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การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

๑. บทนํา
  กฎหมายอาญานั้นเปนกฎหมายประเภทหนึ่งที่กําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน 

ดวยการบญัญตัวิาการกระทําใดบางท่ีเปนความผดิและกาํหนดโทษท่ีจะลงแกความผดินั้น ๆ  ซึ่งการกาํหนด
การกระทําที่เปนความผิดนี้ก็ดวยมีเจตนารมณเพื่อที่จะรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมใหสมาชิก
ของสังคมมีความปลอดภัยในชีวิต รางกาย และทรัพยสิน โดยโทษทางอาญาที่จะลงแกผูกระทํา
ความผิดนั้นมีอยู ๕ สถานดวยกัน คือ ประหารชีวิต จําคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพยสิน สําหรับในสวน
ของโทษรบิทรพัยสินนั้นเปนโทษที่มีมาแตโบราณ มุงหมายใหผูกระทําความผดิตองสญูเสยีทรพัยสนิท่ีมี 
ระบบของการริบทรัพยสินสามารถจําแนกไดเปน ๒ ระบบ คือ ระบบการริบทรัพยสินแบบเจาะจง
ตัวทรพัยสนิ มุงรบิตวัทรพัยสินท่ีไดมาจากการกระทาํความผดิเปนสาํคญั ระบบนี้ทรพัยสนิท่ีรบิจะตองมอียู
ในขณะที่ศาลมคีาํพพิากษาใหรบิ และระบบการรบิทรพัยสนิตามมลูคา ท่ีใหอํานาจแกศาลที่จะพพิากษา
ใหผูกระทําความผิดชําระเงินตามมูลคาทีเ่ทากับมูลคาของทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทําความผิด
โดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินทีผู่กระทําความผิดไดมาจากการกระทําความผิดในขณะที่
ศาลมีคําพิพากษาใหริบ

   สําหรบัการลงโทษรบิทรพัยสนิท่ีไดมาจากการกระทําความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๔ (๑) (๒) 
แหงประมวลกฎหมายอาญา มีหลักวาทรัพยสินที่จะถูกริบนั้นตองเปนทรัพยสินที่เกี่ยวของกับความผิด
โดยตรงหรอืเปนทรพัยสินสกปรก อนัเปนการรบิทรพัยสนิแบบเจาะจงตวัทรพัยสนิ และหากเปนกรณท่ีี
ผูกระทําความผดิไดกระทําการแปลงสภาพทรพัยสนิดวยการจาํหนาย จาย โอนทรพัยสนิในรปูแบบตาง ๆ  
ไปกอนทีศ่าลจะมีคําพิพากษา ทาํใหไมมีตัวทรัพยสินเดิมหลงเหลืออยูอันจะทําใหการริบทรัพยสิน
มีประสทิธภิาพไมเพยีงพอและเปนชองทางใหผูกระทาํความผดิยังคงไดรบัประโยชนจากทรพัยสนิ ดงันั้น
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

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

๒. แนวคิดเกี่ยวกับการริบทรัพยสินตามมูลคา๑

  โทษริบทรัพยสินเปนการบังคับเอาทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน เปนโทษที่มีมาแต
โบราณกาล โดยริบทรัพยสินทั้งหมดของผูกระทําความผิดเปนของรัฐทั้งสิ้น เรียกวา “ริบราชบาตร” 
โทษเชนนี้มีผลรายแกครอบครัวของผูกระทําความผิดมากเกินสมควร ตอมาจึงมีการยกเลิกและเปลี่ยน
มาเปนการริบทรัพยสินเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับความผิด ระบบของการริบทรัพยสินน้ันสามารถจําแนกได
เปน ๒ ระบบ คือ การริบทรัพยสินแบบเจาะจงตัวทรัพยสิน และการริบทรัพยสินตามมูลคา

