวหาในชั้นสอบสวนซ่ึงรวมไปถึงการ
พิจารณาเหตุอันควรสงสัยการประเมินราคาทรัพยและตรวจสอบเจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพย 

2) ข้ันตอนการออกหมายเพ่ือใชในการสงวนรักษาทรัพยบางประเภทกอน
จะมีการแจงขอกลาวหา 

3) การแจงขอกลาวหาในความผิดตอสหพันธรัฐโดยคณะลูกขุนใหญ  
(Federal Grand Jury) ตอผูตองหา รวมถึงทรัพยท่ีเขาขายจะถูกริบ 

4) ข้ันตอนการออกหมายเพ่ือใชในการสงวนรักษาทรัพยบางประเภทหลัง
ท่ีมีการแจงขอกลาวหา 

5) ข้ันตอนท่ีจําเลยยื่นคํารองขอใหศาลยกขอกลาวาท่ีสหพันธรัฐมีตอ
จําเลย 

6) ข้ันตอนการพิจารณาชั้นศาลและมีคําสั่งใหริบทรัพย 
7) ออกคําสั่งเบื้องตนใหริบทรัพยโดยศาล ซ่ึงมีผลโดยตรงใหเจาหนาท่ี US 

Marshall มีอํานาจเขายึดทรัพยดังกลาว 
8) ข้ันตอนการเขายึดทรัพยในเบื้องตน , เก็บรักษาหรือประเมินราคา

ทรัพยท่ีริบ 
9) ข้ันตอนท่ีเจาหนาท่ี US Marshal แจงคําสั่งเบื้องตนในการริบทรัพยไป

ยังผูเก่ียวของกับทรัพยและเปดเผยตอสาธารณะซ่ึงใชระยะเวลา 30 วัน ยกเวนกรณีท่ีมีการอางโตแยง
กรรมสิทธิ์ 

10) ข้ันตอนการพิจารณาคํารองของผูโตแยงกรรมสิทธิ์โดยผูพิพากษา 
11) ออกคําสั่งถึงท่ีสุดใหริบทรัพยในกรณีท่ีศาลยกคํารองของผูโตแยง

กรรมสิทธิ์คําสั่งดังกลาวมีรวมไปถึงการจําหนายหรือขายทอดตลาดทรัพยท่ีถูกริบ 
12) การขอใหศาลยกเลิกการริบทรัพยหากมีการยื่นคํารองของผูโตแยง

กรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีถูกยึดสํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจในการปลอยทรัพยใหกับเจาของทรัพยท่ีไม
รูเห็นกับการกระทําผิดได 

13) การจัดการหรือจําหนายทรัพยโดยวิธีการโอนเงินสดจากหนวยงาน
ของสหพันธรัฐไปยังกองทุนการริบทรัพย หรือโดยการนําทรัพยท่ีมิใชเงินสดมาใชในราชการหรือขาย
ทรัพยดังกลาวไป ฯลฯ 

สําหรับ Federal Crimes and Criminal Procedure เปนกฎหมายเบื้องตนของ
สหรัฐอเมริกาในการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดอาญาโดยไดบัญญัติถึงลักษณะของการ
กระทําผิดเก่ียวกับการเงินและบทลงโทษ เชน สนับสนุนหรือชวยเหลือในการกระทําความผิดเก่ียวกับ
การเงิน ปกปดหรือซอนเรนในการกระทําความผิดเก่ียวกับการเงินหรือหลีกเลี่ยงไมรายงานการโอน
เงินหรือกระทําหรือพยายามนําเขาหรือสงออกท่ีเก่ียวของกับการเงิน รวมถึงตราสารหรือเอกสารทาง
การเงินโดยไมไดรับอนุญาต โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
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 1) การกระทําหรือพยายามกระทําการ 
 (1)  สนับสนุนชวยเหลือในการกระทําผิดเก่ียวกับการเงิน 
 (2)ปกปดซอนเรนในการกระทําความผิด 
 (3)หลีกเลี่ยงไมรายงานการโอนเงิน 
 ตองระวางโทษปรับไมเกิน  500,000 เหรียญสหรัฐหรือสองเทาของมูลคา
ของทรัพยสินท่ีเก่ียวของสุดแตจํานวนไหนจะมากกวาหรือจําคุกไมเกิน 20 ปหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 2) กระทําหรือพยายามนําเขาหรือนําออก  Monetary Instrument 
(เหรียญหรือเงินตราของสหรัฐอเมริกาหรือของประเทศอ่ืนเช็คเดินทางเช็คสวนตัวเช็คธนาคารตั๋วเงิน
เปนตน)ตองระวางโทษปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือสองเทาของมูลคานั้นสุดแตจํานวนไหน
จะสูงกวากันหรือจําคุกไมเกิน 20 ปหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 3) ท้ัง(1)และ(2)ตองรับผิดทางแพงไมเกินมูลคาของทรัพยสินนั้นหรือไมเกิน  
10,000 เหรียญสหรัฐ 
 จากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาเปนบทบัญญัติท่ีมีลักษณะเปน
บทกําหนดโทษเพ่ือลงโทษผูกระทําผิดเก่ียวกับการเงินรวมท้ังการนําเขาหรือการสงออกซ่ึงตราสาร
หรือเอกสารทางการเงินประเภทตางๆซ่ึงยังไมใชเปนขอบงชี้ของความผิดมูลฐานอยางชัดเจน 

3.2.1.2 การริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 

การริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศสหรัฐอเมริกา 
เปนหลักการของการริบทรัพยในทางแพง คือกระบวนการทางกฎหมายมุงท่ีระทําตอตัวทรัพยมิใชตอ
บุคคลท่ีเปนอาชญกรรมโดยทฤษฎีแลวถือวาตัวทรัพยสินเองท่ีกระทําการฝาฝนกฎหมายเพราะ
สนับสนุนใหเกิดอาชญากรรมข้ึนการริบทรัพยทางแพงนี้กําหนดใหรัฐเปนผูมีภาระการพิสูจน  “เหตุอัน
ควรสงสัย” (Probable Cause)  วาทรัพยนั้นฝาฝนกฎหมายสหพันธรัฐจากนั้นภาระการพิสูจนก็จะ
ตกเปนของผูอางขอคืนทรัพยท่ีถูกริบ (Claimant) โดยจะตองพิสูจนใหไดวาทรัพยดังกลาวไมเขาขายท่ี
จะถูกริบตามกฎหมายอยางไรก็ตามการริบทรัพยทางแพงนี้แบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1) การริบทรัพยชั้นศาล ( Judicial Civil Forfeiture Actions) การริบ
ทรัพยชั้นศาลนี้จะใชระยะเวลานานและมีข้ันตอนยุงยากกวาการริบทรัพยของฝายบริหาร โดยมี
ข้ันตอนโดยสรุปดังนี้ 
   เริ่มดวยการยึดทรัพยกอนการสอบสวน ( pre-seizure) และการยึดทรัพย
โดยการออกหมายยึดทรัพย ( seizure warrant US District Court Magistrate หรือ US Marshals 
Service และตอมาจะมีการเก็บรักษาและประเมินราคาทรัพยท่ียึดไวโดย US Marshals Service รัฐ
มีหนาท่ีตองประกาศการยึดทรัพยดังกลาวกับผูท่ีเก่ียวของกับทรัพยนั้นเปนเวลา   3 อาทิตย
ตอเนื่องกันในหนังสือพิมพทองถ่ินเพ่ือแสดงใหเห็นวารัฐบาลมีความมุงหมายในการยึดและริบทรัพย
ดังกลาวหากมีผูมีสวนไดเสียก็สามารถยื่นคํารองขอคัดคานตามกระบวนการท่ีกําหนดไวได หากมีผู
คัดคานยื่นคํารองเพ่ือขอคืนทรัพย ( expedited release) อัยการสหพันธรัฐจะมีหนาท่ีท่ีจะตองตอบ
กลับผูคัดคานดังกลาวภายใน 20 วันตั้งแตวันไดรับคํารอง 
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2) การริบทรัพยของฝายบริหาร ( Civil Forfeiture Administrative 
Proceedings)125ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเปดชองใหหนวยงานฝายบริหารของ
รัฐบาลกลางมีอํานาจยึดทรัพยท่ีฝาฝนกฎหมายของสหพันธรัฐโดยวิธีการริบทรัพยของฝายบริหาร 
อยางไรก็ตามทรัพยท่ีจะถูกริบตามวิธีนี้ไดตองมีมูลคาไมเกิน 500,000 เหรียญแตหากเปนทรัพยสิน
ประเภทยานพาหนะท่ีใชในการเคลื่อนยายสิ่งผิดกฎหมายและตั๋วเงินหรือตราสารทางการเงินอาจถูก
ริบไดโดยไมคํานึงถึงมูลคาของทรัพยนั้น 
 หลังจากท่ีหนวยงานของสหพันธรัฐยึดทรัพยดังกลาวแลวหนวยงานนั้นจะตองแจง
ความประสงคในการริบทรัพยนั้น (notice of intent to forfeit) ไปยังบุคคลหรือหนวยงานท้ังหมดท่ี
อาจมีผลประโยชนเก่ียวของ  (Potential Claimants) ในทรัพยท่ีถูกยึดใหทราบเพ่ือโตแยงกรรมสิทธิ์
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเม่ือผูใดตองการจะโตแยงกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีถูกยึดบุคคลนั้นจะตองยื่นคํา
รองตอศาลท่ีเรียกวา “in forma pauperis petition”ซ่ึงเม่ือมีการยื่นคํารองโตแยงกรรมสิทธิ์
ดังกลาวตอศาลหนวยงานของสหพันธรัฐนั้นจะตองยื่นเรื่องไปยังอัยการของสหพันธรัฐ ( US 
Attorney) เพ่ือตอสูคดีในกระบวนการริบทรัพยในชั้นศาล 
 กระบวนการริบทรัพยของฝายบริหารนี้ใชระยะเวลาประมาณ 3 ถึง 5 เดือน จึงจะ
เสร็จสิ้น โดยมีกระบวนการตามลําดับดังนี้ 
   1)กระบวนการกอนยึดทรัพย ( Pre-Seizure Investigation) โดยจะตอง
พิจารณาเรื่องเหตุอันควรสงสัยกอนจะเขายึดทรัพยและการประเมินราคาและการตรวจสอบความเปน
เจาของกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีถูกยึด (appraisal and title investigation) 
   2) การเขายึดโดยมีและไมมีหมายของหนวยงานรัฐ หรือการออกหมาย
ของหนวยงานรัฐเพ่ือยึดทรัพย 
   3) การเขายึดทรัพย และประเมินราคาในทรัพยท่ีถูกยึด 
   4) การแจงการยึดทรัพยแกบุคคลท่ีอาจเก่ียวของ ( Notice of Seizure 
To All Potential Claimants) ภายในกําหนด 3 สัปดาหติดตอกันในหนังสือพิมพทองถ่ินโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือแสดงใหเห็นเจตจํานงของรัฐบาลในการริบทรัพยเพ่ือใหบุคคลดังกลาวแสดงวาจะ
โตแยงกรรมสิทธิ์และยื่นคํารองขอใหปลอยหรือคืนทรัพย (Expedited Release) 
   5) เม่ือมีผูโตแยงกรรมสิทธิ์โดยยื่นคํารองขอใหปลอยทรัพย ( Expedited 
Release) ผูอํานวยการของหนวยงานของสหพันธรัฐจะตองตอบผลดังกลาวกลับภายใน 20 วัน นับแต
วันไดรับคํารอง 
   6) การประกาศแจงการริบทรัพย  (decree of forfeiture) ในกรณีท่ีไมมี
ผูใดโตแยงกรรมสิทธิ์ในทรัพยท่ีถูกยึดภายในกําหนด 20 วันนับแตวันท่ีมีประกาศหนังสือพิมพวัน
สุดทายผูอํานวยการของหนวยงานสหพันธรัฐมีอํานาจออกประกาศแจงการริบทรัพยได 

                                                           
125 James R. Richards, Transnational Criminal Organization, Cybercrime, 

and Money Laundering: A Handbook for Law Enforcement Officers, Auditors, 
and Financial Investigator (Florida: CRC Press LLC.,1999),pp.196-197. 
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   7) การรองขอใหยกเลิกการริบทรัพย ( remission or mitigation) ใน
กรณีท่ีมีการรองขอใหมีการยกเลิกการริบทรัพยเม่ือผูอํานวยการหนวยงานตรวจสอบหลักฐานแลวเห็น
วาผูรองขอนั้นไมรูเห็นกับการกระทําผิดก็มีอํานาจคืนทรัพยดังกลาวได (granting partial relief) 
   8) การจัดการกับทรัพยท่ีถูกริบ ( disposition) โดยใชวิธีการโอนเงินจาก
บัญชีของหนวยงานดังกลาวไปยังกองทุนริบทรัพยหรือโดยการใชทรัพยสินท่ีมิใชเงินสดในการปฏิบัติ
ของเจาหนาท่ีหรือโดยขายทรัพยดังกลาว ฯลฯ 
 สําหรับกฎหมายเก่ียวกับการฟอกเงินโดยตรง ของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ  Bank 
Scenery Act 1970 (BSA)กฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดมาตรการใหสถาบันการเงินตองอํานวยความสะ
กวดในการตรวจสอบขอมูลของลูกคา กลาวคือ กําหนดใหสถาบันการเงินตองรูจักลูกคาท่ีมาติดตอ
ธุรกรรมกับสถาบันการเงิน โดยลูกคาตองแสดงตนและท่ีอยูจริง ไมอนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยการ
ใชชื่อปลอม หรือนามแฝง โดยสถาบันการเงิน จัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไวเปน
เวลา 5 ป126 
 การรายงานธุรกรรมและจัดเก็บขอมูลเรียกวา “กฎหมายวาดวยความลับทางธนาคาร” 
เพ่ือควบคุมการทุจริตในสถาบันการเงินและสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินการทํา
ธุรกรรมท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศเพ่ือชวยใหเจาหนาท่ีสามารถตรวจสอบและสืบสวน
การทําความผิดตามกฎหมายไดเนื่องจากตามปกติธนาคารไมสามารถจะเปดเผยขอมูลของลูกคา
ธนาคารไดถาเปดเผยโดยไมไดรับอนุญาตจะมีความผิดทางอาญา ธนาคารสามารถจะปฏิเสธในการให
ความรวมมือแกเจาหนาท่ีไดทําใหอาชญากรและองคกรอาชญากรรมตางใชธนาคารพาณิชยท่ีมีอยูท่ัว
โลกเปนเครื่องมือในการฟอกเงินได127

 

 Bank Scenery Act กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดและวัตถุประสงคและมาตรการเพ่ือ
การติดตามการฝากเงินทางสถาบันการเงิน128ซ่ึงมีสาระสําคัญหรือวัตถุประสงคดังนี้129

 

  1) กําหนดใหสถาบันการเงินตองรูจักลูกคาท่ีมาทําธุรกรรมโดยลูกคาตอง
แสดงตนไมอนุญาตใหมีการเปดบัญชีโดยมีการใชชื่อปลอมหรือใชนามแฝง 

                                                           
126อลงกรณ นาคประเสริฐ,อํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบรายงาน หรือขอมูลเกี่ยวกับการ

ทําธุรกรรม ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546), หนา 123. 

127U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal Money 
Laundering: A Guide to the Bank Secrecy Act. 

128เมธีกุศลสราง,กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินกับบทบาทและภาระหนาท่ี
ของสถาบันการเงิน(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2540),หนา 85-94. 

129U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal Money 
Laundering: A Guide tothe Bank Secrecy Act. 
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  2) กําหนดใหสถาบันการเงินจัดทําและเก็บรักษาบันทึกขอมูลทางการเงินไว
เปนเวลา  5 ปซ่ึงหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังได
กําหนด130 
  3) กําหนดใหธนาคารหรือสถาบันการเงินรวมท้ังบุคคลธรรมดารายงาน
ขอมูลทางการเงินประเภทตางๆตอหนวยงานของรัฐไดแก 
   (1) กําหนดใหสถาบันการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมท่ี
เก่ียวของกับการจายเงินการรับเงินการโอนเงินหรือตราสารทางการเงินอ่ืนๆตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดซ่ึงมีจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนดคือเกินกวา  10,000 เหรียญสหรัฐข้ึน
ไป131 
   (2) กําหนดใหบุคคลใดหรือตัวแทนนําเงินหรือตราสารทางการเงินซ่ึงมี
จํานวนเกินกวา 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไปเขามาหรือออกนอกสหรัฐ132 
   (3) กําหนดใหบุคคลท่ีอยูภายใตกฎหมายสหรัฐอเมริการายงาน
ธุรกรรมหรือความสัมพันธท่ีมีตอสถาบันการเงินในตางประเทศตามหลักเกณฑท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด133 
   (4) กําหนดใหมีการกระจายขอมูลทางการเงินโดยใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมีอํานาจในการกระจายขอมูลรายงานประเภทตางๆใหกับหนวยงานอ่ืนๆเพ่ือใชใน
การสืบสวนดําเนินคดีอาญาและคดีภาษีอากรขอมูลท่ีไดรับนี้จะตองเก็บรักษาไวเปนความลับแตจะ
เปดเผยใหกับบุคคลท่ีนําไปใชประโยชนในทางราชการท่ีเก่ียวกับการสืบสวนดําเนินคดี134 
   (5) กําหนดใหทางธนาคารหรือสถาบันการเงินจัดฝกอบรมเจาหนาท่ี
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในขอปฏิบัติเก่ียวกับการจัดใหลูกคาแสดงตนการจัดทําบันทึกการรายงานขอมูล
ทางการเงินรวมท้ังการใหความรวมมือในการตรวจสอบขอมูลตางๆ 
   (6) มีการกําหนดโทษผูฝาฝนกฎหมายท้ังทางแพงและทางอาญา 
     ก. ความรับผิดทางแพงกรณีสถาบันการเงินภายในประเทศ
รวมท้ังหุนสวนผูจัดการพนักงานงานหรือลูกจางของสถาบันการเงินจงใจฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบ
เพ่ือออกภายใตกฎหมาย  (ยกเวนกรณีฝาฝน  31 U.S.C มาตรา 5314, มาตรา 5315) จะถูกปรับ
มากกวาจํานวนเงินท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมหรือปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐ135 

                                                           
13031 U.S.C มาตรา 5318(3) 
13131 U.S.C. มาตรา 5313(a) 
13231 U.S.C. มาตรา 5316 
133 31 U.S.C. มาตรา 5314(a) 

 134 31U.S.C. มาตรา 5319 
13531 U.S.C. มาตรา5312 (a) (1) 
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    ข. ความรับผิดทางอาญาผูใดเจตนาฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบท่ี
ออกภายใตกฎหมาย (ยกเวนกรณี 31 U.S.A มาตรา 5315) จะถูกปรับไมเกิน  250,000 เหรียญสหรัฐ
หรือจําคุกไมเกิน 5 ปหรือท้ังจําท้ังปรับ136 
     ในกรณีท่ีจําเลยกระทําความผิดตามกฎหมายนี้  (ยกเวนกรณี  31 
U.S.C. มาตรา 5315) พรอมกับกระทําความผิดกฎหมายอ่ืนๆของสหรัฐอเมริกาดวยหรือวาเปน
ประเภทหนึ่งของการกระทําความผิดเก่ียวกับธุรกรรมท่ีมีจํานวนเกินกวา 100,000 เหรียญสหรัฐ 
ภายในระยะเวลา 12 เดือนผูกระทําความผิดจะถูกปรับไมเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือจําคุกไม 
เกิน 10 ปหรือท้ังจําท้ังปรับ (31 U.S.C. มาตรา 5322 (a)) 
 7) ในเรื่องอํานาจหนาท่ีในการตรวจสอบรายงานหรือขอมูลเก่ียวกับ
การทําธุรกรรมกฎหมายกําหนดให  The Secretary of The Treasury มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบสมุด
บันทึกเอกสารหรือขอมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับขอมูลของสถาบันการเงินในประเทศหรือการคาหรือธุรกิจท่ีไม
เก่ียวของทางการเงินท่ีเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสารหรือขอบังคับรายงานตามหมวดนี้  (31 U.S.C. 
มาตรา 5318 (a) (3)) และมีอํานาจในการออกหมายเรียกสถาบันการเงินหรือการคาธุรกิจท่ีไม
เก่ียวกับการเงินรวมถึงเจาหนาท่ีพนักงานของสถาบันการเงินดังกลาว  (รวมถึงเจาหนาท่ีหรือพนักงาน
คนกอนๆ) หรือบุคคลท่ีครอบครองดูแลรักษาซ่ึงรายงานหรือเอกสารใหมาพบและมีอํานาจท่ีจะให
บุคคลเหลานั้นยื่นสมุดบันทึกเอกสารหรือขอมูลอ่ืนๆหรือใหเขามาพบเพ่ือใหการในเรื่องท่ีเก่ียวกับการ
สอบสวน137 
 ในสวนท่ีเก่ียวกับการรายงานธุรกรรมท่ีนาสงสัย  The Secretary of 
The Treasury สามารถท่ีจะเรียกใหสถาบันการเงินใดๆผูอํานวยการเจาหนาท่ีพนักงานหรือตัวแทน
ของสถาบันการเงินใหรายงานถึงธุรกรรมท่ีนาสงสัยโดยกฎหมายกําหนดหามไมใหมีการแจงการ
รายงานใหบุคคลท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมดังกลาวทราบวาธุรกรรมนั้นไดถูกรายงานรวมท้ังการ
หามเจาหนาท่ีของรัฐผูซ่ึงลวงรูถึงการรายงานดังกลาวเปดเผยขอมูลตอบุคคลใดๆท่ีเก่ียวของกับ
ธุรกรรมท่ีถูกรายงาน138 

จากสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้อาจกลาวไดวาจัดเปนความผิดมูลฐานเก่ียวกับ
ความลับของทางธนาคารโดยเฉพาะซ่ึงมีท่ีมาจากการไมไดรับความรวมมือจากธนาคารตางประเทศใน
การสืบสวนพฤติกรรมของผูฝาฝนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายซ่ึงการท่ีหมวด  2 ระบุ
วาธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืนๆจะตองเก็บขอมูลทางการเงินบางประเภทเปนระยะเวลา  5 ปโดย
การเก็บขอมูลเหลานั้นทางรัฐสภาเชื่อวาจะไดรับประโยชนตอการสืบสวนการดําเนินคดีเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางภาษีและกฎระเบียบตางๆ 
 กฎหมายท่ีสําคัญอีกฉบับหนึ่งท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินคือ  Money Laundering 
Control Act 1986 (MLCA) 

                                                           
13631 U.S.C. มาตรา 5322 (a)  
13731 U.S.C. มาตรา 5318 (a)(4) 
13831 U.S.C. มาตรา 5318(g) 
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 ดวยเหตุท่ีกฎหมายท่ีบังคับใชอยูมีชองโหวเม่ือวันท่ี  27 ตุลาคมพ .ศ.2529 จึงไดมี
การประกาศใชกฎหมาย  Anti-Drug Act of 1986 ซ่ึงเรียกกันโดยท่ัวไปวา  “กฎหมายควบคุมการ
ฟอกเงิน” (Money Laundering Control Act 1986 MLCA) โดยบัญญัติไวในบรรพ  18 ของ
กฎหมายสหรัฐอเมริกามาตรา  1956 (18 U.S.C. Section 1956) เพ่ือเปนการตอตานอาชญากรรม
ทางเศรษฐกิจควบคุมการฟอกเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา มีการกําหนดความผิดมูลฐานเอาไวเปน
จํานวนมาก และความผิดมูลฐานดังกลาวมีพ้ืนฐานมาจากอาชญากรรมทางการเงิน หรือเปนความผิด
ท่ีรัฐเห็นวาเปนภัยคุกคามทางการเงิน เชน ความผิดเก่ียวกับการลักลอบขนสินคาเถ่ือนทางอากาศ
ความผิดเก่ียวกับการพนัน ความผิดเก่ียวกับการฆาตกรรม เปนตน โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 
   1) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามท่ีจะดําเนินธุรกรรมทางการเงิน  
(Financial Transaction) อันเก่ียวเนื่องกับเงินท่ีไดมาจากการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมาย  
(Unlawful Activity) โดยรูถึงท่ีมาของเงินในการดําเนินธุรกรรมดังกลาวไมวาจะโดยเจตนาชวยเหลือ
ในการกระทําไมชอบดวยกฎหมายหรือรูวาธุรกรรมท้ังหมดหรือบางสวนซ่ึงกระทําดังกลาวนั้นเพ่ือ 
   (1) ปกปดหรือลวงสภาพท่ีตั้งแหลงท่ีมาความเปนเจาของหรือการ
ควบคุมรายไดของการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
   (2) หลีกเลี่ยงการรายงานธุรกรรมซ่ึงกําหนดไวภายใตกฎหมายของมล
รัฐหรือกฎหมายของสหรัฐจะตองระวางโทษปรับไมเกิน  50,000 เหรียญหรือปรับเปนจํานวนสองเทา
ของมูลคาทรัพยสินซ่ึงเก่ียวกับธุรกรรมแลวแตวาจํานวนใดมากกวากันหรือจําคุกไมเกินยี่สิบปหรือท้ัง
ปรับท้ังจํา 
    2) บุคคลใดก็ตามทําการสงหรือพยายามท่ีจะสงตราสารทางการเงิน  
(Monetary Instrument) หรือเงินทุน  (Funds) ภายในสหรัฐออกหรือผานไปยังสถานท่ีแหงใด
ภายนอกสหรัฐหรือนําเขาซ่ึงตราสารทุนใดๆยังสหรัฐจากหรือผานสถานท่ีแหงใดภายนอกสหรัฐไมวา
จะโดยเจตนาชวยเหลือในการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมายหรือรูวาตราสารทางการเงินหรือเงินทุน
ดังกลาวเก่ียวของกับเงินซ่ึงไดมาจากการอันไมชอบดวยกฎหมายและรูวาการสงหรือนําเขาเงินท้ังหมด
หรือบางสวนดังกลาวนั้นเพ่ือ 
    (1) ปกปดหรือลวงสภาพท่ีตั้งแหลงท่ีมาความเปนเจาของหรือการ
ควบคุมรายไดของการกระทําอันไมชอบดวยกฎหมายหรือ 
    (2) หลีกเลี่ยงการรายงานการสงหรือการนําเขาเงินซ่ึงกําหนดไวภายใต
กฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายของสหรัฐจะตองระวางโทษปรับไมเกิน  50,000 เหรียญหรือปรับเปน
จํานวนสองเทาของมูลคาตราสารทางการเงินหรือเงินทุนในการกระทําความผิดนั้นแลวแตวาจํานวนใด
มากกวากันหรือจําคุกไมเกินยี่สิบปหรือท้ังปรับท้ังจํา 
    (3) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามดําเนินธุรกรรมดังกลาวมา
ในขอ(ก) หรือสงหรือนําเขาหรือพยายามสงหรือนําเขาดังท่ีกลาวมาในขอ  (ข) ตองรับผิดชอบทางแพง
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ตอสหรัฐเปนจํานวนไมเกินกวามูลคาของทรัพยสินเงินทุนหรือตราสารทางการเงินซ่ึงเก่ียวกับธุรกรรม
หรือเปนเงิน 10,000 เหรียญ139 
 3) USA Patriot Act 2001 
 USA Patriot Act หรือ Anti Terrorist Financial Act H.R 2975 เปน
กฎหมายปราบปรามแหลงเงินขององคกรกอการรายขามชาติสภาสหรัฐไดออกกฎหมายฉบับนี้ใช
บังคับเม่ือเดือนตุลาคม  2001 หลังจากเหตุการณเม่ือ  11 กันยายน 2001 โดยมีวัตถุประสงคใหเปน
เครื่องมือในการดําเนินการบังคับใชกฎหมายเพ่ือสกัดก้ันและลงโทษการกระทําของผูกอการรายท้ังใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและท่ัวโลก 
 การบังคับใชกฎหมายฉบับนี้เปนการเพ่ิมอํานาจใหแกเจาหนาท่ีในกรณีมี
การดําเนินการตอผูกอการรายหรือผูตองสงสัยในรูปแบบท่ีเปนการละเมิดและลักษณะของมาตรการ
ตอบโตผูกอการรายดังนี้ 

(1) ใหเจาหนาท่ีสามารถดําเนินการติดตามและดักฟงทางโทรศัพทอยาง
ถูกตองในกรณีสงสัยสามารถดักขาวสารทางอินเตอรเน็ตได 

(2) กําหนดวิธีปฏิบัติในการริบทรัพยสินของผูกอการราย 
(3) มีอํานาจควบคุมตัวผูตองสงสัย 
(4) ขจัดอุปสรรคในการสอบสวนการกอการราย 
(5) การเพ่ิมโทษในความผิดเก่ียวกับการกอการราย 
(6) ขจัดขอจํากัดของกฎหมายและภายใตบทบัญญัติของกฎหมายฉบับ

นี้ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีในการติดตามการกระทําความผิดท้ังภายในและภายนอกประเทศรวมท้ังให
อํานาจอันสําคัญยิ่งแกอัยการและเจาหนาท่ีตํารวจสหรัฐในการตอสูกลุมกอการรายอยางกวางขวาง
และการสืบสวนสอบสวนการกระทําท่ีเปนการกอการรายอยางไมจํากัดรวมท้ังใหอํานาจเจาหนาท่ีใน
การดําเนินคดีกับผูท่ีไมใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีในสวนท่ีเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและยังไดเพ่ิมอํานาจใหแกเจาหนาท่ีของกระทรวงการคลัง  (Department of Treasury) เพ่ือ
ดําเนินการในสวนของเงินไดขององคกรอาชญากรรมขามชาติท่ีผานทางสถาบันการเงินอีกดวย 140ซ่ึง
ในการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินในสถาบันการเงินทุกแหงวามีความเก่ียวของกับการกอการราย
มากนอยเพียงใดจึงไดกําหนดมาตรการดังตอไปนี้141

 

                                                           
139วีระพงษบุญโญภาส, “กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี 

“ความผิดมูลฐาน”ของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย,”วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย20, 3 (2545): 67-70. 

140วีระพงษบุญโญภาส, การกําหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินท่ีผูกระทําเปนองคกร
อาชญากรรมขามชาติและมาตรการรวมท้ังความรวมมือระหวางประเทศในการปราบปรามการ
ฟอกเงินและมาตรการยึดอายัดและริบทรัพย(กรุงเทพฯ: สถาบันกฎหมายอาญาสํานักงานอัยการ
สูงสุด, 2548),หนา 12. 

141Section 326 USA Patriot Act 2001 
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 ก. อํานาจในการบังคับใหบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  Broker หรือ Dealer 
รายงานการทําธุรกรรมทางการเงินท่ีนาสงสัยในสถาบันการเงินของตน 

 ข. บังคับใหธุรกิจใดๆท่ีมีการทําธุรกรรมทางการเงินมากกวา 10,000 
เหรียญสหรัฐข้ึนไปตองทํารายงานธุรกรรมทางการเงิน 

 ค. ปองกันมิใหสถาบันการเงินใหในสหรัฐทําธุรกรรมกับสถาบันการเงินนอก
ระบบหรือ Shell Bank 

 ง. ปองกันมิใหสถาบันการเงินใหบริการทางการเงินอ่ืนๆนอกจากการ
บริการตามปกติของสถาบันการเงินในอันท่ีจะอํานวยความสะดวกในการปกปดการทําธุรกรรม
ทางการเงินท่ีนาสงสัย 

 จ. ใหสถาบันการเงินมีการจดรายงานขอมูลสวนบุคคลของลูกคาใหมของ
สถาบันการเงินพรอมท้ังใหมีมาตรการกลั่นกรองผูท่ีจะมาเปนลูกคาใหมของสถาบันทางการเงินดวย 

 ฉ. ใหมีการประสานความรวมมือในเรื่องขอมูลระหวางเจาหนาท่ีผูใชบังคับ
กฎหมายกับสถาบันการเงินในเรื่องรูปแบบการทําธุรกรรมท่ีนาสงสัยวาจะเปนการฟอกเงินและขอมูล
ในเรื่องแหลงเงินทุนสนับสนุนการกอการรายขามชาตินอกจากท่ีบัญญัติไวแลวกฎหมายฉบับนี้ยังได
เพ่ิมมูลฐานความผิดของการกระทําความผิดฐานฟอกเงินใหรวมถึงการกระทําความผิดดังตอไปนี้ดวย
ไดแก 

 ก) การฟอกเงินในสหรัฐท่ีมีความเก่ียวของกับการประกอบอาชญากรรม
นอกประเทศและการวางแผนเพ่ือประกอบอาชญากรรมทางการเมืองในสหรัฐ 

 ข)  การฟอกเงินผานเครือขายคอมพิวเตอร  (Cyber Money Laundering) 
หรือเพ่ือการสนับสนุนองคกรกอการรายขามชาติ 

 ค) การเพ่ิมโทษสําหรับความผิดฐานเคลื่อนยายเงินตราออกนอกประเทศ
โดยไมไดรับอนุญาต 

 ง)  ใหศาล Supreme Count มีอํานาจพิจารณาเปรียบเทียบปรับผูท่ี
เคลื่อนยายเงินออกนอกประเทศมากกวา 300,000 เหรียญสหรัฐและไมรายงานตอหนวยงานศุลกากร 

 จ) ใหอํานาจเจาหนาท่ีสหรัฐในการดําเนินคดีการฉอโกงบัตรเครดิตตางๆ
ของสหรัฐท่ีเกิดข้ึนนอกประเทศ 

 ฉ) ใหอํานาจแกเจาหนาท่ีในการดําเนินคดีสถานท่ีท่ีมีการวางแผนและ
ตระเตรียมการกระทําการฟอกเงินได 

 
 3.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการริบทรัพยสินของประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียเปนประเทศท่ีมีศูนยกลางทางการเงินท่ีเจริญกาวหนาประเทศหนึ่งของ
โลกโดยเฉพาะโครงสรางขอบเขตทางการเงินและสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเอ้ืออํานวยตอการเปนท่ีหลบ
ซอนพักพิงของผูกระทําผิดและผูกระทําความผิดมักนําเงินท่ีไดมาจากการกระทําผิดดังกลาวไปใชจาย
หรือทําการแปลงสภาพเพ่ือปกปดการกระทําความผิดและเพ่ือหาผลประโยชนเพ่ิมข้ึนและปรากฏ
พบวามีอาชีพหลายประเภทท่ีถูกใชเปนเครื่องมือในการฟอกเงินเชนธนาคาร (ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ) อสังหาริมทรัพยบริษัทบังหนารวมท้ังธุรกิจเก่ียวกับเงินสดนักบัญชีนักกฎหมายเปนตน 
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ดวยเหตุนี้รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึน
ใชบังคับรวมท้ังใหมีอํานาจในการปราบปรามการคายาเสพติดการคาของเถ่ือนไดมีการออกกฎหมาย
ศุลกากรข้ึนฉบับแรกเม่ือปค.ศ. 1901 ตลอดจนไดเขาเปนสมาชิกองคการ  FATFและยังไดใหสัตยาบัน
ตอการประชุมยาเสพติดองคการสหประชาชาติ (UN. Narcotics Convention)ในปค.ศ. 1992  

 3.2.2.1 การริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายท่ีเรียกวา “Proceeds of Crime Art 1987”ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีใชระบบ Conviction-based Model กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ติดตามยึด อายัดและริบทรัพยของผูกระทําความผิด ( Criminal Asset) เนื่องจากการใชแนวความคิด 
conviction-based system นี้เองจึงหามมิใหมีคําสั่งริบทรัพยหรือคําสั่งใดๆเก่ียวกับทรัพยจนบุคคล
ผูกระทําความผิดจะถูกตัดสินวาผิดหรือมีการพิสูจนแลวฟงไดวามีความผิดเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม
กฎหมายของประเทศออสเตรเลียใหอํานาจอัยการสูงสุด ( Director of Public Prosecution) ในการ
ระงับการเคลื่อนไหวในสิทธิของทรัพยท่ีถูกยึดหลักจากผูกระทําผิดถูกแจงขอหาทางอาญา หรือภายใน 
48 ชั่วโมงกอนท่ีจะมีการแจงขอกลาวหากับบุคคลดังกลาว 

กฎหมาย Proceeds of Crime Act 1987 เปนกฎหมายริบทรัพยของประเทศ
เครือจักรภพอังกฤษกฎหมายนี้กําหนดใหรัฐมีอํานาจใชมาตรการยึด อายัดและริบทรัพยท่ีใชในการ
กระทําความผิดอาญาหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดอาญาตามท่ีกําหนดไวโดยเฉพาะใน
มาตรา 81 และ 82 ของกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดความผิดเก่ียวกับการฟอกเงินไวโดยกําหนดดวยวา
สถาบันการเงินจะตองรักษา "รองรอยการเงิน"เอาไวโดยตองเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวของไวเปนเวลา
เจ็ดป โดย 

มาตรา 81 กําหนดความผิดหลักสําหรับความผิดฐานฟอกเงิน โดยกําหนดโทษจําคุก 
20 ป และปรับไมเกิน 200,000 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับบุคคลธรรมดาสําหรับนิติบุคคลปรับไม
เกิน 600,000 เหรียญออสเตรเลีย 

มาตรา 82 กําหนดความผิดในลักษณะไมรายแรงสําหรับการรับหรือการครอบครอง
เงินหรือทรัพยสินซ่ึงตองสงสัยวาเปนรายไดจากการกระทําความผิดอาญา โดยกําหนดโทษจําคุกไม
เกิน 2 ป และ/หรือปรับไมเกิน 5,000 เหรียญออสเตรเลีย สําหรับบุคคลธรรมดา หรือไมเกิน 15,000 
เหรียญออสเตรเลียสําหรับนิติบุคคล 

โดยรวมแลวเปาหมายของกฎหมายฉบับนี้เพ่ือใหอํานาจเจาหนาท่ีของรัฐในการ
ติดตามทรัพยสินของผูกระทําความผิดและบั่นทอนอํานาจทางเศรษฐกิจของอาชญากรโดยอาศัยการ
ริบทรัพยเปนเครื่องมือทางกฎหมาย 

อัยการสูงสุดของประเทศออสเตรเลียอาจใชอํานาจในการริบทรัพยท่ีเก่ียวของกับ
การกระทําความผิดไดภายใตมาตรา 19 ของกฎหมาย Proceeds of Crime Act 1987 เม่ือปรากฎ
วาผูตองกระทําความผิดถูกตัดสินวามีความผิดในขอกลาวหาท่ีเปนความผิดตอกฎหมายสหพันธรัฐของ
ประเทศออสเตรเลีย คําวา  “ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด ” (Tainted Property) ตาม
กฎหมายฉบับนี้หมายถึง  "ทรัพยท่ีถูกนําไปใชหรือท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดหรือไดจากการ
กระทําความผิด เชนทรัพยท่ีไดมาจากการกระทําความผิดไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ตามมาตรา  
19(3) ของกฎหมายดังกลาวหากจะมีการออกคําสั่งริบทรัพยท่ีระบุอยางเฉพาะเจาะจงนั้นศาลจะตอง
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ใชดุลพินิจอยางละเอียดรอบคอบวาการริบทรัพยเชนวานั้นจะกระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลอ่ืนดวย
หรือไม 

มาตรา 26 ของกฎหมาย Proceeds of Crime 1987 ใหอํานาจอัยการสูงสุดท่ีจะ
ออกคําสั่งท่ีเรียกวา  “Pecuniary Penalty Orders 49”โดยสามารถริบกําไรท่ีไดจากการกระทํา
ความผิดใหตกเปนของเครือจักรภพอังกฤษ  (the Commonwealth) ไดดวย โดยสามารถบังคับใชได
กับทรัพยสินใดของบุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพิสูจนวาเก่ียวของกับการกระทําความผิดซ่ึงศาลของสหพันธรัฐ
จะเปนผูประเมินวาคาของรายไดหรือกําไรจากการกระทําความผิดนั้น ๆ เปนจํานวนเทาไร 
  3.2.2.2การริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาวามีความผิดของประเทศ

ออสเตรเลีย 
ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลียไดมีความพยายามท่ีจะผาน

