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การริบทรัพยสินตามมูลคา
(Value - based confiscation)
๑. บทนํา

กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายประเภทหนึ่งที่กําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน
ดวยการบัญญัตวิ า การกระทําใดบางที่เปนความผิดและกําหนดโทษที่จะลงแกความผิดนั้น ๆ ซึ่งการกําหนด
การกระทําที่เปนความผิดนี้ก็ดวยมีเจตนารมณเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมใหสมาชิก
ของสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน โดยโทษทางอาญาที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นมีอยู ๕ สถานดวยกัน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน สําหรับในสวน
ของโทษริบทรัพยสนิ นั้นเปนโทษที่มีมาแตโบราณ มุง หมายใหผกู ระทําความผิดตองสูญเสียทรัพยสนิ ที่มี
ระบบของการริบทรัพยสินสามารถจําแนกไดเปน ๒ ระบบ คือ ระบบการริบทรัพยสินแบบเจาะจง
ตัวทรัพยสนิ มุง ริบตัวทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเปนสําคัญ ระบบนี้ทรัพยสนิ ที่รบิ จะตองมีอยู
ในขณะที่ศาลมีคาํ พิพากษาใหรบิ และระบบการริบทรัพยสนิ ตามมูลคา ที่ใหอํานาจแกศาลที่จะพิพากษา
ใหผูกระทําความผิดชําระเงินตามมูลคาทีเ่ ทากับมูลคาของทรัพยสินทีไ่ ดมาจากการกระทําความผิด
โดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินทีผ่ ูกระทําความผิดไดมาจากการกระทําความผิดในขณะที่
ศาลมีคําพิพากษาใหริบ
สําหรับการลงโทษริบทรัพยสนิ ที่ไดมาจากการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔ (๑) (๒)
แหงประมวลกฎหมายอาญา มีหลักวาทรัพยสินที่จะถูกริบนั้นตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับความผิด
โดยตรงหรือเปนทรัพยสนิ สกปรก อันเปนการริบทรัพยสนิ แบบเจาะจงตัวทรัพยสนิ และหากเปนกรณีท่ี
ผูก ระทําความผิดไดกระทําการแปลงสภาพทรัพยสนิ ดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสนิ ในรูปแบบตาง ๆ
ไปกอนทีศ่ าลจะมีคําพิพากษา ทําใหไมมีตัวทรัพยสินเดิมหลงเหลืออยูอันจะทําใหการริบทรัพยสิน
มีประสิทธิภาพไมเพียงพอและเปนชองทางใหผกู ระทําความผิดยังคงไดรบั ประโยชนจากทรัพยสนิ ดังนั้น
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based confiscation)

การนําระบบการริบทรัพยสนิ ตามมูลคามาปรับใชในประมวลกฎหมายสามารถทีจ่ ะแกไขปญหาดังกลาวได
ดังนั้น คอลัมน การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM จึงขอนําเสนอบทความ เรื่อง การริบทรัพยสิน
ตามมูลคา (Value - based confiscation) ดังนี้