  การริบทรัพยแบบเจาะจงทรัพยสิน (Property - based confiscation or Forfeiture) 
หรือการริบทรัพยสินสกปรก เปนระบบการริบทรัพยสินแบบด้ังเดิม ที่เมื่อศาลไดมีคําพิพากษาใหริบ
ทรัพยสินแลวกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินจะตกเปนของแผนดิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะท่ีศาลมี
คาํพพิากษาใหรบิ และทรพัยสนิทีจ่ะถกูรบิไดจะตองเปนทรพัยสนิทีเ่ก่ียวกบัการกระทาํความผดิในทางใด
ทางหนึ่ง โดยอาจจะเปนทรัพยสินที่ทําหรือมีไวเปนความผิด หรือทรัพยสินที่ใชหรือมีไวเพื่อใชในการ
กระทําความผิด หรือทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิด เปนตน ดวยเหตุนี้ การริบทรัพยสิน
ในระบบน้ีจึงจะตองมีการพิสูจนความเก่ียวของของทรัพยสินที่จะถูกริบกับการกระทําความผิด และ
ในระบบน้ี หากทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่เก่ียวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด โดยหลักแลว
สามารถรบิทรพัยสนินัน้ไดโดยไมตองคาํนงึวาในขณะทีม่กีารรบิน้ันทรพัยสนิดงักลาวจะมผีูใดเปนเจาของ
ซึง่อาจจะกระทบตอสทิธิของบคุคลภายนอก ระบบนีจ้งึมบีทบญัญตัทิีใ่หความคุมครองสทิธขิองบคุคลภายนอก
ในบางกรณี นอกจากนี้ ในกรณีที่ไมอาจหาทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทําความผิด
ทําใหไมอาจริบทรัพยสินได และผูกระทําความผิดยังคงไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดอยู 
หลายประเทศที่ใชระบบนี้จึงมีบทบัญญัติที่อนุญาตใหบังคับริบทรัพยสินอื่น ๆ ที่ไดมาโดยชอบดวย
กฎหมายของผูกระทําความผิดไดในบางกรณี เชน ไมพบทรัพยสินที่เกี่ยวของหรือไดมาจากการกระทํา
ความผิดหรือทรัพยสินนั้นอยูในตางประเทศ เปนตน ระบบการริบทรัพยแบบนี้เปนระบบที่ใชกันอยู
ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรปหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย

  ระบบการริบทรัพยสินแบบมูลคา (Value - based confiscation) โดยหลักแลว
คาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนิเปนการบงัคบัใหผูกระทาํความผดิชาํระเงนิเปนจาํนวนเทากบัมลูคาทรพัยสนิ
ทีไ่ดจากการกระทาํความผดิ แตมไิดมกีารระบใุหรบิทรพัยสนิใดโดยเฉพาะ จงึไมจาํตองมทีรพัยสนิทีเ่ปน
วตัถแุหงคาํพพิากษาในขณะท่ีศาลมีคาํพพิากษาใหรบิทรัพยสนินัน้ ซึง่มสีภาพเหมือนกบัโทษทางการเงิน
ที่ลงกับผูกระทําความผิด ในระบบนี้ พนักงานอัยการหรือโจทกไมมีหนาที่ที่จะตองพิสูจนวาทรัพยสินที่

   ๑กัมปนาท  แสนโภชน, การริบทรัพยสินตามมูลคา (นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒), ๒ - ๓.
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ขอรบิเปนทรพัยสินที่ไดมาจากการกระทาํความผดิ เพยีงแตนําเสนอพยานหลกัฐานวาผูกระทาํความผดิ
ไดรับทรัพยสินจากการกระทําความผิดเปนมูลคาเทาใด และหากผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คาํพพิากษา คาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนินัน้จะสามารถใชบงัคบักบัทรพัยสนิทุกชนดิของผูกระทาํความผดิ
โดยไมคํานึงถึงวาทรัพยสินนั้นจะไดมาโดยชอบดวยกฎหมายหรือไดมาจากการกระทําความผิด

  ภายใตระบบการริบทรัพยสินตามมูลคานี้ แมทรัพยสินสกปรกจะไมมีอยูแลว หรือถูก
จําหนาย จาย โอน ไปยังบุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดไมวากอนหรือหลัง
จากที่ศาลมคีาํพพิากษาลงโทษจาํเลย ศาลก็ยังคงมอํีานาจที่จะมคีาํพพิากษาใหรบิทรพัยสนิตามมลูคาได 
และเจาพนกังานกยั็งคงสามารถบงัคบัโทษเอากับทรพัยสนิใด ๆ  ของจําเลยได ระบบการรบิทรพัยแบบนี้
เปนระบบที่ใชกันอยูในประเทศสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และสิงคโปร 