รางกฎหมาย Proceeds of Crime Bill 2001 โดยรางกฎหมายฉบับนี้ไดตระหนักถึงการริบทรัพยอัน
ถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะปราบปรามอาชญากรรมระดับองคกรซ่ึงกฎหมายฉบับดังกลาวใหเปน
อํานาจของอัยการสูงสุดท่ีเรียกวา The Commonwealth Director of Public Prosecutions 
(DPP) ท่ีจัดการภายใตกฎหมายดังกลาว 
 ตามรางกฎหมาย Proceeds of Crime 2001 นั้นไดยอมรับแนวความคิดเรื่อง 
“การริบทรัพยทางแพง ” (Civil for Feiture) มาใชดวย ท้ังนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นั้นมาตรฐานภาระ
การพิสูจนทางแพงเพ่ือใชในการริบทรัพยของผูกระทําความผิดแมวาจะไมมีคําพิพากษาของศาล
เก่ียวกับผูกระทําความผิดก็ตามสวนทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระทําความผิดท่ีอยูในขายท่ีจะริบ  
(proceeds) ตามกฎหมายฉบับนี้นั้น ไดแกทรัพยท่ีไดมาโดยท้ังหมดหรือบางสวนจากการกระทํา
ความผิดแมวาจะเปนการไดมาจากการซ้ือขายกันก็ตาม เครื่องมือท่ีใชในการกระทําความผิด 
(instrument) หมายถึงเครื่องมือหรืออุปกรณใด ๆ ท่ีถูกใชในการกระทําความผิดหรือท่ีผูกระทํา
ความผิดมีเจตนาท่ีจะใชเพ่ือกระทําความผิดแมวาจะยังมิไดมีการใชก็ตามและหมายความรวมถึง
เครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดดวยดังนั้นจะเห็นไดวาเจตนารมณของกฎหมายฉบับนี้
ตองการท่ีจะขยายความใหครอบคลุมทรัพยท่ีใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดและแมวาทรัพย
ท่ีถูกริบนั้นจะยังไมไดถูกใชในการระทําความผิดแตหากรัฐมีหลักฐานพิสูจนตอศาลไดวาทรัพยนั้นถูก
เตรียมเพ่ือจะนํามาใชในการกระทําความผิด ทรัพยดังกลาวก็เขาขายท่ีจะถูกริบตามกฎหมายฉบับนี้ได 
 ข้ันตอนและวิธีการริบทรัพยตามรางกฎหมายฉบับนี้ คือ 
 1) ความผิดอาญาท่ัวไป ( Indictable Offence) เม่ือบุคคลใดตองคํา
พิพากษาวาไดกระทําความผิดทางอาญาตอสหพันธรัฐบุคคลดังกลาวอาจตองถูกริบทรัพยท่ีเก่ียวของ
กับการกระทําความผิดนั้นหรือถูกปรับตามจํานวนเทากับผลกําไรท่ีไดจากการกระทําความผิดดังกลาว
และเครื่องมือหรืออุปกรณใดท่ีถูกนํามาใชในการกระทําความผิดนั้นอยูในขายท่ีจะริบได 
 2) ความผิดอาญารายแรง ( Serious Offence) เม่ือผูใดตองคําพิพากษาวา
กระทําความผิดอาญารายแรงทรัพยสินท่ีไดจากการกระทําความผิดของบุคคลดังกลาวจะถูกริบเปน
ของรัฐท้ังนี้ ภาระการพิสูจนจะตกอยูกับผูกลาวอางทรัพยนั้นคืนโดยตองพิสูจนวาทรัพยนั้นไดมาโดย
ชอบดวยกฎหมาย ทรัพยหรือเครื่องมือใด ๆท่ีถูกนํามาใชในการกระทําความผิดก็อาจถูกริบไดตาม
กฎหมาย 
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 3) การริบทรัพยทางแพง ( Civil Forfeiture) บุคคลใด ๆอาจตองคําสั่งศาล
ใหริบทรัพยทางแพงนี้ไดเม่ือรัฐพิสูจนไดวาตัวทรัพยนั้นเก่ียวของกับการกระทําความผิดท่ีถูกกลาวหา 
การริบทรัพยทางแพงนี้แสดงใหเห็นวาในปจจุบันประเทศออสเตรเลียก็ยอมรับหลักการริบทรัพย
ในทางแพงซ่ึงมองทรัพยเปนประธานของการกระทําความผิดแมวารัฐไมอาจพิสูจนความผิดของ
ผูกระทําความผิดได 
 อยางไรก็ตามขอแตกตางท่ีสําคัญของการริบทรัพยทางแพงก็คือรัฐไมอาจริบ
เครื่องมือหรืออุปกรณของผูกระทําความผิดไดเชนตามขอ 1) และ2) ตามท่ีไดกลาวมา ท้ังเนื่องมาจาก
การจะริบเครื่องมือหรืออุปกรณของผูกระทําความผิดไดนั้นจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือไดมีการพิสูจนใหศาล
เห็นแลววาผูตองหากระทําความผิด ท้ังนี้ เปนไปตามระบบ (conviction-based system) 
 สําหรับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินอ่ืนๆ ของ
ประเทศออสเตรเลียท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้ 
 1) Custom Act ค.ศ. 1901 
  กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหหนวยงานตางๆโดยเฉพาะสถาบันการเงินมีหนาท่ี
รายงานสิ่งท่ีตองรายงานคือเงินสดเช็คทรัพยสิน 142สามารถยึดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับยาเสพติดรวมท้ังให
อํานาจศาลสั่งปรับผูกระทําความผิดในจํานวนท่ีสูงเทากับผลประโยชนท่ีไดรับจากการซ้ือขายยาเสพ
ติดแตอยางไรก็มิไดกําหนดถึงความผิดมูลฐานท่ีเก่ียวกับยาเสพติดไวโดยตรงเพียงแตตรากฎหมายเพ่ือ
รองรับในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินเทานั้นกฎหมายฉบับนี้กําหนดหลักเกณฑไววาใหรัฐ
มีอํานาจยึดรายไดซ่ึงมีท่ีมาจากการซ้ือขายยาเสพติดไมวารายไดนั้นจะเปนเงินสดเช็คหรือทรัพยสินก็
ตาม(มาตรา 229 A) รวมท้ังกําหนดใหอํานาจศาลสั่งปรับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดไดใน
จํานวนท่ีสูงเทากับผลท่ีไดรับจากการซ้ือขายยาเสพติด (มาตรา 243)143

 

 2)Proceeds of Crime Act 1987 
  กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ี เอาไวดังตอไปนี้  

(1) ศาลสั่งยึดทรัพยสินท่ีใชหรือเก่ียวกับการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน 
(2) เจาหนาท่ีตํารวจสามารถขออํานาจศาลสั่งใหสถาบันการเงินสงขอมูล

ของบุคคลใดใหแกเจาหนาท่ีตํารวจนั้นเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยหรือเชื่อวาขอมูลชื่ออยูท่ีสถาบันการเงิน
นั้นแสดงวาบุคคลนั้นกําลังทําหรือกําลังจะทําหรือเก่ียวของกับการกระทําความผิดขอหารุนแรง  
(Serious Offence) อันไดแกการคายาเสพติดการรวมกันฉอโกงการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
หรือแสดงวาบุคคลนั้นไดรับหรือกําลังจะไดรับผลประโยชนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมจากการ
กระทําความผิดตลอดจนเจาหนาท่ีตํารวจสามารถขอหมายคนจากศาลไดหรือใหขอหมายคนจากศาล
โดยทางโทรศัพทไดในกรณีมีเหตุเรงดวนหากเจาหนาท่ีตํารวจเชื่อวาผูใดมีทรัพยสินซ่ึงไดมาจากการ
กระทําความผิด  (Tainted Property) ไวในครอบครองสวนสถาบันการเงินก็ตองทําการเก็บรักษา
หลักฐานธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction Document) ไวอยางนอย 7 ป 

                                                           
142 Customs Act 1901 มาตรา 229 
143วีระพงษบุญโญภาส, “กฎหมายปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี 

“ความผิดมูลฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ,”หนา 67-77. 
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(3) การกระทําฐานพยายาม ชวยเหลือ ยุยง จัดหา ยักยาย ถายเท
ทรัพยสิน โดยเจตนาชวยผูกระทําความผิดฟอกเงิน ผูกระทําตองรับผิดฐานฟอกเงิน 

(4) บทลงโทษสําหรับผูกระทําความผิดฐานฟอกเงินในกรณีผูกระทํา
เปนบุคคลธรรมดาใหปรับไมเกิน  200,000 เหรียญหรือจําคุกไมเกิน  20 ปหรือท้ังจําท้ังปรับและใน
กรณีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคลใหปรับไมเกิน 600,000 เหรียญ 
 สรุปความผิดมูลฐานการฟอกเงินตามกฎหมายฉบับนี้คือการกระทํา
ความผิดขอหารุนแรงอันไดแกการคายาเสพติดการรวมกันฉอโกงการหลีกเลี่ยงภาษีและการฟอกเงิน
โดยเกลื่อนกลืนไปกับมาตรการใชอํานาจของรัฐในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 3)Financial Transaction Report Act 1988 (FTR Act) 
 กฎหมายฉบับนี้เดิมมีชื่อเรียกวา  “Cash Transaction Report Act 1988” 
ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน  Financial Transaction Report Act 1988(FTR Act) เพราะตองการขจัด
ความเขาใจผิดวากฎหมายฉบับนี้ใชกับกรณีเงินสดเทานั้น และเพ่ือใหเปนท่ีเขาใจกันวากฎหมายฉบับ
นี้มีหลักการครอบคลุมถึงธุรกรรมเก่ียวกับการเงินทุกประเภทไมจํากัด 
 FTR Act เปนกฎหมายท่ีใหอํานาจรัฐในการสืบสวนเก่ียวกับธุรกรรมทาง
การเงินกลาวคือใหรายงานธุรกรรมประเภทตางๆไดแกธุรกรรมเงินสดปริมาณมากหรือเกินกวา  
10,000เหรียญธุรกรรมท่ีนาสงสัยและคําสั่งใหโอนเงินระหวางประเทศนอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีการ
รายงานและการแสดงตนของลูกคาสถาบันการเงินไวอีกท้ังยังหามการเปดหรือการดําเนินการทาง
บัญชีเงินฝากกับธนาคารหรือผูประกอบธุรกิจการเงินอ่ืนๆโดยใชชื่อปลอมซ่ึงผูประกอบธุรกิจการเงิน
นั้นไมไดหมายความเพียงธนาคารสมาคมการกอสรางเทานั้นแตหมายความรวมถึงผูประกอบธุรกิจ
หลักทรัพยนายหนาสถานคาสิโนเจามือรับแทงมาเปนตน 
 4) Telecommunications (Interception) – Amendment Act 1987 
 เปนกฎหมายท่ีเพ่ิมอํานาจและอํานวยการใชมาตรการพิเศษในการแสวงหา
ขอมูลติดตามและรับทราบขาวสารทางอุปกรณการสื่อสารซ่ึงเดิมนั้นหนวยงานท่ีจะไดปฏิบัติหนาท่ีได
คือ Australian Federal Police สําหรับความผิดเก่ียวกับยาเสพติดบางประเภทเทานั้นแตตอมา
กฎหมาย 
 ฉบับนี้กําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถขอหมายศาลเพ่ือดักฟงทางโทรศัพทได
แตเฉพาะคดีท่ีสําคัญๆเชนคดีฆาตกรรมยาเสพติดการลักพาตัวการหลบเลี่ยงภาษี  Serious Fraud 
หรือ Serious Revenue เปนตนกฎหมายฉบับนี้มิไดกลาวถึงความผิดท่ีถือเปนความผิดมูลฐาน
โดยตรงแตกําหนดใหคดีสําคัญๆจะตองไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือ
ตรวจสอบหาขอมูลพรอมท้ังรับทราบขอมูลท่ีจําเปนในการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เชนกัน 
  5) Mutual Assistance in Criminal Matter Act 1987 

 กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานดานกฎหมายในการทําความตก
ลงกับประเทศตางๆดานการใหความชวยเหลือในเรื่องทางอาญารวมท้ังการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงินท่ีถือเปนความผิดอาญาขอหาหนึ่งในประเทศออสเตรเลียความรวมมือระหวางประเทศนี้



86 

ไดแกการยึดอายัดและริบทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดการควบคุมทรัพยสินท่ีอาจถูกริบ
ทรัพยสินหรือเก่ียวของกับความผิดในทางการเงินเปนตน 
 เม่ือมีคําสั่งยึดอายัดและริบทรัพยสินของประเทศออสเตรเลียก็สามารถ
ดําเนินการบังคับไดในประเทศท่ีใหความรวมมือตาม The Mutual Assistance Act ในขณะเดียวกับ
คําสั่งยึดอายัดและริบทรัพยของประเทศอ่ืนๆสามารถดําเนินการบังคับไดในออสเตรเลียเชนเดียวกัน 
 6)พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการทุจริตทาง

การเงินป 2006144
 

 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและทุจริตทางการเงินป  
2006 (AML/CTF) เปนบทบัญญัติจึงถูกนําไปใชในการปฏิรูปการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการทุจริตทางการเงินของออสเตรเลียโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 
 (1)ใหฝายการเงินของประเทศออสเตรเลียสามารถรักษาความสัมพันธ
ทางธุรกิจในระดับนานาชาติไวได 
 (2)ปองกันและตรวจสอบการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินโดย
หนวยราชการตามกฎหมายเพ่ือเขาถึงขอมูลอันเก่ียวกับกิจการท่ีมีแนวโนมผิดกฎหมายและ 
  (3) นําพาประเทศออสเตรเลียสูความเปนมาตรฐานสากลอันประกอบไป
ดวยมาตรฐานท่ีตั้งข้ึนในหนวยงานดูแลทางการเงิน (FATF) 
 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการทุจริตทางการเงิน
ครอบคลุมไปถึงการดําเนินการทางการเงินการพนันผูคาทองแทงธุรกิจและอาชีพอ่ืนๆท่ีเก่ียวของซ่ึงมี
รายละเอียดตามท่ีระบุไวในหนวยงานท่ีไดรับการแตงตั้งพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการทุจริตทางการเงินไดกําหนดขอบังคับไวหลายประการในการรายงานตามความเปน
จริงเม่ือหนวยงานนั้นๆไดจัดทําเอกสารแจงรายละเอียดซ่ึงมีขอบังคับและวันท่ีจะมีผลใชจริง
ประกอบดวย 
 หนวยงานในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศออสเตรเลียคือ
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ไดพัฒนามาจากหนวยงาน
เดิม คือ Cash Transaction Reports Agency (CTRA) ซ่ึง CTRA ไดรับการจัดตั้งข้ึนตาม  Cash 
transaction Report Act 1988 ไดปรับปรุงแกไขและเปลี่ยนชื่อเปน  Financial Transaction 
Report Act 1988 (FTR Act) ซ่ึงไดจัดตั้ง AUSTRAC ข้ึน 
 AUSTRAC จะดําเนินการตาม  Anti-Money Laundering and Combating the 
Financial of Terrorism การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทาง
การเงินแกการกอการรายอยางเครงครัดแตในเวลาเดียวกันก็จะมีการแจงถึงความแตกตางของ
ลักษณะเฉพาะของแตละกรณีและการวินิจฉัยความเสี่ยงการดําเนินการตามหลักความเท่ียงธรรมอยาง
เหมาะสมและตั้งอยูบนพ้ืนฐานความจริงนั้นตองใหความสําคัญในแตละกรณีเสมอกันและขอเท็จจริง
ของแตละกรณีจะถูกนํามาพิจารณาในการตัดสินลักษณะของแตละรูปการเสมอ  AUSTRAC พุงเปาไป

                                                           
144Australian Government, Australian Transaction Report and Analysis Center,  

Laundering an Counter-Terrorism Financing Act 2006,  Retrieved December 27, 
2015 from http://www.austrac.gov.au/aml_CTThtml 
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ท่ีการปฏิบัติตามกฎอยางสูงสุดและเลือกใชวิธีการบังคับคดีและเครื่องมืออันมีประสิทธิผลอยาง
เหมาะสมในการยับยั้งการกระทําความผิดสําหรับเจาหนาท่ีในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิผล
ซ่ือสัตยปราศจากความลําเอียงและตั้งอยูในศรัทธาอันดีมีการตรวจสอบการทํางาน 
 ภายใตAnti-Money Laundering and Combating the Financial of Terrorism 
การปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการราย
การใชอํานาจหนาท่ีและอํานาจในการตรวจสอบจะมอบใหแกบุคคลผูซ่ึงเปนฝายบริหารของ
AUSTRAC หรือผูไดรับมอบอํานาจหรือในบางกรณีอาจเปนเจาหนาท่ีตํารวจหรือศุลกากรบทบาทของ  
AUSTRAC เปนหนวยงานเก็บรวบรวมขอมูลของประเทศออสเตรเลียท่ีสถาบันการเงินหรือผูประกอบ
ธุรกิจการเงินมีหนาท่ีรายงานธุรกรรมใหโดยไมมีอํานาจบังคับใชกฎหมายแตจะสงขอมูลไปยัง
หนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายโดยตรงท้ังนี้มีหนวยงานปราบปรามซ่ึงรับบริการขอมูลจาก  AUSTRAC 
ไดแกสํานักงานศุลกากรตํารวจรัฐบาลกลางสํานักงานภาษีอากรคณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริต
และประพฤติมิชอบสํานักงานอาชญากรรมแหงชาติเปนตน 
 อํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ี 
 พนักงานเจาหนาท่ีของ  AUSTRAC เปนหนวยงานสําคัญท่ีมีหนาท่ีในการตรวจสอบ
และจัดทําผลการวิเคราะหขอมูลธุรกรรมทางการเงินการโอนเงินสดของผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงิน
สดรวมถึงการตรวจสอบอํานาจของ  AUSTRAC ท่ีไดพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากอํานาจ  CTRA แตเดิมนั่นเอง
นอกนี้แลวยังใหความชวยเหลือหนวยงานตางๆซ่ึงทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนองคกรอาชญากรรมเชน
สํานักงานภาษีอากรมีหนวยงานหลายหนวยงานซ่ึงไดรับบริการขอมูลจาก AUSTRAC ไดแกสํานักงาน
ศุลกากรของออสเตรเลีย, สํานักงานภาษีอากรของออสเตรเลีย , คณะกรรมการยุติธรรมทางอาญาของ
รัฐควีนแลนด , คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ , สํานักงานอาชญากรรม
แหงชาติ, สํานักงานตํารวจของรัฐนิวเซาธเวลส, กองกําลังตํารวจของนอรธเทิรนเทอริทอรีเปนตน 
 อยางไรก็ตามพนักงานเจาหนาท่ี  AUSTRAC ไมมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
เพียงแตตองสงขอมูลท่ีไดตรวจสอบและจัดทําผลวิเคราะหขอมูลไปใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
โดยตรงหนวยงานภายใน  AUSTRAC ท่ีทําหนาท่ีวิเคราะหมีอยู  2 สวนคือ Bilateral Analytical ทํา
หนาท่ีวิเคราะหขอมูลท่ีจัดเตรียมโดยหนวยงานปราบปรามเพ่ือติดตามรองรอยทางการเงินและ  
AUSTRAC Analysis Unit (AAU) ทําหนาท่ีวิเคราะหขอมูลท่ีมีอยูของ  AUSTRACเพ่ือคนหาเปาหมาย
ใหมโดยการสืบหากระแสเงินสดท่ีผิดปกติซ่ึงอาจจะเปนตัวชี้ถึงการฟอกเงินหรือการหลีกเลี่ยงภาษี
พนักงานเจาหนาท่ีของ AUSTRAC มีหนาท่ีตรวจสอบและจัดทําผลวิเคราะหขอมูลการโอนเงินสดของ
ผูประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินสดตรวจสอบการโอนเงินระหวางประเทศบริการและใหความชวยเหลือแก
หนวยปราบปรามดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาองคกรอาชญากรรม 
 
 3.2.3 มาตรการในการริบทรัพยสินของประเทศสหราชอาณาจักร 
 ในสหราชอาณาจักร การลงโทษริบทรัพยสินตามมูลคาถูกนํามาบังคับใชกับทรัพยสินท่ีไดมา
โดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดกอนตอมาจึงนําวิธีการดังกลาวไปใชกับการกระทําความผิด
อาญาลักษณะอ่ืน โดย มาตรา  6 ของ Proceeds of Crime Act (PCA) 2002(4) ไดกําหนดลักษณะ
ของความผิดท่ีจะตองถูกริบทรัพยสินไวสองประเภทไดแก 



88 

 1)การกระทําความผิดท่ัวไป  (General Criminal Conduct) ซ่ึงเปนกรณีท่ีถือวา 
ผูกระทําความผิดมีวิถีชีวิตแบบอาชญากร (criminal life style) โดยผลของกฎหมายหากการกระทํา
ของผูกระทําความผิดท่ีถูกพิพากษาลงโทษเขาเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนดไวและเปนผลใหผูกระทํา
ความผิดไดรับประโยชน 
 2) การกระทําความผิดเฉพาะ  (Particular Criminal Conduct) ซ่ึงหมายถึง
ความผิดอาญาท่ีกอข้ึนในประเทศอังกฤษและเวลสรวมท้ังการกระทําซ่ึงหากเกิดข้ึนในอังกฤษหรือ
เวลสแลวการกระทํานั้นจะเปนความผิดตามกฎหมายของอังกฤษหรือเวลสและการกระทําดังกลาว
เปนผลใหผูกระทําความผิดไดรับประโยชน145 
 ในสวนของวิธีการกําหนดมูลคาทรัพยสินท่ีตองถูกริบสามารถจําแนกไดเปนสองแนวทาง
กลาวคือแนวทางแรก ไดแกการกําหนดวิธีการกําหนดมูลคาของทรัพยสินท่ีตองถูกริบไวโดยละเอียด
เม่ือศาลวินิจฉัยวาจําเลยมีวิถีชีวิตแบบอาชญากร (Criminal Lifestyle) โดยไดกระทําความผิดท่ัวไป  
(General Criminal Conduct) หรือกรณีจําเลยไมไดมีวิถีชีวิตแบบอาชญากรแตไดกระทําความผิด
เฉพาะ (Particular Criminal Conduct) และเนื่องจากการกระทําความผิดนั้นๆเปนผลใหจําเลยได
ผลประโยชนมาโดยการกระทําความผิดศาลตองคํานวณวาจําเลยไดรับผลประโยชนจากการกระทํา
ความผิดเปนมูลคาเทาใดโดยแยกพิจารณาเปนสองกรณีไดแก 