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการริบทรัพยสินตามมูลคา๑
โทษริบทรัพยสินเปนการบังคับเอาทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน เปนโทษที่มีมาแต
โบราณกาล โดยริบทรัพยสินทั้งหมดของผูกระทําความผิดเปนของรัฐทั้งสิ้น เรียกวา “ริบราชบาตร”
โทษเชนนี้มีผลรายแกครอบครัวของผูกระทําความผิดมากเกินสมควร ตอมาจึงมีการยกเลิกและเปลี่ยน
มาเปนการริบทรัพยสินเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความผิด ระบบของการริบทรัพยสินนั้นสามารถจําแนกได
เปน ๒ ระบบ คือ การริบทรัพยสินแบบเจาะจงตัวทรัพยสิน และการริบทรัพยสินตามมูลคา
การริบทรัพยแบบเจาะจงทรัพยสิน (Property - based confiscation or Forfeiture)
หรือการริบทรัพยสินสกปรก เปนระบบการริบทรัพยสินแบบดั้งเดิม ที่เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาใหริบ
ทรัพยสินแลวกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะที่ศาลมี
คําพิพากษาใหรบิ และทรัพยสนิ ทีจ่ ะถูกริบไดจะตองเปนทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วกับการกระทําความผิดในทางใด
ทางหนึ่ง โดยอาจจะเปนทรัพยสินที่ทําหรือมีไวเปนความผิด หรือทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เปนตน ดวยเหตุนี้ การริบทรัพยสิน
ในระบบนี้จึงจะตองมีการพิสูจนความเกี่ยวของของทรัพยสินที่จะถูกริบกับการกระทําความผิด และ
ในระบบนี้ หากทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด โดยหลักแลว
สามารถริบทรัพยสนิ นัน้ ไดโดยไมตอ งคํานึงวาในขณะทีม่ กี ารริบนัน้ ทรัพยสนิ ดังกลาวจะมีผใู ดเปนเจาของ
ซึง่ อาจจะกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอก ระบบนีจ้ งึ มีบทบัญญัตทิ ใี่ หความคุม ครองสิทธิของบุคคลภายนอก
ในบางกรณี นอกจากนี้ ในกรณีที่ไมอาจหาทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด
ทําใหไมอาจริบทรัพยสินได และผูกระทําความผิดยังคงไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดอยู
หลายประเทศที่ใชระบบนี้จึงมีบทบัญญัติที่อนุญาตใหบังคับริบทรัพยสินอื่น ๆ ที่ไดมาโดยชอบดวย
กฎหมายของผูกระทําความผิดไดในบางกรณี เชน ไมพบทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทํา
ความผิดหรือทรัพยสินนั้นอยูในตางประเทศ เปนตน ระบบการริบทรัพยแบบนี้เปนระบบที่ใชกันอยู
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
ระบบการริบทรัพยสินแบบมูลคา (Value - based confiscation) โดยหลักแลว
คําพิพากษาใหรบิ ทรัพยสนิ เปนการบังคับใหผกู ระทําความผิดชําระเงินเปนจํานวนเทากับมูลคาทรัพยสนิ
ทีไ่ ดจากการกระทําความผิด แตมไิ ดมกี ารระบุใหรบิ ทรัพยสนิ ใดโดยเฉพาะ จึงไมจาํ ตองมีทรัพยสนิ ทีเ่ ปน
วัตถุแหงคําพิพากษาในขณะทีศ่ าลมีคาํ พิพากษาใหรบิ ทรัพยสนิ นัน้ ซึง่ มีสภาพเหมือนกับโทษทางการเงิน
ที่ลงกับผูกระทําความผิด ในระบบนี้ พนักงานอัยการหรือโจทกไมมีหนาที่ที่จะตองพิสูจนวาทรัพยสินที่
กัมปนาท แสนโภชน, การริบทรัพยสินตามมูลคา (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), ๒ - ๓.
๑

๑๔๒
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ขอริบเปนทรัพยสนิ ที่ไดมาจากการกระทําความผิด เพียงแตนาํ เสนอพยานหลักฐานวาผูก ระทําความผิด
ไดรับทรัพยสินจากการกระทําความผิดเปนมูลคาเทาใด และหากผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คําพิพากษา คําพิพากษาใหรบิ ทรัพยสนิ นัน้ จะสามารถใชบงั คับกับทรัพยสนิ ทุกชนิดของผูก ระทําความผิด
โดยไมคํานึงถึงวาทรัพยสินนั้นจะไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไดมาจากการกระทําความผิด
ภายใตระบบการริบทรัพยสินตามมูลคานี้ แมทรัพยสินสกปรกจะไมมีอยูแลว หรือถูก
จําหนาย จาย โอน ไปยังบุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดไมวากอนหรือหลัง
จากที่ศาลมีคาํ พิพากษาลงโทษจําเลย ศาลก็ยังคงมีอํานาจที่จะมีคาํ พิพากษาใหรบิ ทรัพยสนิ ตามมูลคาได
และเจาพนักงานก็ยังคงสามารถบังคับโทษเอากับทรัพยสนิ ใด ๆ ของจําเลยได ระบบการริบทรัพยแบบนี้
เปนระบบที่ใชกันอยูในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร

๓. แนวทางการลงโทษริบทรัพยสินของประเทศไทย

การริบทรัพยสินเปนโทษอาญาสถานหนึ่งที่ทําใหผกู ระทําความผิดตองสูญเสียทรัพยสนิ ไป
โดยลักษณะของทรัพยสินที่ศาลจะริบไดมี ๓ ประเภท คือ ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ทรัพยสินที่
ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด และทรัพยสินที่
ศาลจะริบหรือไมก็ได กลาวคือ
ก) ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒ บัญญัติวา
“ทรัพยสนิ ใดที่กฎหมายบัญญัตไิ ววา ผูใ ดทําหรือมีไวเปนความผิด ใหรบิ เสียทั้งสิ้น ไมวา เปนของผูก ระทํา
ความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” ทรัพยสินตามมาตรานี้ ไดแก ทรัพยสินทีท่ าํ ขึน้
เปนความผิด เชน เอกสารปลอม เงินตราปลอม และทรัพยสินที่มีไวเปนความผิด เชน ปนไมมีทะเบียน
แรเถื่อน ยาเสพติด เปนตน
ข) ทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึง่ มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔ บัญญัติวา
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“บรรดาทรัพยสิน
(๑) ซึง่ ไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๖๗
มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ
(๒) ซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่บุคคลได
กระทําความผิด
ใหริบเสียทั้งสิ้น เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิด”
ทรัพยสินตามมาตรา ๓๔ นี้ ไดแก เงินติดสินบนเจาพนักงาน หรือเงินที่เตรียมไวใหแก
ผูรับจางฆาผูอื่น อันเปนการลงโทษเพื่อตัดประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ค) ทรัพยสนิ ทีศ่ าลจะริบหรือไมกไ็ ด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓ บัญญัตวิ า
“ในการริบทรัพยสนิ นอกจากศาลจะมีอาํ นาจริบตามกฎหมายทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วโดยเฉพาะแลว
ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด หรือ
(๒) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทํา
ความผิด”
ทรัพยสนิ ตามมาตรา ๓๓ นี้ ไดแก ทรัพยสนิ ทีบ่ คุ คลไดใชในการกระทําความผิด เชน เรือทีใ่ ช
พาคนตางดาวเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย รถยนตทใี่ ชนาํ ยาเสพติดไปสูผ ซู อื้ ทรัพยสนิ ทีม่ ไี วเพือ่ ใช
ในการกระทําความผิด เชน กุญแจผี เงินของกลางทีเ่ ตรียมไวใหแกผรู บั จางฆาผูอ นื่ ทรัพยสนิ ทีบ่ คุ คลไดมา
โดยไดกระทําความผิด เชน เงินทีไ่ ดจากการขายยาเสพติด เงินทีไ่ ดมาจากการฉอโกงประชาชน๒ เปนตน
สําหรับวิธกี ารดําเนินการในกรณีทผี่ กู ระทําความผิดไมสง ทรัพยสนิ ทีร่ บิ นัน้ ศาลมีอาํ นาจ
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗ ซึ่งบัญญัติวา
“ถาผูที่ศาลสั่งใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาที่ศาลกําหนด ใหศาลมีอํานาจสั่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ใหยึดทรัพยสินนั้น
(๒) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ
(๓) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่สั่งใหสงได แตไมสง หรือชําระราคา
ทรัพยสินนั้นได แตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินหนึ่งป
แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสินหรือชําระ
ราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได”
ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑),
๒๒๓ – ๒๒๗.
๒
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ทั้งนี้ การที่ศาลจะมีอํานาจสั่งตามมาตรา ๓๗ ไดจะตองมีตัวทรัพยสินที่จะริบอยูไมวา
จะไดยึดมาเปนของกลางแลวหรืออยูท ่ผี อู ่นื ถาทรัพยสนิ ที่จะริบไมมอี ยู เชน ถูกทําลายหรือสูญหายหรือ
ความมีอยูไมปรากฏ ศาลก็จะสั่งริบไมได และเมื่อสั่งริบไมไดก็จะใชวิธีการตามมาตรา ๓๗ ไมได๓
สวนการขอทรัพยสินทีถ่ ูกริบคืนนั้น ทรัพยสินทีศ่ าลจะตองริบเสมอตามมาตรา ๓๒
จะขอคืนไมได แตทรัพยสินที่ศาลมีดลุ พินจิ ในการริบตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ ซึ่งเปนของผูท ่มี ไิ ด
รูเ ห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ยอมขอคืนไดตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในมาตรา ๓๖ “ในกรณีท่ศี าลสัง่ ให
ริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของ
แทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคนื ทรัพยสิน
ถาทรัพยสนิ นั้นยังคงมีอยูใ นความครอบครองของเจาพนักงาน แตคาํ เสนอของเจาของแทจริงนั้นจะตอง
กระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด”
ผลของทรัพยสนิ ที่ถกู ริบ ทรัพยสนิ ที่ถกู ริบยอมตกเปนของแผนดิน หรือหากศาลเห็นวา
ทรัพยสินนั้นควรถูกทําใหใชไมไดหรือควรถูกทําลาย ศาลจะตองมีคาํ พิพากษาใหทําใหทรัพยสนิ นั้นใชไมได
หรือทําลายทรัพยสินนัน้ เสีย ตามมาตรา ๓๕ ทีบ่ ัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปน
ของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได”
ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนแนวทางการลงโทษริบทรัพยสิน วิธีการริบทรัพยสิน และผล
ของการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญา ตอไปขอกลาวถึงขอควรพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับ
โทษริบทรัพยสิน