๓. แนวทางการลงโทษริบทรัพยสินของประเทศไทย
    การรบิทรพัยสินเปนโทษอาญาสถานหน่ึงท่ีทําใหผูกระทาํความผดิตองสญูเสยีทรพัยสนิไป

โดยลักษณะของทรัพยสินที่ศาลจะริบไดมี ๓ ประเภท คือ ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ทรัพยสินที่
ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด แล ะทรัพยสินที่
ศาลจะริบหรือไมก็ได กลาวคือ

    ก) ทรัพยสินที่ศาลจะตองริบเสมอ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒ บัญญัติวา 
“ทรพัยสนิใดที่กฎหมายบญัญตัไิววา ผูใดทาํหรอืมไีวเปนความผดิ ใหรบิเสยีท้ังสิ้น ไมวาเปนของผูกระทาํ
ความผิด และมีผูถูกลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม” ทรัพยสินตามมาตรานี้ ไดแก ทรัพยสินทีท่าํขึน้
เปนความผิด เชน เอกสารปลอม เงินตราปลอม และทรัพยสินที่มีไวเปนความผิด เชน ปนไมมีทะเบียน 
แรเถื่อน ยาเสพติด เปนตน

    ข) ทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซึง่มิไดรูเห็นเปนใจดวยในการ
กระทําความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๔ บัญญัติวา
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    “บรรดาทรัพยสิน
     (๑) ซึง่ไดใหตามความในมาตรา ๑๔๓ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๖๗ 

มาตรา ๒๐๑ หรือมาตรา ๒๐๒ หรือ
     (๒) ซึ่งไดใหเพื่อจูงใจบุคคลใหกระทําความผิด หรือเพื่อเปนรางวัลในการที่บุคคลได

กระทําความผิด
    ใหริบเสียทั้งส้ิน เวนแตทรัพยสินนั้นเปนของผูอื่นซึ่งมิไดรู เห็นเปนใจดวยในการ

กระทําความผิด”
     ทรัพยสินตามมาตรา ๓๔ นี้ ไดแก เงินติดสินบนเจาพนักงาน หรือเงินที่เตรียมไวใหแก

ผูรับจางฆาผูอื่น อันเปนการลงโทษเพื่อตัดประโยชนที่ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
    ค) ทรพัยสนิทีศ่าลจะริบหรอืไมกไ็ด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓ บญัญตัวิา
     “ในการริบทรัพยสนิ นอกจากศาลจะมีอาํนาจริบตามกฎหมายท่ีบญัญตัไิวโดยเฉพาะแลว

ใหศาลมีอํานาจสั่งใหริบทรัพยสินดังตอไปนี้อีกดวย คือ
    (๑) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดใช หรือมีไวเพื่อใชในการกระทาํความผิด หรือ
     (๒) ทรัพยสินซึ่งบุคคลไดมาโดยไดกระทําความผิด
     เวนแตทรัพยสินเหลานี้เปนทรัพยสินของผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทํา

ความผิด”
    ทรพัยสนิตามมาตรา ๓๓ นี ้ไดแก ทรพัยสนิทีบ่คุคลไดใชในการกระทําความผิด เชน เรอืทีใ่ช

พาคนตางดาวเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย รถยนตทีใ่ชนาํยาเสพติดไปสูผูซือ้ ทรพัยสนิทีม่ไีวเพือ่ใช
ในการกระทําความผิด เชน กญุแจผ ีเงนิของกลางท่ีเตรยีมไวใหแกผูรบัจางฆาผูอืน่ ทรพัยสนิท่ีบคุคลไดมา
โดยไดกระทําความผิด เชน เงนิทีไ่ดจากการขายยาเสพตดิ เงนิทีไ่ดมาจากการฉอโกงประชาชน๒ เปนตน

     สาํหรับวิธกีารดําเนินการในกรณีทีผู่กระทําความผิดไมสงทรัพยสนิทีร่บินัน้ ศาลมีอาํนาจ
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๗ ซึ่งบัญญัติวา 

     “ถาผูที่ศาลส่ังใหสงทรัพยสินที่ริบไมสงภายในเวลาท่ีศาลกําหนด ใหศาลมีอํานาจส่ัง
ดังตอไปนี้

     (๑) ใหยึดทรัพยสินนั้น
     (๒) ใหชําระราคาหรือสั่งยึดทรัพยสินอื่นของผูนั้นชดใชราคาจนเต็ม หรือ
     (๓) ในกรณีที่ศาลเห็นวา ผูนั้นจะสงทรัพยสินที่สั่งใหสงได แตไมสง หรือชําระราคา