                                                           
145 Section 6 The Proceeds of Crime Act 2002 

(1)The Crown Court must proceed under this section if the following two 
conditions are satisfied. 
 (2)The first condition is that a defendant falls within any of the following 

paragraphs— 
 (a)he is convicted of an offence or offences in proceedings before the 
Crown Court; 
 (b)he is committed to the Crown Court for sentence in respect of an 
offence oroffences under section 3, 4 or 6 of the Sentencing Act; 
 (c)he is committed to the Crown Court in respect of an offence or 
offences under section 70 below (committal with a view to a confiscation order 
being considered). 
  (3)The second condition is that— 
 (a)the prosecutor or the Director asks the court to proceed under this 
section, or 
 (b)the court believes it is appropriate for it to do so. 
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 กรณีท่ีจําเลยเปนผูมีวิถีชีวีตแบบอาชญากร  (Criminal Lifestyle) ศาลจะตองคํานวณมูลคา
ของทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดท่ัวไป (General Criminal Conduct) กลาวคือ
การกระทําความผิดทุกครั้งของจําเลยไมวาจะกระทําเม่ือใดหรือไดทรัพยสินนั้นมาเม่ือใด146 
 ผูมีวิถีชีวิตแบบอาชญากร หมายถึง147 
 1) ความผิดท่ีจําเลยตองคําพิพากษาเปนความผิดท่ีระบุไวในภาคผนวก 2 PCA 2002 
อันไดแกการคายาเสพติดการฟอกเงินการสั่งใหมีการกอการรายการคาอาวุธความผิดเก่ียวกับการ
ปลอมแปลงหรือความผิดเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาจัดหาการคาประเวณีหรือรีดเอาทรัพยรวมท้ัง
การพยายามการสมคบหรือการเปนผูรวมในการกระทําความผิดเหลานั้น 
 2) ความผิดดังกลาวมีลักษณะเปนการกระทําท่ีเปนสวนหนึ่งของการกระทําทาง
อาญาท่ีตอเนื่องกัน (Conduct Forming Part of A Course of Criminal Activity) กลาวคือจําเลย
จะตองถูกพิพากษาวากระทําความผิดตั้งแต 3 ฐานความผิดข้ึนไปท่ีจําเลยไดรับทรัพยสินจากการ
กระทําความผิดในกระบวนพิจารณาคดีนั้นหรืออยางนอย 2 ฐานความผิดภายในระยะเวลา 6 ป กอน
หนาคดีนี้ 
 3) ในกรณีท่ีความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่อง (Continuing Offence) ท่ีไดกระทํา
ความผิดตอกันเปนระยะมากกวา6 เดือน 
 เพ่ือใหการคํานวณดังกลาวงายข้ึนกฎหมายไดกําหนดใหมีขอสันนิษฐานเรื่องมูลคาของ
ทรัพยสินท่ีจําเลยไดมาจากการกระทําความผิดดังตอไปนี้ กลาวคือ 

1) บรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับหรือโอนมาในระยะเวลา6 ป กอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้
และเปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิด 

2) บรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยครอบครองอยูภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาวา
กระทําความผิดในคดีนี้ เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิด 

3) บรรดาคาใชจายท่ีจําเลยไดจายไปในระยะเวลา 6 ปกอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้ จําเลย
ไดใชทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเปนคาใชจายในชวงเวลาดังกลาว 

4) เพ่ือประโยชนในการหามูลคาของบรรดาทรัพยสินใน (1)(2) และ(3) ใหถือวา
จําเลยไดทรัพยสินดังกลาวมาโดยไมติดภาระผูกพันใดๆ 

                                                           
146ตอศักดิ์บูรณะเรืองโรจน, รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษาเพ่ือยกรางกฎหมาย

รองรับการใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริตค.ศ. 2003(รายงาน
การวิจัย เสนอตอสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550), หนา 41-42. 

147The Proceeds of Crime Act 2002  Section  75  Criminal lifestyle 
 (2)The condition is that the offence (or any of the offences) concerned 

satisfies any of these tests— 
 (a) it is specified in Schedule 2; 
 (b)it constitutes conduct forming part of a course of criminal activity; 
 (c)it is an offence committed over a period of at least six months and 

the defendant has benefited from the conduct which constitutes the offence 
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 หากจําเลยสามารถพิสูจนไดวาขอสันนิษฐานนั้นไมถูกตองหรือการนําขอสันนิษฐานดังกลาว
มาใชอาจจะทําใหเกิดความไมเปนธรรมศาลจะนําขอสันนิษฐานเหลานีมาใชไมได148 
 กรณีท่ีผูกระทําความผิดมิไดมีวิถีชีวิตแบบอาชญากร (Criminal Lifestyle) ศาลจะตอง
คํานวณมูลคาของทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดเฉพาะ (Particular Criminal 
Conduct) ซ่ึงหมายถึงความผิดท่ีศาลไดมีคําพิพากษาวาจําเลยกระทําและความผิดอยางอ่ืนท่ีศาล
นํามาพิจาณาในการกําหนดโทษของจําเลย 
 เม่ือทราบวาจําเลยไดทรัพยสินจากการกระทําความผิดเปนมูลคาเทาใดแลวในข้ันตอนตอไป
ศาลจะตองกําหนดมูลคาท่ีตองริบ (Recoverable Amount) ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหเทากับราคาตลาด 
(Market Value) ของผลประโยชน  (Benefit) ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดโดยถือเอาราคาตลาดท่ี
สูงกวาระหวางราคาตลาดของผลประโยชนท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดณเวลาท่ีมีการกระทํา
ความผิดนั้นปรับดวยอัตราเงินเฟอและราคาตลาดณเวลาท่ีศาลมีคําสั่งใหริบทรัพยสินไมวาทรัพยสิน
นั้นจะยังอยูในความครอบของจําเลยหรือไมท้ังนี้เปนไปตามบทบัญญัติมาตรา  6(5) 7(1) 79(2) และ 
80149จากนั้นศาลจะมีคําสั่งใหจําเลยชําระเงินตามมูลคาดังกลาวและหากจําเลยยังไมชําระก็สามารถ
เรียกเก็บดอกเบี้ยไดดวยซ่ึงจํานวนดอกเบี้ยถือเปนจํานวนท่ีสามารถเรียกคืนไดตามคําสั่งริบทรัพยสิน
นั้น สําหรับอัตราดอกเบี้ยนี้ ตามกฎหมายใหเรียกไดในอัตราท่ีใชบังคับหนี้ตามคําพิพากษา150 

                                                           
148ตอศักดิ์บูรณะเรืองโรจน,เรื่องเดิม, หนา 41-42. 
149เรื่องเดียวกัน, หนา 42-43. 
150เรื่องเดียวกัน, หนา 43. 



 
บทท่ี 4 

 
วิเคราะหเก่ียวกับปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมาย 

เก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี 
 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เปนหนวยงานท่ีมี
บทบาทหนาท่ีในการไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลความผิดเก่ียวกับการกระทําทุจริตในภาครัฐของ
เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงต่ํากวาผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการซ่ึงพบปญหาและอุปสรรคคือ การไม
มีกฎหมายท่ีจะสามารถใชเปนเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนหรือการพิสูจนหลักฐานทางการเงิน
และบัญชีหรือตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐและเอกชนได จึงเสนอตอคณะรักษาความสงบเรียบรอย
แหงชาติ ผลักดันใหมีการออกพระราชบัญญัติวาดวยการพิสูจนพยานหลักฐานทางดานการเงินและ
บัญชีออกมาบังคับใชโดยการศึกษาครั้งนี้จะทําการวิเคราะหปญหาอันสืบเนื่องมาจากการขาด
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว อันนํามาซ่ึงขอสรุปวารางพระราชบัญญัติดังกลาวควรประกอบไป
ดวยหลักเกณฑอะไรบางโดย ผูศึกษาจะทําการแบงประเด็นท่ีจะนํามาวิเคราะหออกเปน 3 ประเด็น 
ดังตอไปนี้ 
  

4.1 วิเคราะหปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายในการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับ
หลักฐานทางการเงินและบัญชี 

 
สืบเนื่องมาจาก หนวยงานท่ีเสนอใหมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการ

เงินและบัญชีคือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดังนั้น 
ในการศึกษาเก่ียวกับปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายในการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและ
บัญชี ผูศึกษาจึงทําการศึกษาเก่ียวกับกฎหมายท่ีอํานาจแก ป.ป.ท. ในการปฏิบัติหนาท่ีสืบสวน
สอบสวนหรือการแสวงหาพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําทุจริตในภาครัฐ เพ่ือคนหาขอบกพรอง
ของกฎหมายซ่ึงเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน อันนํามาซ่ึงขอสรุปเก่ียวกับขอบเขตของกฎหมายใน
การพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงป.ป.ท. อาจใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานเก่ียวกับการ
สืบสวนสอบสวนการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

จากการศึกษาขอบเขตของกฎหมาย เก่ียวกับอํานาจ หนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนของ
คณะกรรมการ ป.ป.ท. และความตองการกฎหมายในการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีพบวา 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 152ไดอธิบายความหมายของถอยคําท่ีเก่ียวของกับสืบสวนสอบสวน
และการไตสวนไววา  การสืบสวน (Investigation)  หมายถึง การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐานซ่ึง
                                                           

152กรมตรวจบัญชีสหกรณ,การสืบสวนสอบสวนทางการเงิน, คนวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 
จาก http://www.cad.go.th/cadweb_org/ewt_ news.php?nid=23649 
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พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจและหนาท่ี เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียด โดยการสืบสวนดังกลาวนี้ยังไมถือวา ผูถูกกลาวหาคือ
ผูกระทําความผิด การสอบสวน ( Inquiry) หมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการ
ท้ังหลายอ่ืน ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซ่ึงพนักงานสอบสวนไดทําไปเก่ียวกับความผิดท่ีกลาวหา
เพ่ือท่ีจะทราบขอเท็จจริง ข้ันตอนนี้คือ การมีผูตองสงสัยแลวและมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือ
พิสูจนวา ผูตองสงสัยมีการกระทําความผิดจริงหรือไม สวนการไตสวนหรือการไตสวนมูลฟอง 
(Preliminary Examination) หมายถึง กระบวนการไตสวนของศาลเพ่ือวินิจฉัยถึงมูลคดีซ่ึงจําเลยตอง
หา ข้ันตอนนี้ คือ ศาลจะเปนผูไตสวนและผูตองหาก็จะถูกเรียกวาจําเลย 
 ขณะท่ี ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไดใหคํานิยามไววา “การสืบสวนหมายถึง 
การแสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน ซ่ึงพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี 
เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน และเพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด ” โดยแยก
ประเภทการสืบสวนออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

1)การสืบสวนท่ีไมเก่ียวกับคดี ไดแก การสืบสวนท่ัวไปเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชน 

2)การสืบสวนเก่ียวกับคดี เปนกรณีท่ีความผิดไดเกิดข้ึนแลว เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจจะ
ทําการแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงการกระทําความผิดและ
รูตัวผูกระทําความผิดรวมท้ังใหไดความแนชัดวามีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจริงหรือไม153 

ขณะเดียวกัน พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2551กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เก่ียวกับการตรวจสอบการทุจริต
ในภาครัฐไว โดยใหความหมายของการไตสวนขอเท็จจริง หมายถึง การแสวงหารวบรวม และการ
ดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริงและพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาท่ีของรัฐ 154 และ ไดใหความหมายของ “ทุจริตใน
ภาครัฐ ”หมายความวา ทุจริตตอหนาท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย “ทุจริตตอหนาท่ี ” 
หมายความวาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือ
หนาท่ีนั้นหรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืนหรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืนและ “ประพฤติมิชอบ ” 
หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปนการฝาฝนกฎหมายระเบียบ คําสั่ง หรือมติ

                                                           
153มาตรา 2(10) แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
154มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2551(4) ไตสวนขอเท็จจริงและชี้มูลเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาท่ีของรัฐ 
และ (5) ไตสวนขอเท็จจริงและสรุปสํานวนพรอมท้ังความเห็นสงพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีอาญาตอ
เจาหนาท่ีของรัฐ 
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คณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของ
แผนดิน155 

จากความหมายและบทบัญญัติดังกลาวขางตนเห็นไดวา บทบาทของคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการแสวงหา รวบรวมและการ
ดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานในการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ เทียบไดกับการ
สืบสวนและการสอบสวน เก่ียวกับคดี โดยคดีดังกลาวเปนคดีท่ีเก่ียวของกับการทุจริตของเจาหนาท่ี
ภาครัฐ  กลาวคือเปนการสืบสวนเพ่ือใหทราบขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจริงหรือไม  
และหากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน 
เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงการกระทําความผิด เปนการรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิดตอผู
ท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ หากพบวา มีมูลความผิด การดําเนินการตอ
ผูกระทําความผิดจะแยกเปน 2 กรณี คือ กรณีการไตสวนขอเท็จจริงและหากพบวามีมูลความผิดทาง
วินัยประธานกรรมการ ป.ป.ท. จะสงรายงานและเอกสารพรอมท้ังความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผู
มีอํานาจถอนถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด และกรณีการไตสวน
ขอเท็จจริงแลวพบวาเปนความผิดทางอาญาดวย  คณะกรรมการ ป.ป.ท.จะสงเรื่องพรอมท้ังสํานวน
การไตสวนขอเท็จจริง รายงาน เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหแกพนักงาน
อัยการเพ่ือดําเนินการฟองผูกระทําความผิดตอศาลตอไป โดยถือวาการดําเนินการและสํานวนการไต
สวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เปนการสอบสวนและสํานวนการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กรณีท่ี พนักงานอัยการมีความเห็นวา 
ขอเท็จจริง รายงาน เอกสาร หรือความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่ีไดรับยังไมสมบูรณพอท่ีจะ
ดําเนินคดีได พนักงานอัยการจะแจงใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. ทราบเพ่ือไตสวนขอเท็จจริงเพ่ิมเติม156 

ดังนั้น บทบาทในการแสวงหา รวบรวมและการดําเนินการอ่ืนใดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
นั้น มิไดเปนเพียงการตรวจสอบพยานหลักฐานเพียงเบื้องตนเพ่ือชี้มูลความผิดเทานั้น แต
พยานหลักฐานท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวน ตองเปนพยานหลักฐานท่ีมี
ความนาเชื่อถือและมีความสมบูรณเพียงพอท่ีจะพิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดโดยกระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบจริง เปนหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนการกระทําความผิดนั้นจนสิ้นสงสัย และ
ท่ีมาของพยานหลักฐานตองสามารถรับฟงไดในชั้นศาล 

การท่ีบุคคลท่ีเก่ียวของกับการกระทําอันเปนการทุจริตนั้น แบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 
1)ขาราชการการเมือง ซ่ึงมีตําแหนงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสั่งการให

กระทําอันกอใหเกิดความเสียหายนั้น 
2)ขาราชการประจํา ซ่ึงสังกัดหรือมิไดสังกัดในหนวยงานภายใตความรับผิดชอบ 

และไดรับคําสั่งไปดําเนินการจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายข้ึน 

                                                           
155มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ.2551 
156มาตรา 45  แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2551 
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3)นักธุรกิจ ผูประกอบการกิจการ และทําธุรกรรมกับรัฐในฐานะผูขาย หรือผูรับจาง
ทําของโดยเปนคูสัญญากับรัฐ 

บุคคล 3 ประเภทดังกลาวขางตน เม่ือมีโอกาสรวมมือกันแสวงหาประโยชนก็ลงมือทํากันเปน
ทีม เริ่มจากนักการเมืองมีโครงการในความรับผิดชอบ ก็จะเรียกใหนักธุรกิจหรือผูประกอบกิจการเขา
ไปดําเนินงาน และสั่งการใหขาราชการประจําเก้ือหนุนชวยเหลือเก้ือกูล โดยอาศัยชองโหวของ
ระเบียบจัดซ้ือจัดจาง  หรืออีกประการหนึ่ง นักธุรกิจ ผูประกอบการกิจการ สมคบกับขาราชการ
ประจํา นําเสนอขาราชการการเมืองเพ่ืออนุมัติโครงการโดยจะมีผลตอบแทนให 

นอกจากนี้ในสวนการกระทําความผิดของขาราชการเอง ยังพบการกระทําทุจริตใน 3 
ลักษณะ คือ การทุจริตดานงบประมาณ การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง  การทุจริตท่ี
เกิดจากตัวบุคคล เชน การใหญาติพ่ีนองมารับเหมาการจัดซ้ือจัดจางหรือเอ้ือประโยชนใหพวกพอง
ของตนเอง  ขาราชการบางคนใชตําแหนงของตนแสวงหาประโยชน บางคนมีการแกไขหลักฐาน
การเงิน มีการแกไขหลักฐานทางการเงิน การปลอมแปลงหลักฐานทางการเงิน เพ่ือนําเงินไปใช
ประโยชนสวนตัว และปญหาการทุจริตท่ีเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย  

6ในปจจุบัน การตรวจสอบการกระทําความผิดกระทําไดยากข้ึน ผูกระทําความผิดมักรอดพน
จากกระบวนการยุติธรรมไดมากข้ึน เนื่องจากการโกงกินแนบเนียนข้ึน และซับซอนข้ึนยากตอการนํา
ตัวผูกระทําผิดมาลงโทษได  อยางไรก็ตามวัตถุประสงคของการทุจริตคอรรัปชั่นคือการไดมาซ่ึง
ผลประโยชนในทรัพยสินหรือผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสิน ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยาง
ยิ่งท่ี 6คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 6จะตองมีเครื่องมือในการ
พิสูจนหลักฐานตางๆทางการเงินและบัญชีวา ทรัพยสินท่ีเพ่ิมข้ึนมากผิดปกติ หรือมีการตรวจพบนั้น มี
สวนเก่ียวของกับการทุจริตคอรรัปชั่นหรือไม  มีการติดตอกันท่ีผิดปกติระหวางบุคคลท่ีอยูใน
กระบวนการทุจริตคอรรัปชั่นในเรื่องนั้นๆ หรือไม พยานหลักฐานท่ีมีอยูเกิดข้ึนจากการปลอมแปลง
หรือไม  รวมถึงเครื่องมือดังกลาวจะตองทําให 6คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ป.ป.ท.) 6เขาถึงพยานหลักฐานทางการเงินและบัญชีซ่ึงอยูในความครอบครองของหนวยงาน
อ่ืน เพ่ือนํามาพิสูจนความเชื่อมโยงบุคคลท่ีอยูในเครือขายของการกระทําความผิด  ซ่ึงในปจจุบัน
เครื่องมือในการพิสูจนดังกลาวกลับไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้นหากไมสามารถพิสูจนการกระทํา
ความผิดหรือความเชื่อมโยงดังกลาวได ก็ยากจะเอาผูกระทําความผิดมาลงโทษได 

สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายท่ีมีอยู ไดใหอํานาจแกคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดังตอไปนี้ 
1)ออกหนังสือ เพ่ือสอบถามไปยังสถาบันการเงินหรือเรียกใหสถาบันการเงินสวน

ราชการองคกรหรือหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจสงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับเรื่องท่ีทําการสอบสวน
อยูมาใหถอยคําหรือสงคําชี้แจงเปนหนังสือหรือสงเอกสารหรือหลักฐานใดๆตามท่ีรองขอมาเพ่ือไต
สวนหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

2) ออกหนังสือเพ่ือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดๆมาเพ่ือใหถอยคําสงคําชี้แจงเปน
หนังสือหรือสงบัญชีเอกสารหรือหลักฐานใดๆมาเพ่ือไตสวนหรือประกอบการพิจารณา  

3) ขอใหศาลท่ีมีเขตอํานาจออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถานสถานท่ีทําการหรือ
สถานท่ีอ่ืนใดรวมท้ังยานพาหนะของบุคคลใดๆในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือ
ในระหวางเวลาท่ีมีการประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบคนยึดหรืออายัดเอกสารทรัพยสินหรือ
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พยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับเรื่องท่ีไตสวนขอเท็จจริงและหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลา
ดังกลาวใหสามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ  

4) ขอใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของหนวยงานของรัฐใหความชวยเหลือ
สนับสนุนหรือเขารวมปฏิบัติหนาท่ีไดตามความเหมาะสมโดยใหหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของ
หนวยงานของรัฐปฏิบัติการตามท่ีขอไดตามสมควรแกกรณี157 

นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายบัญญัติใหเจาหนาท่ีผูซ่ึงไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หากมีความจําเปนในการเขาถึงขอมูลของหนวยงาน สามารถทําหนังสือถึงคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือ
ขออนุมัติเขาถึงขอมูล โดยในคําขออนุมัติประกอบดวย รายละเอียดเก่ียวกับขอเท็จจริงและพฤติการณ
ตางๆของบุคคลท่ีเจาหนาท่ีตองการเขาถึงขอมูล เหตุผลความจําเปนท่ีตองเขาถึงขอมูลและเหตุผลท่ี
ทําใหเชื่อวาจะไดขอมูล รายละเอียดเก่ียวกับหนวยงานท่ีตองถูกดําเนินการเทาท่ีจําเปนหรือพอสมควร
ท่ีจะกําหนดไวในคําสั่ง วันเดือนปและระยะเวลาท่ีจะดําเนินการเขาถึงขอมูลบัญชีเครื่องมือหรือ
อุปกรณวิธีการเขาถึงขอมูล สถานท่ีและวิธีการเขาถึงขอมูลในสิ่งสื่อสารท่ีตองการเชนเอกสารเสียง
ภาพแผนภูมิระบบการแสดงตําแหนงของเครื่องมือระบบการตรวจสอบการใชงานโทรศัพทบันทึกการ
ติดตอตนทางปลายทางของระบบโทรคมนาคมระบบทะเบียนผูเชาและผูใช 158โดยคําขอใชประโยชน
ตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ วัตถุประสงคเหตุผลและความจําเปนท่ีจะขอใชประโยชนประเภทของ
ขอมูลท่ีจะใชประโยชนลักษณะ ระยะเวลาท่ีจะใชประโยชนและรายละเอียดในการสงขอมูลคืน 159 
โดยหลังจากท่ีไดมีการอนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ท.แลว ผูทําหนาท่ีไตสวนขอเท็จจริงมีอํานาจใน
การแจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล เพ่ือขอขอมูลดังกลาวได 

อยางไรก็ตาม การขอขอมูลจากหนวยงานอ่ืนตามระเบียบฯนี้ หนวยงานเจาของขอมูลอาจ
ปฏิเสธไมใหขอมูลก็ได ดังท่ี มาตรา 19 วรรคสอง พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 กําหนดไววา “หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกรรมการ
หรืออนุกรรมการไตสวนจะขอเขาถึงขอมูลของหนวยงานใดตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. กําหนดท้ังนี้ ภายใตบังคับของกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับเก่ียวกับการ
คุมครองขอมูลขาวสารของหนวยงานนั้น ” และ ขอ 8 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลตามกฎหมายวาดวย
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 วรรคสอง กําหนดไววา 
“ในกรณีท่ีหนวยงานไมใหความรวมมือหรือไมสามารถเขาถึงขอมูลตามวรรคหนึ่งได ใหผูขอเขาถึง

                                                           
157มาตรา 18  พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต พ.ศ. 2551 
158มาตรา 5 แหงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 

159มาตรา 6 แหงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 
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ขอมูลบันทึกเหตุแหงการไมใหความรวมมือนั้นไวเปนหลักฐาน แลวรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ทราบโดยเร็ว”  

กรณีการไมใหความรวมมือในการเขาถึงขอมูลดังกลาว อาจเกิดข้ึนไดในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืน
ใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูเปนเจาของขอมูล และหนวยงานนั้นมีหนาท่ีตองรักษาความ
เปนสวนตัวของเจาของขอมูล หรือเห็นวา ผูเปนเจาของขอมูลไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ เปนตน 

จากบทกฎหมายดังกลาว เห็นไดวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปปท. มีขอบเขตจํากัด 
เนื่องจากไมอาจลวงละเมิดกฎหมายอ่ืนท่ีใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคลของผูเปนเจาของขอมูลได 
ซ่ึงแตกตางจากกรณีของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซ่ึงถึงแมมีการกําหนดวาในการขอ
ขอมูลจากหนวยงานหรือสถาบันการเงินใด ตองอยูภายใตกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการ
คุมครองขาวสารของหนวยงานนั้นเชนเดียวกัน แต มาตรา 25/1 วรรคสาม พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และ
ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554) บัญญัติให คณะกรรมการป.ป.ช. สามารถยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือ
ขอใหมีคําสั่งใหมีการเขาถึงขอมูลดังกลาวได  

ผูศึกษา เห็นวา ถึงแมจะมีระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหาร
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 เปนเครื่องมือในการสืบสวนของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท.  แตระเบียบดังกลาวนี้กลับมิไดมีผลในการบังคับใหหนวยงานอ่ืนตองใหความรวมมือในการ
สืบสวนสอบสวน โดยเฉพาะหนวยงานซ่ึงเปนผูครอบครองขอมูลของผูถูกกลาวหาวา มีการกระทํา
ความผิดประพฤติมิชอบ เนื่องจากหนวยงานดังกลาวมีกฎหมายอ่ืนท่ีตองปฏิบัติตามดวยเชนเดียวกัน 
เชน กฎหมายเก่ียวกับการรักษาขอมูลความเปนสวนตัว หรือความลับของลูกคา ดังนั้น การสืบสวน
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงมีขอบเขตจํากัด และการไมไดรับ
ความรวมมือมีผลทําใหการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการกระทําทุจริตและประพฤติมิชอบไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ  

ขณะเดียวกัน จากการศึกษาอํานาจในการสืบสวนตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน พบวา การ
สืบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการตรวจพิสูจนเอกสารและวัตถุปลอมแปลง เชน มีการตรวจ
เอกสารวาใครเปนผูเขียนขอความหรือเปนผูเซ็นชื่อ โดยการเปรียบเทียบลายมือในเอกสารกับตัว
บุคคลวาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม และมีการปลอมเอกสารเกิดข้ึนหรือไม ตลอดจนพิสูจนหาขอความ
จากเอกสารลับตางๆ  วัตถุปลอมแปลง เชน เงินตรา เครื่องหมายการคา แสตมป มีการปลอมแปลง
หรือไม มีวิธีการปลอมแปลงอยางไร กรณีของการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน กฎหมายฟอกเงินให
อํานาจพิเศษในการสืบสวนแกเจาหนาท่ีตามมาตรา 46 โดยมีอํานาจในการดักฟงโทรศัพท เครื่องมือ
สื่อสาร การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรและเขาถึงบัญชีดวย นอกจากนี้ ในการสืบสวนสอบสวนคดียา
เสพติด ยังเปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 โดยในหมวด 1 ของ
พระราชบัญญัตินี้ กําหนดเก่ียวกับการสืบสวนไวในมาตรา 7 ความวา  

“ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานผู
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
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ปราบปรามยาเสพติด หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายแลวแตกรณี มีอํานาจปฏิบัติการอําพราง เพ่ือการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  

การอําพรางหมายความวา การดําเนินการท้ังหลายเพ่ือปดบังสถานะหรือวัตถุประสงคของ
การดําเนินการโดยลวงผูอ่ืนใหเขาใจไปทางอ่ืน หรือเพ่ือมิใหรูความจริงเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีของ
เจาพนักงาน 

ในกรณีจําเปนเรงดวนและมีเหตุอันสมควรใหเจาพนักงานมีอํานาจปฏิบัติการอําพรางเพ่ือการ
สืบสวนความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดไปกอนแลวรายงานผูมีอํานาจอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
โดยเร็ว 

การอนุญาตและการอําพรางตามวรรคหนึ่งรวมท้ังการดําเนินการตามวรรคสามใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท้ังนี้ในกฎกระทรวงดังกลาวอยางนอยตองมี
มาตรการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจดวย 

การกระทําและพยานหลักฐานท่ีไดมาจากการอําพรางของเจาพนักงานตามมาตรานี้ใหรับฟง
เปนพยานหลักฐานได”  

นอกจากบทบัญญัติตามความดังกลาวนี้แลว ในหมวดนี้ยังมีบทบัญญัติเก่ียวกับการใหอํานาจ
เจาพนักงานในการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม การคุมครองเจาพนักงานในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ การใหอํานาจแกเจาพนักงานในการรองขอพนักงานเจาหนาท่ีตาม
กฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรดําเนินการใหไดมาซ่ึงขอมูลคอมพิวเตอรเพ่ือ
ใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนความผิดและดําเนินคดีเก่ียวกับยาเสพติด เปนตน 

เห็นไดวา บทบัญญัติดังกลาวเปนการรบัญญัติเก่ียวกับการสืบสวนในคดียาเสพติดไวเปนการ
เฉพาะ และยังมีบทบัญญัติอ่ืน ซ่ึงเก่ียวกับการสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน การอุทธรณและ
ฎีกา การบังคับโทษปรับและอายุความแยกออกไปตางหากอีกดวย  

 ขณะท่ีบทบัญญัติของกฎหมายตางประเทศพบวา  Model Law on Money Laundering 
ของสหประชาชาติไดมีการกําหนดเก่ียวกับวิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวนวา วิธีพิเศษในการสืบสวน
สอบสวน ประกอบดวย การดักฟงโทรศัพท การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก การตรวจสอบการใชระบบ
คอมพิวเตอร  การตรวจสอบเอกสารกับตราสารตางๆ วามีการปลอมแปลงหรือไมเปนตนซ่ึงจะตองมี
ชองทางใหเจาพนักงานขออนุญาตศาลไดรวดเร็วเม่ือพบวาพบบัญชีเงินฝากโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร
จะถูกใชโดยผูตองสงสัยหรือเม่ือเอกสารกับตราสารนั้นเก่ียวของกับความผิดบทบัญญัติของกฎหมาย
ประเทศสหรัฐอเมริกา USA Patriot บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ กลาวถึงวิธีการสืบสวนไวประการ
หนึ่งคือ อนุญาตใหเจาหนาท่ีสามารถดําเนินการติดตามและดักฟงทางโทรศัพทอยางถูกตองในกรณีมี
เหตุสงสัยวามีการกระทําความผิด และสามารถดักขาวสารทางอินเตอรเน็ตได สําหรับประเทศ
ออสเตรเลีย มีกฎหมาย Telecommunications (Interception)-Amendment Act 1987เปน
กฎหมายท่ีเพ่ิมอํานาจการใชมาตรการพิเศษในการแสวงหาขอมูลติดตาม และทราบขาวสารทาง
อุปกรณการสื่อสาร โดยกําหนดใหเจาหนาท่ีสามารถขอหมายศาลเพ่ือดักฟงทางโทรศัพทไดในคดี
สําคัญๆ ขณะเดียวกัน ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายท่ีชื่อวา Financial Transaction Report Act 
1988 ซ่ึงกําหนดใหมีการจัดตั้งองคกร AUSTRAC  เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรวบรวมขอมูลของ
ประเทศออสเตรเลียท่ีสถาบันการเงินหรือผูประกอบธุรกิจการเงินมีหนาท่ีรายงานธุรกรรมให และสง
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ขอมูลดังกลาวไปยังหนวยงานท่ีบังคับใชกฎหมายโดยตรง โดยหนวยงานหนึ่งซ่ึงรับขอมูลมาจาก 
AUSTRAC ไดคือ คณะกรรมการอิสระตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จากบทบัญญัติของกฎหมายและการอธิบายถึงวิธีการสืบสวนดังกลาวขางตน ผูศึกษามี
ความเห็นวา  กฎหมายท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติในการใหอํานาจแก คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ในสวนของการสอบสวน คือวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานตางๆ ตามอํานาจในการ
สอบสวน เทาท่ีหนวยงานอ่ืนจะสามารถใหไดโดยไมขัดตอกฎหมายอ่ืน ขณะเดียวกันการขอใหศาล
ออกหมายเพ่ือเขาไปในเคหสถาน สถานท่ีทําการอ่ืนใด เพ่ือตรวจสอบ คน ยึด หรืออายัด เอกสาร 
ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดซ่ึงเก่ียวของกับการไตสวนขอเท็จจริง เปนอํานาจในการสืบสวน
สามารถดําเนินการไดเฉพาะในสวนท่ี เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอ่ืนใดนั้น เชื่อไดวามี
ความเก่ียวของกับบุคคลผูกระทําความผิดจริง ไมวาผูกระทําความผิดจะเปนตัวการ ตัวแทนหรือเปน
ผูสนับสนุน และมีเอกสาร ทรัพยสินหรือพยานหลักฐานนั้นอยูในความครอบครอง  แตหากเปนกรณี
เอกสาร หลักฐาน ท่ีเก่ียวของ อยูในความครอบครองของหนวยงานอ่ืนในฐานะเปนผูรักษาขอมูลและ
มิไดมีความเก่ียวของกับการกระทําความผิดตามกฎหมายของผูกระทําความผิดแตอยางใด กฎหมายท่ี
มีอยู ก็มิไดมีอํานาจแก คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการขอหมายศาลเพ่ือทําการยึดเอกสาร หลักฐาน 
มาเพ่ือประกอบการไตสวนได  เนื่องดวย หนวยงานอ่ืนมิไดมีหนาท่ีในการรักษาขอมูลของผูกระทํา
ความผิดเทานั้น แตยังมีหนาท่ีรักษาขอมูลของประชาชนท่ัวไปบุคคลอ่ืนดวย และการอนุญาตใหทํา
การคน ยึด อายัด เอกสารหรือทรัพยสินอาจสงผลกระทบตอสิทธิความเปนสวนตัวของบุคคลอ่ืนท่ีมิได
มีสวนเก่ียวของกับการกระทําความผิดไปดวย ดังนั้น กรณีดังกลาวนี้ หนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการรักษา
ขอมูลดังกลาวอาจปฏิเสธไมสงเอกสารหลักฐานมาใหแก คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามท่ีรองขอ ซ่ึงหาก
เปนกรณีดังกลาวนี้ พนักงานผูไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหทําการไตสวนตอง
บันทึกเหตุแหงความไมใหความรวมมือนั้นไวเปนหลักฐาน และรายงานใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
ทราบ 

จากเหตุผลดังท่ีกลาวมานี้  ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา กฎหมายท่ีจะสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การสืบสวนในคดีเก่ียวกับการทุจริตหรือการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีของ คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ได ตองเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกับ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพ
ติด พ.ศ. 2550 กลาวคือ มีการบัญญัติเก่ียวกับการใหอํานาจแกเจาพนักงานในการสืบสวน และการ
สอบสวน และวิธีพิจารณาอยางชัดเจน โดยในสวนของการสืบสวน ตองเปนการบัญญัติถึงการสืบสวน
สอบสวนดวยวิธีพิเศษเชน การตรวจพิสูจนเก่ียวกับเอกสารและวัตถุปลอมแปลง การมีอํานาจในการ
ดักฟงโทรศัพท เครื่องมือสื่อสาร การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรและเขาถึงบัญชีสวนตัว และการมี
ชองทางในการขออํานาจจากศาลอยางรวดเร็ว หากมีการตรวจพบวา พบบัญชีเงินฝากโทรศัพทหรือ
คอมพิวเตอรจะถูกใชโดยผูตองสงสัยหรือเม่ือเอกสารกับตราสารนั้นเก่ียวของกับความผิดและหาก
พบวา ขอมูลท่ีตองการเขาถึงและไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน อันมีผลมาจากหนวยงาน
ดังกลาวตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายเก่ียวกับการรักษาขอมูล หรือความลับของลูกคา 
ควรให คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจในการยื่นคํารองตอศาล และศาลตองพิจารณาคํารองอยาง
รวดเร็ว เพ่ือใหมีผลเปนการบังคับใหหนวยงานซ่ึงเก็บรักษาขอมูลนั้น ตองอนุญาตใหคณะกรรมการ 
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ป.ป.ท. เขาถึงขอมูลดังกลาวตามคํารองขอ ท้ังนี้เพ่ือใหการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 

4.2  วิเคราะหปญหาการริบทรัพยสิน กรณีประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ 
 

ปจจุบันรัฐบาลไดมีมาตรการเก่ียวกับการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค
ราชการและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังปฏิรูประบบบริหารราชการโดยการ
ปรับปรุงคุณภาพขาราชการในการทํางานโดยเนนผลงานการมีคุณภาพความซ่ือสัตยสุจริตการมี
จิตสํานึกในการใหบริการประชาชน   โดยมีหนวยงานหลายหนวยงานท่ีมีหนาท่ีหลักในการตรวจสอบ
การทุจริตประพฤติมิชอบ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ   สํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  เปนตน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น เปนการกระทําอันนํามาซ่ึง
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ ดังท่ีปรากฏในความหมายของคําวา  “ทุจริต” ในกฎหมายหลายฉบับ  
เชน ประมวลกฎหมายอาญา160 บัญญัติความหมายของ “โดยทุจริต”  หมายความวา  “เพ่ือแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ พ .ศ. 2542161“ทุจริตตอหนาท่ี”   หมายความ
วา   ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ี หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในพฤติกรรมท่ีอาจทําใหผูอ่ืนเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้น
หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืน 
 สวนโทษของการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต กําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551162 วา การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยทุจริต   เปน
การกระทําผิดวินัยอยางรายแรงมีโทษปลดออกหรือไลออกโดยการทุจริตตามพระราชบัญญัติ
ขาราชการพลเรือนนั้นมีหลักหรือองคประกอบท่ีพึงพิจารณา  4  ประการคือ 

1)มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติราชการผูมีหนาท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยูในสถานท่ี
ราชการหรือนอกสถานท่ีราชการก็ไดในกรณีท่ีไมมีกฎหมายบังคับไวโดยเฉพาะวาตองปฏิบัติในสถานท่ี
ราชการและการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้นไมจําเปนจะตองปฏิบัติในวันและเวลาทํางานตามปกติอาจ
ปฏิบัติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการก็ได การพิจารณาวามีหนาท่ีราชการหรือไมมีแนว
พิจารณาจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีกําหนดหนาท่ีไวเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวาผูดํารงตําแหนง
ใดเปนพนักงานเจาหนาท่ีในเรื่องใด พิจารณาจากมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีก.พ. จัดทําพิจารณาจาก
คําสั่งหรือการมอบหมายของผูบังคับบัญชาและพิจารณาจากพฤตินัยท่ีสมัครใจเขาผูกพันตนเอง

                                                           
160มาตรา 1(1) แหงประมวลกฎหมายอาญา 
161มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ พ.ศ. 2542  
162มาตรา 85(2)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 
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ยอมรับเปนหนาท่ีราชการท่ีตนตองรับผิดชอบเชนก .พ. ไดพิจารณาเรื่องประจําแผนกธุรการของ
โรงพยาบาลซ่ึงไมมีหนาท่ีรับสงเงินแตไดรับฝากเงินจากพยาบาลอนามัยผูมีหนาท่ีรับสงเงินและการรับ
ฝากเงินนั้นมิใชรับฝากเงินฐานะสวนตัวแตมีลักษณะเปนการรับฝากเปนทางราชการเพ่ือนําไปสง
ลงบัญชีโดยไดเซ็นรับหลังใบเสร็จรับเงินวา “ไดรับเงินไปแลว” เชนนี้ก.พ. วินิจฉัยวาประจําแผนกผูนั้น
มีหนาท่ีราชการท่ีตองนําเงินสงลงบัญชีเม่ือไมนําเงินสงลงบัญชีและนําเงินไปใชสวนตัวถือ เปนการ
ทุจริตตอหนาท่ีราชการ 

2) ไดปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบ 
“ปฏิบัติหนาท่ีราชการ ” หมายความวาไดมีการกระทําลงไปแลว “ละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ”   
หมายความวา  มีหนาท่ีราชการท่ีตองปฏิบัติแตผูนั้นไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีการ
ท่ีไมปฏิบัติหรืองดเวนไมกระทําการตามหนาท่ีนั้นจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการก็ตอเม่ือ
ไดกระทําโดยเปนการจงใจท่ีจะไมปฏิบัติการตามหนาท่ีโดยปราศจากอํานาจหนาท่ีจะอางไดตาม
กฎหมายกฏระเบียบหรือขอบังคับแตถาเปนเรื่องปลอยปละละเวนก็ยังถือไมไดวาเปนการละเวนการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการท่ีจะเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีราชการสวนจะเปนความผิดฐานใดตอง
พิจารณาขอเท็จจริงเปนเรื่องๆไป  “มิชอบ” หมายความวาไมเปนไปตามกฎหมายระเบียบของทาง
ราชการคําสั่งของผูบังคับบัญชามติของคณะรัฐมนตรีแบบธรรมเนียมของราชการหรือทํานองคลอง
ธรรม 

3) เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดประโยชนท่ีมิควรได  “ผูอ่ืน” หมายถึงใครก็ไดท่ีจะ
ไดรับประโยชนจากการท่ีราชการผูนั้นปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ  “ประโยชน” หมายถึงสิ่ง
ท่ีไดรับอันเปนคุณแกผูไดรับซ่ึงอาจเปนทรัพยสินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีมิใชทรัพยสินเชนการไดรับ
บริการเปนตน “มิควรได” หมายถึงไมมีสิทธิ์โดยชอบธรรมท่ีจะไดรับประโยชนใดๆตอบแทนจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีนั้น 

4) โดยมีเจตนาทุจริต  การพิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตตอหนาท่ี
ราชการหรือไมนั้นจะตองพิจารณาลงไปถึงเจตนาของผูกระทําดวยวามีเจตนาทุจริตหรือมีจิตอันชั่วราย
ในการปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมุงท่ีจะใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับ
ประโยชนท่ีมิควรไดซ่ึงหากการสอบสวนพิจารณาไดวาขาราชการผูอ่ืนใดกระทําผิดวินัยฐานทุจริตตอ
หนาท่ีราชการคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม 2536 วาการลงโทษผูกระทําผิดวินัยฐาน
ทุจริตตอหนาท่ีราชการซ่ึงควรลงโทษเปนไลออกจากราชการการนําเงินท่ีทุจริตไปแลวมาคืนหรือมีเหตุ
อันควรปราณีอ่ืนใดไมเปนเหตุลดหยอนโทษ ตามนัยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ีนร .0205/
ว.234 ลงวันท่ี 24 ธันวาคม 2536 รวมท้ังอาจจะ ถูกยึดทรัพยและดําเนินคดีอาญา เนื่องจากเปน
ความผิดมูลฐานตามมาตรา  3(5) แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินพ .ศ.2542 
และความผิดอาญาฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือปฏิบัติหนาท่ีราชการโดยมิชอบเพ่ือใหเกิดความ
เสียหายแกผูหนึ่งผูใดหรือปฏิบัติละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยทุจริตตามมาตรา  157 แหงประมวล
กฎหมายอาญา ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบปหรือปรับตั้งแตสองพันถึงสองหม่ืนบาทหรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากนี้ มาตรา 3 1แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551ใหความหมายของคําวา “ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอ
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หนาท่ีหรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ  “ทุจริตตอหนาท่ี ” หมายความวาปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
อยางใดในตําแหนงหรือหนาท่ีหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอ่ืน
เชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ีท้ังท่ีตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ีนั้นหรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี 
ท้ังนี้เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนหรือกระทําการอันเปนความผิด
ตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือตามกฎหมายอ่ืนและ “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ีอันเปน
การฝาฝนกฎหมายระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับการเก็บรักษา 
หรือการใชเงินหรือทรัพยสินของแผนดิน เม่ือการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ีเปนเหตุใหไดไปซ่ึง
ทรัพยสินและผลประโยชนอ่ืน ซ่ึงทรัพยสินและผลประโยชนเหลานั้นลวนเกิดจากการกระทําผิด
กฎหมายท้ังสิ้น 

จากความหมายของคําวา ทุจริต ดังท่ีกลาวมา เห็นไดวา ลักษณะของการกระทําผิดเก่ียวกับ
การทุจริตในภาครัฐและการประพฤติมิชอบนั้นมีความแตกตางจากการกระทําผิดอาญาเก่ียวกับทรัพย
ท่ัวไป เนื่องจากการทุจริตในภาครัฐและการประพฤติมิชอบนั้น เปนไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงประโยชนตอบ
แทนท่ีผูกระทําความผิดไดรับโดยอาจอยูในรูปของตัวเงิน เชน การจายเงินเพ่ือการอนุมัติหรืออนุญาต
ตางๆ การจายคาสินน้ําใจใหการทํางานดวยความรวดเร็วหรือใหการอนุเคราะหในเรื่องตางๆ และ
ประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงิน แตแอบแฝงมาในรูปแบบอ่ืนท่ีมีมูลคา  เชน การสะสมไมลเดินทาง
ของสายการบินเขาบัญชีสะสมไมลตัวเอง ท้ังท่ีเดินทางไปราชการและดวยเงินงบประมาณของทาง
ราชการ จนบางครั้งสามารถแลกตั๋วฟรีไปเท่ียวตางประเทศได  หรือการรับของขวัญเปนพระเครื่องหา
ยากจากคูสัญญากับหนวยงานของรัฐจากการทําหนาท่ีอนุมัติโครงการ หรือการใชอํานาจในการสั่งซ้ือ
สั่งจาง การมอบหุนลมใหแกนักการเมืองหรือเจาหนาท่ีระดับสูง หรือการเชิญผูบริหารระดับสูงหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและครอบครัวไปดูงานตางประเทศโดยไมเสียคาใชจาย เปนตน ประโยชน
ตอบแทนท่ีมิใชตัวเงินเหลานี้เองคือ ประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ ซ่ึงลวนทําการพิสูจนความมีอยูของ
ทรัพยสินไดยาก 
 ในทางกฎหมาย ไมวาจะระบบกฎหมายใด ถือวาบรรดาทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทํา
ความผิดโดยตรงหรือท่ีเรียกในทางเทคนิควา “ทรัพยสินสกปรก”(Tainted property) นั้น หากยังมี
ตัวทรัพยสินนั้นอยู ถือเปนทรัพยสินท่ีตองริบ (shall be confiscated) เพ่ือมิใหผูกระทําความผิด 
ตลอดจนญาติพ่ีนอง และบุคคลใกลชิดของคนเหลานี้แสวงหาประโยชนจากทรัพยสินเหลานี้ได ปญหา
ท่ีเกิดข้ึนคือถาทรัพยสินนั้นมิไดมีตัวตนอยู หรือเปนประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงิน ในการริบ
ทรัพยสิน จะมีการบังคับอยางไร  

สําหรับกฎหมายไทยนั้นปจจุบันมีบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพยสิน 3 ระบบ 
กลาวคือ  

1)การริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ซ่ึงเปนการริบทรัพยตามคําพิพากษา 
โดย มาตรา 18(5) แหงประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาการริบทรัพยสินเปนโทษทางอาญา ซ่ึง
มาตรา 33(2) แหงประมวลกฎหมายอาญา ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินซ่ึงบุคคลไดมาโดยการ
กระทําความผิดดวย ท้ังนี้ เพ่ือมิใหผูกระทําความผิด ตลอดจนญาติและบุคคลใกลชิดของผูกระทํา
ความผิดไดรับประโยชนใด ๆ จากทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด และแมกฎหมายบัญญัติให



102 

ริบ “ทรัพยสิน” อันมีความหมายครอบคลุมท้ังทรัพยท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง แตโดยท่ีมาตรา 35 
บัญญัติวาทรัพยสินซ่ึงศาลพิพากษาใหริบใหตกเปนของแผนดิน และตอมาศาลฎีกาไดมีคําพิพากษา
ฎีกาท่ี 1587/2505 และคําพิพากษาฎีกาท่ี 804/2520 วางบรรทัดฐานไววา การริบทรัพยสินนั้น 
ทรัพยสินท่ีจะริบตองมีตัวอยู ไมวาจะยึดเอามาเปนของกลางแลวหรืออยูอ่ืน ถาทรัพยสินท่ีจะริบนั้นไม
มีตัว เชน ถูกทําลายหรือสูญหายไปจะสั่งริบไมได เพราะไมอาจตกเปนของแผนดินได  ดังนั้น กรณีจึง
มีชองวางท่ีทําใหศาลไมมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดท่ีผูกระทําความผิด
ซุกซอนหรือยักยายถายเทไปแลวได โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชนตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินและแอบ
แฝงมาในรูปแบบตาง ๆ ดังกลาวขางตนยิ่งไมมีตัวทรัพยเหลือใหริบ นอกจากนี้ การริบทรัพยสินตาม
ประมวลกฎหมายอาญานี้ เปนการริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาของศาล 

2) การริบทรัพยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ซ่ึงการบังคับเก่ียวกับการริบทรัพยสินไดรับการขยายขอบเขตออกไป ทําใหการริบทรัพยสิน
ครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพยสินท่ีเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือโอนไปอยูในความครอบครองของ
บุคคลอ่ืน และการริบทรัพยสินดังกลาวไมผูกติดกับคดีอาญาหลัก กลาวคือถึงแมไมมีการฟองคดีหรือมี
การฟองคดีอาญาหลักและศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองก็ตาม ก็ไมเปนอุปสรรคตอกระบวนการ
ขอใหศาลสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน ซ่ึงลักษณะของการริบทรัพยสินลักษณะนี้เรียกวา การริบ
ทรัพยสินในทางแพง หรือการริบทรัพยสินโดยไมตองมีคําพิพากษาของศาล 

3) การริบทรัพยตามมูลคา ซ่ึงเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/8 โดย
กําหนดไววา หากทรัพยสินท่ีศาลสั่งริบ เปนสิ่งท่ีโดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไม
สามารถติดตามเอาคืนไดไมวาดวยเหตุใดๆ หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอ่ืน หรือไดมี
การจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําไดยากเกินสมควร หรือมีเหตุสมควร
ประการอ่ืน ศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาทองตลาดของสิ่งนั้นในวันท่ีศาลมีคํา
พิพากษาและสั่งใหผูท่ีศาลสั่งใหสงสิ่งท่ีริบชําระเงินหรือสั่งใหริบทรัพยสินอ่ืนของผูกระทําความผิดตาม
มูลคาดังกลาวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด 

นอกจากนี้ เม่ือศึกษาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 พบวา บทบาทของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามพระราช 
บัญญัตินี้ มีหนาท่ีเพียงการชี้มูลความผิดและการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการกระทําความผิดทาง
อาญาของผูท่ีมีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบเทานั้น แตมิไดมีบทบาทในการริบทรัพยสินดวยแต
ประการใด โดยกรณีจากการไตสวนขอเท็จจริงหากพบวา เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํา
การทุจริตประพฤติมิชอบมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสิน
เพ่ิมข้ึนผิดปกติ ใหสงสํานวนการไตสวนดังกลาวใหแก คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตาม
กฎหมายกลาวคือ ในกรณีท่ีคณะกรรมการป .ป.ช. ตรวจสอบพบวาทรัพยสินรายใดของผูถูกกลาวหา
เปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติและมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมีการโอนยักยายแปร
สภาพหรือซุกซอนทรัพยสินดังกลาวใหคณะกรรมการป .ป.ช. มีอํานาจออกคําสั่งยึดหรืออายัด
ทรัพยสินนั้นไวชั่วคราว ใหคณะกรรมการป .ป.ช. จัดใหมีการพิสูจนเก่ียวกับทรัพยสินโดยเร็วในกรณีท่ี
ผูถูกกลาวหาไมสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัดชั่วคราวมิไดเก่ียวของกับการ
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ร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการป .ป.ช. มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตอไปจนกวา
คณะกรรมการป .ป.ช. จะมีมติวาขอกลาวหาไมมีมูลซ่ึงตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันยึดหรืออายัดหรือ
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหยกฟองในคดีนั้นแตถาสามารถพิสูจนไดก็ใหคืนทรัพยสินแกผูนั้น ถา
คณะกรรมการป .ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงและมีมติวาผูถูกกลาวหาร่ํารวยผิดปกติใหคณะกรรมการ
ป.ป.ช. สงเรื่องใหอัยการสูงสุดยื่นคํารองตอศาลซ่ึงมีเขตอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือขอใหศาลสั่ง
ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและใหประธานกรรมการแจงใหผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจแตงตั้ง
ถอดถอนผูถูกกลาวหาสั่งลงโทษไลออกหรือปลดออกโดยใหถือวากระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ี 

นอกจากนี้ มาตรา 83 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2554) บัญญัติไววา
ถาศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินของผูถูกกลาวหาซ่ึง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติวาร่ํารวยผิดปกติ หรือมี
ทรัพยสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ ตกเปนของแผนดิน แตไมสามารถบังคับคดีเอาแกทรัพยสินเหลานั้นได
ท้ังหมดหรือไดแตบางสวน ใหบังคับคดีเอาแกทรัพยสินอ่ืนของผูถูกกลาวหาไดภายในอายุความสิบป 
แตตองไมเกินมูลคาของทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดิน  

เห็นไดวา การริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 นี้ จุดเริ่มตนของกระบวนการริบทรัพยสิน ตองเริ่มจากการตรวจพบ
ทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการร่ํารวยผิดปกติหรือเพ่ิมข้ึนผิดปกติกอน โดยหากมีพฤติการณนาเชื่อวาจะมี
การโอน ยักยาย แปรสภาพ หรือซุกซอนทรัพยสิน คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงจะสามารถยึดและอายัด
ทรัพยสินนั้นไวเพ่ือการตรวจสอบได แตผลของการริบทรัพยสินใหตกเปนของแผนดินจะสมบูรณได
ตอเม่ือมีคําพิพากษาของศาลใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน การยึดทรัพยสินของ คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ดังกลาวนี้ คือหลักการริบทรัพยสินในทางอาญา โดยการดําเนินการกับบุคคลเปนหลัก  

สวน การริบทรัพยสินโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
จุดเริ่มตนมาจากการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน และมีเหตุอัน
ควรเชื่อไดวา อาจมีการโอนจําหนายยักยายปกปดหรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับ
การกระทําความผิด คณะกรรมการ ป.ป.ง. จะมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวตรวจสอบกอน หาก
ผูมีสวนไดเสียแสดงหลักฐานไดวา ทรัพยสินนั้นมิใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด 
คณะกรรมการ ป.ป.ง. จะมีคําสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพยนี้ แตหากกรณีท่ีมีปรากฏหลักฐาน
เชื่อไดวา ทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิด  เลขาธิการ ป.ป.ง. จะสง
เรื่องใหพนักงานอัยการเพ่ือยื่นคํารองตอศาลขอใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
โดยเร็ว การริบทรัพยสินดังกลาวคือ การริบทรัพยสินทางแพง โดยมีจุดเริ่มตนจากการตรวจสอบพบ
ทรัพยสินหรือธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสินท่ีผิดปกติ  

ถึงแมในปจจุบันไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 ใหสามารถนําวิธีการริบทรัพยสินตามมูลคา
มาใช แตการริบทรัพยสินดวยวิธีการดังกลาวนี้ ยังจํากัดอยูเพียง สิ่งท่ีศาลสั่งใหริบ แตโดยสภาพแลว
ไมสามารถสงมอบได หรือไมสามารถติดตามเอาคืนได ไมวาดวยเหตุใด หรือไดมีการนําสิ่งนั้นไปรวม
กับทรัพยสินอ่ืน หรือไดมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้น หรือการติดตามเอาคืนจะกระทําไดโดยยากเกิน
สมควร หรือมีเหตุสมควรประการอ่ืนศาลอาจกําหนดมูลคาของสิ่งนั้นโดยคํานึงถึงราคาทองตลาดของ
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สิ่งนั้นในวันท่ีศาลมีคําพิพากษาและสั่งใหผูท่ีศาลสั่งใหสงสิ่งท่ีริบชําระเงินหรือสั่งใหริบทรัพยสินอ่ืนของ
ผูกระทําความผิดตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาท่ีศาลกําหนด แตผูศึกษายังเห็นวา บทบัญญัติท่ีมีการ
แกไขเพ่ิมเติมดังกลาวยังมิไดมีประสิทธิภาพเพียงพอ ท่ีจะนํามาใชกับกรณีการริบทรัพย ประโยชนท่ีมิ
ควรไดโดยชอบ อันมีผลเปนการยับยั้งการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบดังท่ีผูศึกษาจะไดกลาวตอไป 

โดยเม่ือพิจารณาบทบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพยของไทยเห็นไดวา สอดคลองกับ
บทบัญญัติของกฎหมายประเทศออสเตรเลียคือ Proceeds of Crime Bill 2001 โดยกฎหมายฉบับนี้
มีข้ันตอนและวิธีการริบทรัพยสินท้ังในสวนท่ีเก่ียวพันกับการกระทําความผิดของบุคคลซ่ึงเปนไปตาม
คําพิพากษาของศาล และการริบทรัพยทางแพง" โดยสามารถริบทรัพยสินไดแมวาจะไมมีคําพิพากษา
ของศาลเก่ียวกับผูกระทําความผิดก็ตาม สวนทรัพยท่ีสามารถริบไดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ 
ทรัพยท่ีไดมาโดยท้ังหมดหรือบางสวนจากการกระทําความผิดแมวาจะเปนการไดมาจากการซ้ือขาย
กันก็ตาม เครื่องมือท่ีใชในการกระทําความผิดหรือท่ีผูกระทําความผิดมีเจตนาท่ีจะใชเพ่ือกระทํา
ความผิดแมวาจะยังมิไดมีการใชก็ตามและหมายความรวมถึงเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับการกระทํา
ความผิดดวย เชนเดียวกับบทบัญญัติของกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีท้ังการริบทรัพยสินท่ี
เก่ียวของกับคําพิพากษาของศาลและการริบทรัพยสินทางแพง แตจากการศึกษาไมพบบทบัญญัติของ
กฎหมายท่ีกลาวถึงการริบทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ  

อยางไรก็ตาม จากการศึกษาบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน  พบวามีการนํา
หลักเก่ียวกับการริบทรัพยสินตามมูลคามาใช โดยใหอํานาจแกศาลในการพิพากษาลงโทษผูกระทํา
ความผิดท่ีไดรับประโยชนทางเศรษฐกิจจากการกระทําความผิดดวยการใหผูกระทําความผิดชําระเงิน
จํานวนหนึ่งใหแกรัฐตามมูลคาท่ีประเมินไดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและในกรณีท่ีผูกระทํา
ความผิดไมยินยอมชําระเงินตามคําพิพากษาดังกลาวรัฐมีสิทธิในการยึดทรัพยสินใดๆของผูกระทํา
ความผิดเทากับจํานวนเงินท่ีผูกระทําความผิดพึงตองชําระ ดังท่ีปรากฎอยูใน ประมวลกฎหมายอาญา
เยอรมันมาตรา 73 (1) โดยกําหนดใหกรณีท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและตัวการผูใชผูสนับสนุนใน
การกระทําความผิดไดทรัพยสินหรือประโยชนใหศาลพิพากษาใหริบทรัพยสินหรือประโยชนเหลานั้น
และมาตรา73a ไดขยายขอบเขตการริบทรัพยสินใหรวมถึงทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาแทนท่ีหรือ
มูลคาของทรัพยสินหรือประโยชนท่ีไดมาแทนท่ีทรัพยสินเหลานั้นดวย  

เชนเดียวกับ การริบทรัพยสินตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ซ่ึงมีการนํามาตรการการ
ริบทรัพยตามมูลคามาใช แตไดมีการพิจารณาถึงบุคคลท่ีกระทําความผิดวา จําเลยมีวิถีชีวิตแบบ
อาชญากรหรือไม ซ่ึงเปนผลกับการคํานวณประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบ กลาวคือ หากจําเลยมีวิถีชีวิต
แบบอาชญากร ซ่ึงพิจารณาจากการกระทํา อยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 
 1) ความผิดท่ีจําเลยตองคําพิพากษาเปนความผิดท่ีระบุไวในภาคผนวก 2 PCA 2002 
อันไดแกการคายาเสพติดการฟอกเงินการสั่งใหมีการกอการรายการคาอาวุธความผิดเก่ียวกับการ
ปลอมแปลงหรือความผิดเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาจัดหาการคาประเวณีหรือรีดเอาทรัพยรวมท้ัง
การพยายามการสมคบหรือการเปนผูรวมในการกระทําความผิดเหลานั้น 
 2) ความผิดดังกลาวมีลักษณะเปนการกระทําท่ีเปนสวนหนึ่งของการกระทําทาง
อาญาท่ีตอเนื่องกัน (Conduct forming part of a course of criminal activity) กลาวคือจําเลย
จะตองถูกพิพากษาวากระทําความผิดตั้งแต 3 ฐานความผิดข้ึนไปท่ีจําเลยไดรับทรัพยสินจากการ
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กระทําความผิดในกระบวนพิจารณาคดีนั้นหรืออยางนอย 2 ฐานความผิดภายในระยะเวลา 6 ป กอน
หนาคดีนี้ 
 3) ในกรณีท่ีความผิดนั้นเปนความผิดตอเนื่อง (Continuing offence) ท่ีไดกระทํา
ความผิดตอกันเปนระยะมากกวา6 เดือน 

ในการคํานวณการริบทรัพยตามมูลคา กฎหมายไดนําขอสันนิษฐานเรื่องมูลคาของทรัพยสิน
มาใชวา ประโยชนท่ีมิควรไดนั้นประกอบไปดวย 

1) บรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับหรือโอนมาในระยะเวลา 6 ป กอนท่ีจะถูกฟองคดี
นี้และเปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิด 