คณิต ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), ๔๐๘.
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based confiscation)

๔) ขอควรพิจารณาที่สําคัญ

การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อ
การกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้ ตัง้ อยูบ นแนวคิดทีม่ งุ ลงโทษ
ผูกระทําผิดโดยตรงมิใหไดรับประโยชนใด ๆ ไปจากการกระทําความผิดของตน โดยการริบทรัพยสินที่
บุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) เปนการริบทรัพยสนิ ทีอ่ ยูใ นดุลพินจิ ของศาลทีจ่ ะริบ
ซึ่งศาลจะตองพิจารณาถึงปจจัยหลายประการรวมทั้งความเสียหายตอสวนรวมอันเกิดจากการกระทํา
ความผิดของผูกระทําความผิดดวย และการริบทรัพยสินที่บุคคลไดใหเพื่อการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) เปนทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด โดยจะตองเปนทรัพยสินที่ใหแลว ถาเปนเพียงสัญญาวาจะใหแตยังไมไดใหจริง
จะไมอยูใ นขายทีจ่ ะถูกริบตามมาตรานี้ แตการใหดงั กลาวไมจาํ เปนตองสงมอบใหโดยตรงอาจเปนการสงมอบ
ใหโดยปริยายก็ได เพราะการลงโทษริบทรัพยสินตามมาตรานี้เปนการลงโทษเพื่อตัดประโยชนที่
ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย
การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดให
เพื่อการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) ใหตกเปนของแผนดินนั้น เปนการริบทรัพยสินแบบ
เจาะจงตัวทรัพยสิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะที่ศาลมีคําพิพากษา ถาทรัพยสินนั้นสูญหาย
หรือถูกทําลายหรือความมีอยูไมปรากฏศาลก็ไมอาจริบได ซึ่งในความเปนจริงผูกระทําความผิดก็
มักจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษริบทรัพยสินดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ
ไปกอนทีศ่ าลจะมีคาํ พิพากษาเสมอ โดยศาลไมสามารถทีจ่ ะริบทรัพยสนิ ทีไ่ ดโอนไปยังบุคคลภายนอกได
เพราะทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินของผูกระทําความผิดอีกตอไป และไมสามารถที่จะบังคับเอา
ทรัพยสินที่ผูกระทําความผิดไดมาแทนที่ทรัพยสินที่ถูกพิพากษาใหริบไดเพราะทรัพยสินที่ไดมาแทนนี้
ไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิด ดวยขอจํากัดตาง ๆ ขางตนลวนทําให
การริบทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ยังมีประสิทธิภาพไมเพียงพอและผูก ระทําความผิดยังคงไดรบั ประโยชนจากการกระทําความผิดของตน
อยางไรก็ดี ภาครัฐไดตระหนักถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดที่มี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ไดเคยเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและเพิ่มวิธีการริบทรัพยสิน
ตามมูลคา) ตอสภาผูแทนราษฎร๔ เพื่อใหศาลมีอํานาจสั่งริบทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณ
เปนราคาเงินไดจากบรรดาทีบ่ คุ คลใดไดมาจากการกระทําความผิดและทีไ่ ดมาจากการจําหนาย จาย โอน
ดวยประการใด ๆ ซึง่ ทรัพยสนิ หรือประโยชนดงั กลาว โดยหากทรัพยสนิ หรือประโยชนทตี่ อ งริบนัน้ เปน
สิ่งที่โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตามเอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือได
รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและ
เพิ่มวิธีการริบทรัพยสินตามมูลคา) เสนอตอสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒.
๔
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มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น หรือไดมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้นใหแกผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิดไปแลวโดยไมไดทรัพยสินอืน่ ใดมาแทน หรือมูลคาของทรัพยสินทีไ่ ด
มาแทนนั้นตํ่ากวาราคาทองตลาดของสิ่งนั้นในวันที่มีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้น ศาลอาจกําหนดมูลคา
ของสิง่ นั้นโดยคํานึงถึงราคาทองตลาดของสิ่งนัน้ ในวันที่ศาลมีคาํ พิพากษาและสั่งใหผทู ่ศี าลสั่งใหสง สิง่ ที่รบิ
ชําระเงินตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาที่ศาลกําหนด แตปรากฏวารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้
ไดเปนอันตกไปเพราะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร๕เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓๖
ทัง้ นี้ การริบทรัพยสินตามมูลคาซึ่งกําหนดใหผกู ระทําความผิดชําระเงินตามมูลคาที่เทากับ
มูลคาของทรัพยสนิ ทีไ่ ดมาจากการกระทําความผิดโดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินนัน้ มีขอดี
คือ เจาพนักงานสามารถบังคับโทษตามคําพิพากษาเอากับทรัพยสินใด ๆ ของผูกระทําความผิดได
ไมวา ทรัพยสนิ นัน้ จะเปนทรัพยสนิ ที่ไดมาโดยชอบหรือไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ทําใหผกู ระทําความผิด
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการบังคับโทษตามคําพิพากษาดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินทีไ่ ดมาไปยัง
บุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดได และไมวาทรัพยสินดังกลาวจะไมมีอยูไมวา
กอนหรือหลังศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษริบทรัพย ศาลก็ยังคงมีอํานาจริบทรัพยสินตามมูลคาดวยการ
มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓
“ในกรณีทอี่ ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดา
รางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
ในกรณีทอี่ ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือ
รางพระราชบัญญัติทรี่ ัฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทตี่ ั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทัว่ ไปรองขอภายใน
หกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี”.
๕
๖
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based confiscation)