ทรัพยสินนั้นได แตไมชําระ ใหศาลมีอํานาจกักขังผูนั้นไวจนกวาจะปฏิบัติตามคําสั่ง แตไมเกินหน่ึงป 
แตถาภายหลังปรากฏแกศาลเอง หรือโดยคําเสนอของผูนั้นวา ผูนั้นไมสามารถสงทรัพยสินหรือชําระ
ราคาได ศาลจะสั่งใหปลอยตัวผูนั้นไปกอนครบกําหนดก็ได” 

   ๒ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ, คําอธิบายกฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๙ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), 
๒๒๓ – ๒๒๗.
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   ทั้งนี้ การที่ศาลจะมีอํานาจสั่งตามมาตรา ๓๗ ไดจะตองมีตัวทรัพยสินที่จะริบอยูไมวา
จะไดยึดมาเปนของกลางแลวหรอือยูท่ีผูอ่ืน ถาทรพัยสนิท่ีจะรบิไมมอียู เชน ถกูทําลายหรอืสญูหายหรอื
ความมีอยูไมปรากฏ ศาลก็จะสั่งริบไมได และเมื่อสั่งริบไมไดก็จะใชวิธีการตามมาตรา ๓๗ ไมได๓ 
      สวนการขอทรัพยสินทีถู่กริบคืนนั้น ทรัพยสินทีศ่าลจะตองริบเสมอตามมาตรา ๓๒ 
จะขอคนืไมได แตทรพัยสินท่ีศาลมีดลุพนิิจในการรบิตามมาตรา ๓๓ หรอืมาตรา ๓๔ ซึ่งเปนของผูท่ีมไิด
รูเหน็เปนใจดวยในการกระทาํความผิด ยอมขอคนืไดตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๓๖ “ในกรณท่ีีศาลสัง่ให
ริบทรัพยสินตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๓๔ ไปแลว หากปรากฏในภายหลังโดยคําเสนอของเจาของ
แทจริงวา ผูเปนเจาของแทจริงมิไดรูเห็นเปนใจดวยในการกระทําความผิด ก็ใหศาลสั่งใหคนืทรัพยสิน 
ถาทรพัยสินนั้นยังคงมีอยูในความครอบครองของเจาพนักงาน แตคาํเสนอของเจาของแทจรงิน้ันจะตอง
กระทําตอศาลภายในหนึ่งปนับแตวันคําพิพากษาถึงที่สุด”

    ผลของทรพัยสินท่ีถกูรบิ ทรพัยสนิท่ีถกูรบิยอมตกเปนของแผนดนิ หรอืหากศาล เหน็วา
ทรพัยสินน้ันควรถกูทําใหใชไมไดหรอืควรถกูทําลาย ศาลจะตองมคีาํพพิากษาใหทําใหทรพัยสนินั้นใชไมได
หรือทําลายทรัพยสินนัน้เสีย ตามมาตรา ๓๕ ทีบ่ัญญัติวา “ทรัพยสินซึ่งศาลพิพากษาใหริบใหตกเปน
ของแผนดิน แตศาลจะพิพากษาใหทําใหทรัพยสินนั้นใชไมไดหรือทําลายทรัพยสินนั้นเสียก็ได”

   ดังกลาวมาขางตนนั้นเปนแนวทางการลงโทษริบทรัพยสิน วิธีการริบทรัพยสิน และผล
ของการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญา ตอไปขอกลาวถึงขอควรพิจารณาที่สําคัญเกี่ยวกับ
โทษริบทรัพยสิน

   ๓คณิต  ณ นคร, กฎหมายอาญาภาคทั่วไป, พิมพครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๕๑), ๔๐๘.
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การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

๔) ขอควรพิจารณาที่สําคัญ
   การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดใหเพื่อ

การกระทาํความผดิตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) แหงประมวลกฎหมายอาญานัน้ตัง้อยูบนแนวคดิทีมุ่งลงโทษ
ผูกระทําผิดโดยตรงมิใหไดรับประโยชนใด ๆ ไปจากการกระทําความผิดของตน โดยการริบทรัพยสินที่
บคุคลไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) เปนการริบทรพัยสนิทีอ่ยูในดลุพนิจิของศาลท่ีจะรบิ 
ซึ่งศาลจะตองพิจารณาถึงปจจัยหลายประการรวมทั้งความเสียหายตอสวนรวมอันเกิดจากการกระทํา
ความผิดของผูกระทําความผิดดวย และการริบทรัพยสินที่บุคคลไดใหเพื่อการกระทําความผิดตาม
มาตรา ๓๔ (๑) (๒) เปนทรัพยสินที่ศาลตองริบ เวนแตจะเปนของบุคคลอื่นซ่ึงมิไดรูเห็นเปนใจดวย
ในการกระทําความผิด โดยจะตองเปนทรัพยสินที่ใหแลว ถาเปนเพียงสัญญาวาจะใหแตยังไมไดใหจริง
จะไมอยูในขายทีจ่ะถกูรบิตามมาตรานี ้แตการใหดงักลาวไมจาํเปนตองสงมอบใหโดยตรงอาจเปนการสงมอบ
ใหโดยปริยายก็ได เพราะการลงโทษริบทรัพยสินตามมาตราน้ีเปนการลงโทษเพ่ือตัดประโยชนที่
ผูกระทําความผิดไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมาย

  การลงโทษริบทรัพยสินที่ไดมาโดยไดกระทําความผิดตามมาตรา ๓๓ (๒) หรือไดให
เพื่อการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) ใหตกเปนของแผนดินน้ัน เปนการริบทรัพยสินแบบ
เจาะจงตัวทรัพยสิน ทรัพยสินที่ริบจึงตองมีอยูในขณะที่ศาลมีคําพิพากษา ถาทรัพยสินนั้นสูญหาย
หรือถูกทําลายหรือความมีอยูไมปรากฏศาลก็ไมอาจริบได ซึ่งในความเปนจริงผูกระทําความผิดก็
มักจะหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษริบทรัพยสินดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินในรูปแบบตาง ๆ 
ไปกอนท่ีศาลจะมคีาํพพิากษาเสมอ โดยศาลไมสามารถทีจ่ะรบิทรัพยสนิทีไ่ดโอนไปยงับคุคลภายนอกได
เพราะทรัพยสินนั้นไมใชทรัพยสินของผูกระทําความผิดอีกตอไป และไมสามารถที่จะบังคับเอา
ทรัพยสินที่ผูกระทําความผิดไดมาแทนท่ีทรัพยสินที่ถูกพิพากษาใหริบไดเพราะทรัพยสินที่ไดมาแทนน้ี
ไมใชทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิด ดวยขอจํากัดตาง ๆ ขางตนลวนทําให
การริบทรัพยสินที่ไดมาโดยหรือไดใหเพื่อการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย
ยงัมปีระสิทธิภาพไมเพยีงพอและผูกระทาํความผิดยงัคงไดรบัประโยชนจากการกระทําความผิดของตน 
    อยางไรก็ดี ภาครัฐไดตระหนักถึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ทางคณะรัฐมนตรีชุดที่มี
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรีนั้น ไดเคยเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพ่ิมเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและเพ่ิมวิธีการริบทรัพยสิน
ตามมูลคา) ตอสภาผูแทนราษฎร๔ เพ่ือใหศาลมีอํานาจสั่งริบทรัพยสินหรือประโยชนอันอาจคํานวณ
เปนราคาเงินไดจากบรรดาท่ีบคุคลใดไดมาจากการกระทําความผิดและทีไ่ดมาจากการจําหนาย จาย โอน
ดวยประการใด ๆ  ซึง่ทรพัยสนิหรอืประโยชนดงักลาว โดยหากทรพัยสนิหรอืประโยชนทีต่องรบิน้ันเปน
สิ่งที่โดยสภาพไมสามารถสงมอบได สูญหาย หรือไมสามารถติดตามเอาคืนไดไมวาดวยเหตุใด หรือได