2)  บรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยครอบครองอยูภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาวา
กระทําความผิดในคดีนี้ เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิด 

3)  บรรดาคาใชจายท่ีจําเลยไดจายไปในระยะเวลา6 ปกอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้ จําเลย
ไดใชทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเปนคาใชจายในชวงเวลาดังกลาว 

จากบทบัญญัติดังกลาว  ผูศึกษามีความเห็นวา  เพ่ือใหการดําเนินการทางกฎหมายกับ
ผูกระทําความผิดฐานทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติเก่ียวกับการริบทรัพยสินตามมูลคา โดยใหบทบัญญัติเปนไปในลักษณะเดียวกับบทบัญญัติ
ของกฎหมายของสหราชอาณาจักรกลาวคือ  ผูกระทําความผิดประพฤติมิชอบมีลักษณะของการ
กระทําความผิดตอเนื่องเกินกวา 6 เดือนหรือไม หากเปนการกระทําในลักษณะดังกลาว  สมควรมีการ
แกไขกฎหมายใหการริบทรัพยสินตามมูลคาตั้งอยูบนสันนิษฐานวา ทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับหรือโอนมา
ในระยะเวลา 6 ป กอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดบรรดา
ทรัพยสินท่ีจําเลยครอบครองอยูภายหลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาวากระทําความผิดในคดีนี้ เปน
ทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดและบรรดาคาใชจายท่ีจําเลยไดจายไปในระยะเวลา 6 
ปกอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้ จําเลยไดใชทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเปนคาใชจายในชวงเวลา
ดังกลาวเวนแตผูกระทําความผิดหรือบุคคลอ่ืนจะพิสูจนไดวาทรัพยสินดังกลาวมิไดมีความเก่ียวของกับ
การกระทําความผิด เพ่ือใหมาตรการริบทรัพยสินตามมูลคาของไทย มีประสิทธิภาพและมีผลในเชิง
ยับยั้งการทุจริตประพฤติมิชอบมากยิ่งข้ึน 

 

4.3 วิเคราะหปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมาย 
 
  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดกําหนดความผิดมูลฐาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไวรวมท้ังสิ้น 21 มูลฐานความผิด  ประกอบดวย ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดความผิดเก่ียวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับ
การเปนธุระจัดหาลอไปหรือพาไปเพ่ือการอนาจารหญิงและเด็กเพ่ือสนองความใครของผูอ่ืนและ
ความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาวความผิดตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการคาหญิงและเด็กหรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
คาประเวณีเฉพาะท่ีเก่ียวกับการเปนธุระจัดหาลอไปหรือชักพาไปเพ่ือใหบุคคลนั้นกระทําการ
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คาประเวณีหรือความผิดเก่ียวกับการเปนเจาของกิจการการคาประเวณีผูดูแลหรือผูจัดการกิจการ
คาประเวณีหรือสถานการคาประเวณีหรือเปนผูควบคุมผูกระทําการคาประเวณีในสถานคาประเวณี
ความผิดเก่ียวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมายวาดวย
การกูยืมเงินท่ีเปนการฉอโกงประชาชนความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอ
ทรัพยหรือกระทําโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชยกฎหมายวาดวยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจเครดิตฟองซิเอรหรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยซ่ึงกระทําโดยกรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชนเก่ียวของในการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ี
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิดของพนักงานใน
องคการหรือหนวยงานของรัฐหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืน
ความผิดเก่ียวกับการกรรโชกหรือรีดเอาทรัพยท่ีกระทําโดยอางอํานาจอ้ังยี่หรือซองโจรตามประมวล
กฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรความผิดเก่ียวกับ
การกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดเก่ียวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
เฉพาะความผิดเก่ียวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาตและมีจํานวนผูเขาเลน
หรือเขาพนันในการเลนแตละครั้งเกินกวาหนึ่งรอยคนหรือมีวงเงินในการกระทําความผิดรวมกันมี
มูลคาเกินกวาสิบลานบาทข้ึนไปความผิดเก่ียวกับการเปนสมาชิกอ้ังยี่ตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
การมีสวนรวมในองคกรอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกําหนดเปนความผิดความผิดเก่ียวกับการรับของโจร
ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการชวยจําหนายซ้ือรับจํานําหรือรับไวดวยประการใดซ่ึง
ทรัพยท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดอันมีลักษณะเปนการคาความผิดเก่ียวกับการปลอมหรือการ
แปลงเงินตราดวงตราแสตมปและตั๋วตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนการคาความผิด
เก่ียวกับการคาตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปลอมหรือการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของสินคาหรือความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอันมีลักษณะ
เปนการคาความผิดเก่ียวกับการปลอมเอกสารสิทธิบัตรอิเล็กทรอนิกสหรือหนังสือเดินทางตาม
ประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระหรือเพ่ือการคาความผิดเก่ียวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมโดยการใชยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือ
กระบวนการแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบดวยกฎหมายอันมีลักษณะเปน
การคาความผิดเก่ียวกับการประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายสาหัสตาม
ประมวลกฎหมายอาญาเพ่ือใหไดประโยชนซ่ึงทรัพยสินความผิดเก่ียวกับการหนวงเหนี่ยวหรือกักขัง
ผูอ่ืนตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะกรณีเพ่ือเรียกหรือรับผลประโยชนหรือเพ่ือตอรองใหไดรับ
ผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่งความผิดเก่ียวกับการลักทรัพยกรรโชกรีดเอาทรัพยชิงทรัพยปลนทรัพย
ฉอโกงหรือยักยอกตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเปนปกติธุระความผิดเก่ียวกับการกระทํา
อันเปนโจรสลัดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดความผิด
เก่ียวกับการกระทําอันไมเปนธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยความผิดเก่ียวกับอาวุธหรือเครื่องมืออุปกรณของอาวุธท่ีใชหรืออาจนําไปใชในการรบ
หรือการสงครามตามกฎหมายวาดวยการควบคุมยุทธภัณ ฑนอกจากนี้ ความผิดตามพระราชบัญญัติ
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ปองกันและปราบปรามการมีสวนรวมขององคกรอาชญากรรมขามชาติ พ.ศ. 2556 ยังถือเปนความผิด
ตามมูลฐานฟอกเงินดวย 
  จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการทางกฎหมายตามความผิดมูลฐานหนึ่งมูลฐานใดนั้น อาจ
มีหนวยงานท่ีเขามาเก่ียวของมากกวาหนึ่งหนวยงาน เชน กรณีความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริต
ตอหนาท่ี ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจในการสอบสวนคือ สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ซ่ึงกฎหมายท่ีบังคับใชคือ พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 ตลอดจนระเบียบและประกาศของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวนเพ่ือชี้มูลความผิดทาง
วินัย หรือกรณีผลการสืบสวนสอบสวนดังกลาวพบการกระทําความผิดทางอาญาดวย ตองสงเรื่อง
ดังกลาวใหแกพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินคดีอาญา โดยสงฟองเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นตอศาล ซ่ึงหาก
ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซ่ึงเห็นควรสั่งฟอง แตพนักงานอัยการเห็นควรสั่งไมฟอง 
ความเห็นท่ีขัดกันดังกลาว จะถูกชี้ขาดโดยหนวยงานอัยการสูงสุด  และหากมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเขา
รองทุกขตอพนักงานสอบสวนวามีการกระทําทุจริตเกิดข้ึน การสอบสวนดังกลาวอาจเริ่มตนท่ี
พนักงานสอบสวน หรือหนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ  นอกจากนี้ ในการริบทรัพยสิน 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ตองสงเรื่องใหแก คณะกรรมการป.ป.ช. เพ่ือดําเนินการตามกฎหมาย ซ่ึงตอง
ประสานงานกับพนักงานอัยการในการสงฟองผูตองหาตอศาล ฯลฯ หนวยงานดังท่ีกลาวมานี้ ลวนแต
มีกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของตนเองเอาไว ดังนั้น จึงอาจเกิดปญหาในการประสานงาน
และการบังคับใชกฎหมาย เชน กรณีสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไมสามารถ
ประสานงานในทางคดีกับสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปญหาในทาง
ปฏิบัติคือ เจาหนาท่ี ปปง. ไมมีอํานาจในการจับกุม และไมมีอํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา เปนเพียงพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และมีอํานาจ
ในการดําเนินการในคดีแพงในทางท่ีจะเปนคํารองตอศาลแพง โดยพนักงานอัยการเพ่ือยึด อายัด
ทรัพยสินของผูกระทําความผิดมูลฐาน นอกจากนี้ ยังมีปญหาขอขัดของระหวางหนวยงาน เชน 
พนักงานสอบสวนคดีอาญาไมแจงขอหาในคดีความผิดฐานฟอกเงิน หรือดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน 
แตไมแจงขอหาฟอกเงิน หรือไมสอบสวนไปใหถึงเหตุความสัมพันธของผูกระทําความผิดกับขบวนการ
หรือเครือขายท่ีเก่ียวของกับความผิดมูลฐาน พนักงานสอบสวนคดีอาญาแมจะสอบสวนถึงความ
เก่ียวพันแตก็ไมดําเนินการสอบสวนหรือตรวจสอบเก่ียวกับทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด 
และเม่ือมีการจับกุมผูกระทําความผิดมูลฐานแตก็ไมแจงใหสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอก
เงินทราบ ทําใหสํานักงาน ป.ป.ง. ไมสามารถตรวจสอบหรือแนะนําใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีกับ
ผูกระทําความผิดมูลฐานฟอกเงินได 
  ดังนั้น ในกระบวนการเสนอใหมีการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงิน
และบัญชีออกมาบังคับใช แนวคิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ตองการใหกฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมายกลางท่ีทํา
ใหหนวยงานตางๆ สามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมในความผิดมูลฐานฟอกเงินรวมกันอยางมี
เอกภาพ  
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  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ปญหาดังกลาวนี้ เคยถูกหยิบยกข้ึนมาและหาแนวทางใน
การแกไขปญหา โดยการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542พ.ศ. 2544 โดยสาระสําคัญไดกําหนด
ในกรณีท่ีมีการรองทุกขหรือกลาวโทษ หรือจับกุมดําเนินคดีในความผิดมูลฐาน ใหพนักงานสอบสวน
แหงทองท่ีหรือหนวยงานซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการสอบสวนในความผิดดังกลาวดําเนินการสืบสวน
สอบสวนวามีหรือมีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวยหรือไม หากปรากฏวามีการกระทําความผิดฐานฟอกเงินฐาน
ใดฐานหนึ่งดวยพนักงานสอบสวนจะตองดําเนินการสืบสวนสอบสวนในความผิดฐานนั้นๆ ดวย แลวให
หัวหนาพนักงานสอบสวนแหงทองท่ีหรือหนวยงานนั้นรีบรายงานให สํานักงาน ป.ป.ง.ทราบโดยเร็ว  
และในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับความผิดมูลฐาน เลขาธิการ ป.ป.ง. 
อาจมอบหมายใหพนักงานเจาหนาท่ีเขารวมดําเนินการในการสืบสวนสอบสวนหรือตรวจคนดวย 
  นอกจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาวแลว ยังมีการจัดทําขอตกลงตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2544) ดวยอีกฉบับหนึ่ง  จัดทําข้ึนระหวางสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.สํานักงานตํารวจแหงชาติสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  กรมศุลกากร สํานักงบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทยกรมบัญชีกลางกรม
ท่ีดิน และกรมการปกครอง โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับประเภทลักษณะคดีท่ีตองรายงานตอสํานักงาน 
ป.ป.ง. นอกจากนี้ยังกําหนดไวดวยวา หากหนวยงานท่ีมีอํานาจในการดําเนินคดี กับสํานักงาน ป.ป.ง. 
ไมสามารถหาขอยุติไดวาจะใชกฎหมายใดดําเนินการใหนําเรื่องเสนอตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ
ประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
พิจารณา และหากท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ พิจารณาแลวยังไมไดขอยุติ ใหนําเสนอ
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ง. พิจารณา 
  ขณะเดียวกัน จากการศึกษาพบวา พันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ไมเห็นดวยกับแนวคิดท่ีจะใหมีการ
ผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีดังกลาวมาบังคับใชในฐานะเปน
กฎหมายกลางในการดําเนินการทางกฎหมายรวมกันของหนวยงานตางๆ ในการดําเนินงานดาน
ความผิดมูลฐานเพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายเปนเอกภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เห็นวา พระราชบัญญัติวา
ดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส พ.ศ. 2544 เปนกฎหมายท่ีรองรับธุรกรรมทางการเงินอยูแลว ดังนี้ 
  “เม่ือมีการขอขอมูลจากสถาบันการเงิน แตละแหงก็จะสงกลับมาเปนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 
หลักของกฎหมายฉบับนี้คือ เม่ือขอขอมูลไปท้ังผูสงและผูรับจะมีกุญแจอิเล็กทรอนิกสถืออยูคนละชุด
เพ่ือใชเขารหัสและถอดรหัสเพ่ืออานขอมูล ขอมูลจึงเปนแบบผูใหกับผูรับเทานั้น คนท่ีสามไมมีโอกาสรู 
ซ่ึง ปปง.ไดพัฒนาระบบนี้ข้ึนโดยใชกฎหมายฉบับนี้รองรับ เพราะฉะนั้นขอมูลอิเล็กทรอนิกสเหลานี้
สามารถนําไปใชในชั้นศาลได นอกจากนี้ ป.ป.ง. ยังยินดีใหหนวยงานอ่ืนมารวมใชระบบนี้กับเราได ซ่ึง
เวลานี้มีหนวยงานท่ีเริ่มคุยกันแลว เชน ปปส. ตํารวจปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ช. ก็จะมาใชระบบนี้
กับเรา  สําหรับสถาบันการเงินนั้น ปปง.ไดทําขอตกลงแลววาในเดือน ส.ค.นี้จะไมมีการสงขอมูลเปน
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กระดาษใหแกกันแลว เพราะในการสงคําสั่งตรวจสอบธุรกรรมก็ดีหรือสงขอมูลอ่ืนๆ ก็ดี หากสงทาง
ไปรษณียจะใชเวลาหลายวัน ท่ีสําคัญเสี่ยงตอการถูกเปดเผยความลับ สวนการสงโทรสาร (แฟกซ) ก็มี
ปญหาเชน สงขอมูลให 36 ธนาคารดวยแฟกซตั้งแตเชาถึงเย็นยังสงไมสําเร็จ เพราะขอมูลไมครบ 
กระดาษขาด และอ่ืนๆ” 
 จากการศึกษาเก่ียวกับเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 พบวา บัญญัติข้ึนเพ่ือรองรับแนวโนมการปรับเปลี่ยนวิธีการติดตอสื่อสาร
ในปจจุบันซ่ึงอาศัยการพัฒนาการทางเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ ท่ีสําคัญคือ กฎหมายฉบับนี้ มีผลในการรองรับสถานะทางกฎหมายของขอมูล
อิเล็กทรอนิกสใหเสมอกับการทําเปนหนังสือ หรือหลักฐานเปนหนังสือ รับรองวิธีการสงและรับขอมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส การใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการรับฟงพยานหลักฐานท่ีเปนขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนการสงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสใหนาเชื่อถือและมีผลในทาง
กฎหมายเชนเดียวกับการทําธุรกรรมโดยวิธีการท่ัวไปท่ีเคยปฏิบัติอยูเดิม นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให
จัดตั้งคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีวางนโยบายกําหนดหลักเกณฑเพ่ือ
สงเสริมการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสติดตามดูแลการประกอบธุรกิจเก่ียวกับธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสรวมท้ังมีหนาท่ีในการสงเสริมการพัฒนาการทางเทคโนโลยีเพ่ือติดตามความกาวหนา
ของเทคโนโลยีซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพตลอดเวลาใหมีมาตรฐานนาเชื่อถือตลอดจน
เสนอแนะแนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคท่ีเก่ียวของอันจะเปนการสงเสริมการใชธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศดวยการมีกฎหมายรองรับในลักษณะท่ีเปนเอก
รูปและสอดคลองกับมาตรฐานท่ีนานาประเทศยอมรับ 
 จากการศึกษาเหตุผลของการประกาศใช พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. 2544 ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ผูศึกษามีความเห็นวา กฎหมายฉบับนี้ไมสามารถ
ใชเปนกฎหมายกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมในความผิดมูลฐานฟอกเงินไดแตประการใด ขณะเดียวกันก็มิไดเห็นดวยท่ีจะใหบทบัญญัติ
ของกฎหมายวาดวยการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีเปนกฎหมายกลางในการปฏิบัติงาน
รวมกันของหนวยงานตางๆ ในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในความผิดมูลฐานฟอกเงินเนื่องจากจะ
เกิดความซํ้าซอนในการบังคับใชกฎหมายเพ่ิมข้ึน เพราะหนวยงานแตละหนวยงานมีกฎหมายท่ีตอง
ปฏิบัติตามเปนการเฉพาะอยูแลว ปญหาของความไมเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน เกิดจากความไม
เขาใจบทบาทของตนเองของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกประการหนึ่ง ในแตละมูลฐาน
ความผิดนั้น มีรายละเอียดในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมท่ีแตกตางกัน การกําหนดวิธีการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมรวมถึงการประสานงานระหวางหนวยงานดวยวิธีการหนึ่งข้ึนแลวนํามาบังคับใช
กับทุกหนวยงานในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในทุกมูลฐานความผิดอาจไมสามารถทําให
สอดคลองกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในทุกมูลฐานได   

ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา กฎหมายวาดวยการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีควรเปน
กฎหมายท่ีใชเปนเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวน และวิธีพิจารณาคดีเฉพาะในคดีทุจริตประพฤติมิ
ชอบเทานั้น  สวน ปญหาการขาดความเปนเอกภาพในการบังคับใชกฎหมาย  ควรจัดทําเปนขอตกลง
ระหวางหนวยงาน โดยมีการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีแตละหนวยงานใหชัดเจน 
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เพ่ือทําให เจาหนาท่ีเกิดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนในการปฏิบัติตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน อัน
จะมีผลทําใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบในหนาท่ีราชการมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 



 
บทท่ี 5 

 
สรุป และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 
 

การทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยเปนปญหาท่ีเกิดมายาวนานยังไมไดรับการแกไขใหลด
นอยลงกวาท่ีควรดังนั้นในปจจุบันจึงมีการจัดตั้งหนวยงานท้ังสังกัดภาครัฐและท่ีดําเนินงานอยางเปน
อิสระข้ึนหลายหนวยงาน เพ่ือทําการการตรวจสอบการทุจริต และกําหนดใหการกระทําความผิด
เก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบตอหนาท่ีเปนความผิดในกฎหมายหลายฉบับ ท้ังประมวล
กฎหมายอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 
2551 และกําหนดใหเปนความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. 2542 ดวย 

อนึ่ง ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีคําสั่งคณะ
รักษาความสงบแหงชาติท่ี 69/2557 เรื่องมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
โดย ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐดําเนินการแสวงหา รวบรวม 
และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงขอเท็จจริง และพยานหลักฐานในการท่ีจะทราบรายละเอียดและ
พิสูจนเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมท้ังติดตาม เรงรัด ผลการดําเนินงาน 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) จึงเสนอให 
คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (คสช.) ผลักดันรางพระราชบัญญัติวาดวยการพิสูจน
พยานหลักฐานทางดานการเงินและบัญชีออกมาบังคับใช เพ่ือใหสามารถนํามาใชเปนเครื่องมือการ
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ   
 จากความเปนมาท่ีไดกลาวมานี้ จึงเปนท่ีมาของผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเรื่อง “มาตรการของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในการปองกันและปราบปราม
การทุจริต : ศึกษากรณีการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและการบัญชี" ปรากฏผลการศึกษาคือ 
  สืบเนื่องมาจาก หนวยงานท่ีเสนอใหมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการ
เงินและบัญชี คือ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ดังนั้น 
ในการศึกษาเก่ียวกับปญหาการขาดบทบัญญัติของกฎหมายในการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและ
บัญชี ผูศึกษาจึงทําการศึกษาเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของ ป.ป.ท. วิธีการสืบสวนสอบสวน หรือการ
แสวงหาพยานหลักฐาน เพ่ือคนหาขอบกพรองของกฎหมาย อันนํามาซ่ึงขอสรุปเก่ียวกับขอบเขตของ
กฎหมายในการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงป.ป.ท. อาจใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน
เก่ียวกับการสืบสวนสอบสวนการทุจริตประพฤติมิชอบใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผลการศึกษา
พบวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการ
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แสวงหา รวบรวมและการดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานในการทุจริตของเจาหนาท่ี
ของรัฐ เทียบไดกับการสืบสวนและการสอบสวน เก่ียวกับคดี กลาวคือ  เปนการสืบสวนเพ่ือใหทราบ
ขอเท็จจริงวา มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนจริงหรือไม  และหากมีการกระทําความผิดเกิดข้ึนแลว 
เจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจจะแสวงหาขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดแหงการ
กระทําความผิด เปนการรวบรวมพยานหลักฐานในการเอาผิดตอผูท่ีถูกกลาวหาวาไดกระทําการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ หากพบวา มีมูลความผิด การดําเนินการตอผูกระทําความผิดจะแยกเปน 2 กรณี 
คือ กรณีการไตสวนขอเท็จจริงและพบวามีมูลความผิดทางวินัยประธานกรรมการ ป.ป.ท. จะสง
รายงานและเอกสารพรอมท้ังความเห็นไปยังผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจถอนถอนผูถูกกลาวหาผูนั้น 
เพ่ือพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิด และกรณีการไตสวนขอเท็จจริงแลวพบวาเปนความผิด
ทางอาญาดวย  คณะกรรมการ ป.ป.ท.จะสงเรื่องพรอมท้ังสํานวนการไตสวนขอเท็จจริง รายงาน 
เอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ท. ใหแกพนักงานอัยการเพ่ือดําเนินการฟองผูกระทํา
ความผิดตอศาลตอไป  