กําหนดจํานวนเงินใหผูกระทําความผิดตองชําระตอรัฐ และใหกรณีที่ผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คําพิพากษาก็สามารถที่จะบังคับโทษตามคําพิพากษาจากทรัพยสินอื่น ๆ ของผูกระทําความผิดไดดวย
นอกจากนี้ การริบทรัพยสินตามมูลคายังไมกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอกผูไดรับโอนทรัพยสิน
โดยสุจริต เนือ่ งจากผลของคําพิพากษาใหรบิ ทรัพยไมไดทาํ ใหกรรมสิทธิใ์ นทรัพยสนิ สกปรกตกแกรฐั ดังนัน้
ผูร บั โอนทรัพยสนิ โดยสุจริตจึงมีสทิ ธิโดยชอบดวยกฎหมายเหนือทรัพยสนิ ดังกลาว จะพิจารณาเห็นไดวา
หากมีการนําระบบการริบทรัพยสนิ ตามมูลคามาปรับใชในประมวลกฎหมายอาญาก็จะสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดมากยิ่งขึ้น

๖) บทสรุป

กลาวโดยสรุปการที่จะทําใหสังคมไทยอยูไดอยางปกติสุขนั้น นอกจากจะตองอาศัยตัวบท
กฎหมายทีม่ ปี ระสิทธิภาพและทันตอยุคสมัยแลว การมีผปู ฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายทีม่ คี วามรูค วามสามารถ
มีความมุงมั่น เสียสละ และปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อสวนรวมก็เปนสิ่งสําคัญ แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
การปลูกฝงจิตสํานึกใหกับสมาชิกในสังคมไดรูจักหนาที่ของตน การใหความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น การรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน การใหความเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทําใหสังคมไทยอยูอยางรมเย็นเปนสุขสงบสุขโดยไมตอง
พึ่งพาตัวบทกฎหมายใด ๆ เลย
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