ดังนั้น บทบาทในการแสวงหา รวบรวมและการดําเนินการอ่ืนใดของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
นั้น มิไดเปนเพียงการตรวจสอบพยานหลักฐานเพียงเบื้องตนเพ่ือชี้มูลความผิด แตพยานหลักฐานท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีหนาท่ีในการสืบสวนสอบสวน ตองเปนพยานหลักฐานท่ีมีความนาเชื่อถือและ
มีความสมบูรณเพียงพอ  ท่ีจะ พิสูจนไดวาผูถูกกลาวหาไดกระทําความผิดโดยการทุจริตประพฤติมิ
ชอบจริง เปนหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนการกระทําความผิดนั้นจนสิ้นสงสัย และท่ีมาของ
พยานหลักฐานตองสามารถรับฟงไดในชั้นศาล 

ขณะเดียวกัน ถึงแมมีบทบัญญัติของกฎหมายท่ีใหอํานาจแก คณะกรรมการ ป.ป.ท. เขาถึง
ขอมูลได โดยการกําหนดใหหนวยงานท่ีดูแลรักษาขอมูลนั้น สงขอมูลมาเพ่ือประโยชนในการสอบสวน 
แตการขอขอมูลจากหนวยงานอ่ืน  หนวยงานเจาของขอมูลอาจปฏิเสธไมใหขอมูลก็ได การไมใหความ
รวมมือในการเขาถึงขอมูลดังกลาว อาจเกิดข้ึนในกรณีมีกฎหมายอ่ืนใหความคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของผูเปนเจาของขอมูล และหนวยงานนั้นมีหนาท่ีตองรักษาความเปนสวนตัวของเจาของขอมูล หรือ
เห็นวา ผูเปนเจาของขอมูลไมมีสวนเก่ียวของกับการทุจริต ประพฤติมิชอบ เปนตน ซ่ึงแตกตางจาก
กรณีของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ถึงแมมีการกําหนดวาในการขอขอมูลจาก
หนวยงานหรือสถาบันการเงินใด ตองอยูภายใตกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการคุมครอง
ขาวสารของหนวยงานนั้นเชนเดียวกัน แตคณะกรรมการป.ป.ช. สามารถยื่นคํารองตอศาลท่ีมีเขต
อํานาจเพ่ือขอใหมีคําสั่งใหมีการเขาถึงขอมูลดังกลาวได 

ผูศึกษา เห็นวา ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการเขาถึงขอมูลตามกฎหมายวาดวยมาตรการของฝายบริหารในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2555 คือเครื่องมือในการสืบสวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
แตระเบียบดังกลาวนี้กลับมิไดมีผลในการบังคับใหหนวยงานอ่ืนตองใหความรวมมือในการสืบสวน
สอบสวนได ดังนั้น การสืบสวนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ท. จึงมี
ขอบเขตจํากัด และไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

ขณะเดียวกัน จากการศึกษาอํานาจในการสืบสวนตามบทบัญญัติของกฎหมายอ่ืน พบวา การ
สืบสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการตรวจพิสูจนเอกสารและวัตถุปลอมแปลง เชน มีการตรวจ
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เอกสารวาใครเปนผูเขียนขอความหรือเปนผูเซ็นชื่อ โดยการเปรียบเทียบลายมือในเอกสารกับตัว
บุคคล วาเปนบุคคลเดียวกันหรือไม และมีการปลอมเอกสารเกิดข้ึนหรือไม ตลอดจนพิสูจนหา
ขอความจากเอกสารลับตางๆ  วัตถุปลอมแปลง เชน เงินตรา เครื่องหมายการคา แสตมป มีการ
ปลอมแปลงหรือไม มีวิธีการปลอมแปลงอยางไร กรณีของการกระทําความผิดฐานฟอกเงิน กฎหมาย
ฟอกเงินใหอํานาจพิเศษในการสืบสวนแกเจาหนาท่ีตามมาตรา 46 โดยมีอํานาจในการดักฟงโทรศัพท 
เครื่องมือสื่อสาร การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรและเขาถึงบัญชีดวยนอกจากนี้ ในคดียาเสพติด มี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 ซ่ึงบทบัญญัติของพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีหมวด
ท่ีวาดวยการสืบสวน การสอบสวน วิธีพิจารณาในศาลชั้นตน อุทธรณและฎีกา การบังคับโทษปรับ 
และอายุความ 

   ขณะท่ีการศึกษาบทบัญญัติของกฎหมายและอนุสัญญาตางประเทศ พบวา Model Law 
on Money Laundering ของสหประชาชาติไดมีการกําหนดเก่ียวกับวิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวน 
วา วิธีพิเศษในการสืบสวนสอบสวน ประกอบดวย การดักฟงโทรศัพท การตรวจสอบบัญชีเงินฝาก 
การตรวจสอบการใชระบบคอมพิวเตอร  การตรวจสอบเอกสารกับตราสารตางๆ วามีการปลอมแปลง
หรือไมเปนตนซ่ึงจะตองมีชองทางใหเจาพนักงานขออนุญาตศาลไดรวดเร็วเม่ือพบวาพบบัญชีเงินฝาก
โทรศัพทหรือคอมพิวเตอรจะถูกใชโดยผูตองสงสัยหรือเม่ือเอกสารกับตราสารนั้นเก่ียวของกับความผิด 

จากบทบัญญัติของกฎหมายและการอธิบายถึงวิธีการสืบสวนดังกลาวขางตน ผูศึกษามี
ความเห็นวา  กฎหมายท่ีมีผลบังคับใชอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติในการใหอํานาจแก คณะกรรมการ 
ป.ป.ท. ในสวนของการสอบสวน อยางเพียงพอ แตมิไดครอบคลุมถึงอํานาจในการสืบสวนหรือการ
เขาถึงพยานหลักฐาน โดยเฉพาะหลักฐานทางการเงินและบัญชีของผูกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบ
ตอหนาท่ี  ผูศึกษาจึงมีความเห็นวา กฎหมายท่ีจะสามารถใชเปนเครื่องมือในการสืบสวนเพ่ือแสวงหา
พยานหลักฐานทางการเงินและบัญชี ของ คณะกรรมการ ป.ป.ท. ได ตองเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ
เก่ียวของกับมาตรการแสวงหาพยานหลักฐานโดยการสืบสวนสอบสวนดวยวิธีพิเศษอันนํามาซ่ึง
พยานหลักฐานท่ีสามารถพิสูจนความผิดผูกระทําการอันเปนการทุจริตประพฤติมิชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผูศึกษาจึงเห็นวา กฎหมายท่ีเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี 
ควรเปนเครื่องมือในการสืบสวน และพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงมีความเหมาะสมกับการ
นํามาใชในคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 

อนึ่ง  ลักษณะของการกระทําผิดเก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐและการประพฤติมิชอบนั้นมี
ความแตกตางจากการกระทําผิดอาญาเก่ียวกับทรัพยท่ัวไป เนื่องจากการทุจริตในภาครัฐและการ
ประพฤติมิชอบนั้น ประโยชนตอบแทนท่ีผูกระทําความผิดไดรับ อาจอยูในรูปของตัวเงิน เชน การ
จายเงินเพ่ือการอนุมัติหรืออนุญาตตางๆ การจายคาสินน้ําใจใหการทํางานดวยความรวดเร็วหรือให
การอนุเคราะหในเรื่องตางๆ และประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงิน แตแอบแฝงมาในรูปแบบอ่ืนท่ีมี
มูลคา  ประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงินเหลานี้ลวนทําการพิสูจนความมีอยูของทรัพยสินไดยาก  ปญหา
ท่ีเกิดข้ึนคือถาทรัพยสินนั้นมิไดมีตัวตนอยู หรือเปนประโยชนตอบแทนท่ีมิใชตัวเงิน ในการริบ
ทรัพยสิน จะมีการบังคับอยางไร  

ตามระบบกฎหมายกฎหมายไทยนั้นมีบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับการริบทรัพยสินคือ 
การริบทรัพยตามประมวลกฎหมายอาญา ถาทรัพยสินท่ีจะริบนั้นไมมีตัว เชน ถูกทําลายหรือสูญ
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หายไปจะสั่งริบไมได เพราะไมอาจตกเปนของแผนดินได  ดังนั้น กรณีจึงมีชองวางท่ีทําใหศาลไมมี
อํานาจสั่งใหริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดท่ีผูกระทําความผิดซุกซอนหรือยักยายถายเท
ไปแลวได โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชนตอบแทนท่ีไมใชตัวเงินและแอบแฝงมาในรูปแบบตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนยิ่งไมมีตัวทรัพยเหลือใหริบ นอกจากนี้ การริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญานี้ 
เปนการริบทรัพยสินโดยมีคําพิพากษาของศาล 

การริบทรัพยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2542 ขยายขอบเขตการริบทรัพยสินท่ีทําการยักยาย ถายโอน เปลี่ยนสภาพได และ
สามารถยึดทรัพยอ่ืนตามมูลคาของทรัพยสกปรกได โดยยึดตามคําพิพากษา แตหากไมสามารถสืบ
ทราบถึงทรัพยสกปรกดังกลาว การริบทรัพยสินตามกฎหมายนี้ยอมไมสามารถบังคับได และการริบ
ทรัพยตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงขยายขอบเขตออกไป 
ทําใหการริบทรัพยสินครอบคลุมไปถึงเงินหรือทรัพยสินท่ีเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม หรือโอนไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลอ่ืน และการริบทรัพยสินดังกลาวไมผูกติดกับคดีอาญาหลัก เม่ือไมนานมา
นี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไดเสนอใหนํามาตรการริบทรัพยสินตามมูลคามาบังคับใช ในกรณีท่ีศาล
สั่งใหริบทรัพยสินใด แตหากสภาพของทรัพยสินนั้นไมอาจทําการริบได ศาลสามารถตีมูลคาทรัพยสิน
นั้น และใหผูกระทําความผิดชดใชตามมูลคาแทน  

อยางไรก็ตาม การทุจริตประพฤติมิชอบ มิไดกระทําการเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ ถึงแมมี
บทบัญญัติใหนําการริบทรัพยตามมูลคามาใชแลวก็ตาม แตการใชกฎหมายดังกลาวยังอยูในสขอบเขต
จํากัด ไมสามารถแกปญหาเก่ียวกับการริบทรัพยสินท่ีไดมาจากการทุจริตประพฤติมิชอบไดท้ังหมด จึง
ควรพิจารณามาตรการริบทรัพยสินตามมูลคาของประเทศอังกฤษมาใช เพ่ือใหมาตรการริบทรัพยสิน
ตามมูลคาของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยใหถือวาการทุจริตประพฤติมิชอบอาจเปนการกระทํา
ตอเนื่องมานานเกิน 6 เดือน ถือไดวา ผูกระทํามีวิถีชีวิตแบบอาชญากร ดังนั้น การริบทรัพยสินตาม
มูลคาควรตั้งอยูบนสันนิษฐานวา ทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับหรือโอนมาในระยะเวลา6 ป กอนท่ีจะถูกฟอง
คดีนี้เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดบรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยครอบครองอยูภาย
หลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาวากระทําความผิดในคดีนี้ เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทํา
ความผิดและบรรดาคาใชจายท่ีจําเลยไดจายไปในระยะเวลา 6 ปกอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้ จําเลยไดใช
ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเปนคาใชจายในชวงเวลาดังกลาวเวนแตผูกระทําความผิด
หรือบุคคลอ่ืนจะพิสูจนไดวาทรัพยสินดังกลาวมิไดมีความเก่ียวของกับการกระทําความผิด เพ่ือให
มาตรการริบทรัพยสินตามมูลคาของไทย มีประสิทธิภาพและมีผลในเชิงยับยั้งการทุจริตประพฤติมิ
ชอบมากยิ่งข้ึน 
  นอกจากนี้ การคดีทุจริตประพฤติมิชอบ ยังถือเปนความผิดมูลฐานหนึ่งของกฎหมายฟอกเงิน 
ดังนั้น ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในแตละคดี จึงตองประสานการทํางานรวมกันหลายหนวยงาน  
เชน กรณีความผิดตอตําแหนงหนาท่ีหรือทุจริตตอหนาท่ี ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก  สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 
หนวยงานดังท่ีกลาวมานี้ ลวนแตมีกฎหมายท่ีกําหนดหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติของตนเอง ดังนั้น จึงอาจเกิด
ปญหาในการประสานงานและการบังคับใชกฎหมาย   
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  ในกระบวนการเสนอใหมีการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและ
บัญชีออกมาบังคับใช มีแนวคิดหนึ่งท่ีเกิดข้ึนคือ ตองการใหกฎหมายฉบับนี้ เปนกฎหมายกลางท่ีทําให
หนวยงานตางๆ สามารถดําเนินกระบวนการยุติธรรมรวมกันอยางมีเอกภาพ โดยขอบเขตของ
กฎหมายดังกลาว ครอบคลุมไปถึงการเปนกฎหมายกลางของการดําเนินงานรวมกันของหนวยงาน
ตางๆ ในความผิดมูลฐานฟอกเงินทุกฐานความผิดดวย 
  จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) ไมเห็นดวย
กับแนวคิดท่ีจะใหมีการผลักดันกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชีดังกลาวมา
บังคับใชในฐานะเปนกฎหมายกลางในการดําเนินการทางกฎหมายรวมกันของหนวยงานตางๆ โดย
เห็นวา พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส พ.ศ. 2544 เปนกฎหมายท่ีรองรับธุรกรรม
ทางการเงินอยูแลว ในความเห็นของผูศึกษา เห็นวาเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส พ.ศ. 2544 ไมสอดคลองกับการท่ีจะใชเปนกฎหมายกลางในการ
ปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในความผิดมูลฐานฟอก
เงินได  แตขณะเดียวกันก็มิไดเห็นดวยท่ีจะใหบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการพิสูจนหลักฐาน
ทางการเงินและบัญชีเปนกฎหมายกลางในการปฏิบัติงานรวมกันของหนวยงานตางๆ เชนกัน  
เนื่องจากจะเกิดความซํ้าซอนในการบังคับใชกฎหมายเพ่ิมข้ึน เพราะหนวยงานแตละหนวยงานมี
กฎหมายท่ีตองปฏิบัติตามเปนการเฉพาะอยูแลว 
  อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวา ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการประสานงานดังกลาวนี้ควร
ดําเนินการโดยการออก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานฯ และ มีการจัดทํา
ขอตกลงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการประสานงานดังกลาว ในลักษณะเปนขอตกลง
การปฏิบัติงานรวมระหวางหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานระหวางหนวยงานมีความราบรื่นข้ึน  
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 1) ขอบเขตของกฎหมายเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี ซ่ึงผลักดันโดย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ควรเปนเครื่องมือในการสืบสวน
สอบสวนเพ่ือแสวงหาพยานหลักฐานเก่ียวกับการกระทําอันเปนการทุจริตประพฤติมิชอบตอหนาท่ี 
เชน มีบทบัญญัติเก่ียวกับการตรวจพิสูจนเก่ียวกับเอกสารและวัตถุปลอมแปลง การมีอํานาจในการดัก
ฟงโทรศัพท เครื่องมือสื่อสาร การเขาถึงขอมูลคอมพิวเตอรและเขาถึงบัญชีสวนตัว การมีชองทางใน
การขออํานาจจากศาลอยางรวดเร็ว หากมีการตรวจพบวา พบบัญชีเงินฝากโทรศัพทหรือคอมพิวเตอร
จะถูกใชโดยผูตองสงสัยหรือเม่ือเอกสารกับตราสารนั้นเก่ียวของกับความผิดและหากพบวา ขอมูลท่ี
ตองการเขาถึงและไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน อันมีผลมาจากหนวยงานดังกลาวตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน เชน กฎหมายเก่ียวกับการรักษาขอมูล หรือความลับของลูกคา ควรมี
บทบัญญัติให คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจในการยื่นคํารองตอศาล และศาลตองพิจารณาคํารอง
อยางรวดเร็ว เพ่ือใหมีผลเปนการบังคับใหหนวยงานซ่ึงเก็บรักษาขอมูลนั้น ตองอนุญาตให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เขาถึงขอมูลดังกลาวตามคํารองขอ ท้ังนี้ เพ่ือใหการตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    
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2) ควรมีการแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการริบทรัพยสินตามมูลคาท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  โดยใหมาตรการริบ
ทรัพยสินบุคคลท่ีกระทําความผิดประพฤติมิชอบท่ีมีพฤติกรรมการกระทําความผิดตอเนื่องมาเกิน 6 
เดือน ตั้งอยูบนสันนิษฐานวา ทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับหรือโอนมาในระยะเวลา 6 ป กอนท่ีจะถูกฟองคดี
นี้เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทําความผิดบรรดาทรัพยสินท่ีจําเลยครอบครองอยูภาย
หลังจากท่ีศาลมีคําพิพากษาวากระทําความผิดในคดีนี้ เปนทรัพยสินท่ีจําเลยไดรับจากการกระทํา
ความผิดและบรรดาคาใชจายท่ีจําเลยไดจายไปในระยะเวลา 6 ปกอนท่ีจะถูกฟองคดีนี้ จําเลยไดใช
ทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิดเปนคาใชจายในชวงเวลาดังกลาวเวนแตผูกระทําความผิด
หรือบุคคลอ่ืนจะพิสูจนไดวาทรัพยสินดังกลาวมิไดมีความเก่ียวของกับการกระทําความผิด เพ่ือให
มาตรการริบทรัพยสินตามมูลคาของไทย มีประสิทธิภาพและมีผลในเชิงยับยั้งการทุจริตประพฤติมิ
ชอบมากยิ่งข้ึน 

 3)  ปญหาของความไมเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน ผูศึกษาเห็นวา เกิดจากความไมเขาใจ
บทบาทของตนเองของเจาหนาท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีการบัญญัติกฎหมายท่ีใชเปน
เครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการพิสูจนหลักฐานทางการเงินและบัญชี  ควรจํากัดขอบเขต
อยูเพียง การใชเปนเครื่องมือในการสืบสวนสอบสวนคดีทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเทานั้น  ไม
ควรบัญญัติใหครอบคลุมถึง การดําเนินคดีตามความผิดมูลฐานอ่ืน เพราะอาจจะเกิดความซํ้าซอนใน
การบังคับใชกฎหมายเพ่ิมข้ึน 

อีกประการหนึ่ง ในแตละมูลฐานความผิดนั้น มีรายละเอียดในการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมท่ีแตกตางกัน มีหนวยงานเขามาเก่ียวของแตกตางกัน การกําหนดวิธีการดําเนินกระบวนการ
ยุติธรรมรวมถึงการประสานงานระหวางหนวยงานดวยวิธีการหนึ่งข้ึนแลวนํามาบังคับใชกับทุก
หนวยงานในการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในทุกมูลฐานความผิดอาจไมสามารถทําใหสอดคลองกับ
การดําเนินกระบวนการยุติธรรมในทุกมูลฐานได   

ผูศึกษามีความเห็นวา เพ่ือใหการดําเนินกระบวนการยุติธรรมในแตละมูลฐานความผิดมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม ควรมีการทําขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมในความผิดมูลฐานนั้น  ในลักษณะเชนเดียวกับขอตกลงตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการประสานงานในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544 ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2544)โดยขอตกลงท่ีจัดทําข้ึน จะทําใหเจาหนาท่ีเกิด
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตน ในการปฏิบัติตามกฎหมายมากยิ่งข้ึน อันจะมีผลทําใหการดําเนิน
กระบวนการยุติธรรมเก่ียวกับความผิดมูลฐานฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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