   ๔รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มเติมหลักเกณฑการริบทรัพยสินและ
เพิ่มวิธีการริบทรัพยสินตามมูลคา) เสนอตอสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ และไดรับการบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒.
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มีการนําสิ่งนั้นไปรวมเขากับทรัพยสินอื่น หรือไดมีการจําหนาย จาย โอนสิ่งนั้นใหแกผูอื่นซึ่งมิไดรูเห็น
เปนใจดวยในการกระทําความผิดไปแลวโดยไมไดทรัพยสินอืน่ใดมาแทน หรือมูลคาของทรัพยสินทีไ่ด
มาแทนนั้นตํ่ากวาราคาทองตลาดของสิ่งนั้นในวนัท่ีมีการจาํหนาย จาย โอนสิ่งนั้น ศาลอาจกาํหนดมลูคา
ของสิง่นั้นโดยคาํนงึถงึราคาทองตลาดของสิ่งนัน้ในวนัท่ีศาลมีคาํพพิากษาและสั่งใหผูท่ีศาลสั่งใหสงสิง่ท่ีรบิ
ชําระเงินตามมูลคาดังกลาวภายในเวลาที่ศาลกําหนด แตปรากฏวารางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้
ไดเปนอันตกไปเพราะมีการยุบสภาผูแทนราษฎร๕เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓๖ 

   ทัง้นี ้การรบิทรพัยสินตามมลูคาซึ่งกําหนดใหผูกระทาํความผดิชาํระเงนิตามมลูคาที่เทากบั
มลูคาของทรัพยสนิทีไ่ดมาจากการกระทําความผิดโดยไมคํานึงถึงความมีอยูของตัวทรัพยสินนัน้มีขอดี 
คือ เจาพนักงานสามารถบังคับโทษตามคําพิพากษาเอากับทรัพยสินใด ๆ ของผูกระทําความผิดได
ไมวาทรพัยสนินัน้จะเปนทรพัยสนิท่ีไดมาโดยชอบหรอืไมชอบดวยกฎหมายก็ตาม ทําใหผูกระทําความผดิ
ไมสามารถหลีกเลี่ยงการบังคับโทษตามคําพิพากษาดวยการจําหนาย จาย โอนทรัพยสินทีไ่ดมาไปยัง
บุคคลภายนอกผูมิไดรูเห็นเปนใจในการกระทําความผิดได และไมวาทรัพยสินดังกลาวจะไมมีอยูไมวา
กอนหรือหลังศาลมีคําพิพากษาใหลงโทษริบทรัพย ศาลก็ยังคงมีอํานาจริบทรัพยสินตามมูลคาดวยการ

   ๕มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔.
  ๖รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๕๓ 
  “ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎรรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือบรรดา
รางพระราชบัญญัติที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวยหรือเมื่อพนเกาสิบวันแลวมิไดพระราชทานคืนมา ใหเปนอันตกไป
  ในกรณีทีอ่ายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผูแทนราษฎร ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป รัฐสภา สภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภาแลวแตกรณี จะพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม หรือ
รางพระราชบัญญัติทีรั่ฐสภายังมิไดใหความเห็นชอบตอไปได ถาคณะรัฐมนตรีทีต่ั้งขึ้นใหมภายหลังการเลือกตั้งทัว่ไปรองขอภายใน
หกสิบวันนับแตวันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไป และรัฐสภามีมติเห็นชอบดวย แตถาคณะรัฐมนตรีมิไดรองขอ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัตินั้นเปนอันตกไป
  การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมหรือรางพระราชบัญญัติตอไปตามวรรคสองใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา หรือรัฐสภา แลวแตกรณี”.
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พ.ค. - มิ.ย. ๕๗๑๔๘ จุลนิติ

การริบทรัพยสินตามมูลคา (Value - based co nf i scation)

กําหนดจํานวนเงินใหผูกระทําความผิดตองชําระตอรัฐ และใหกรณีที่ผูกระทําความผิดไมชําระเงินตาม
คําพิพากษาก็สามารถที่จะบังคับโทษตามคําพิพากษาจากทรัพยสินอื่น ๆ ของผูกระทําความผิดไดดวย 
นอกจากนี้ การริบทรัพยสินตามมูลคายังไมกระทบตอสิทธิของบุคคลภายนอกผูไดรับโอนทรัพยสิน
โดยสุจรติ เนือ่งจากผลของคําพพิากษาใหรบิทรพัยไมไดทาํใหกรรมสิทธิใ์นทรัพยสนิสกปรกตกแกรฐั ดงันัน้ 
ผูรบัโอนทรัพยสนิโดยสุจรติจงึมสีทิธโิดยชอบดวยกฎหมายเหนือทรพัยสนิดงักลาว จะพจิารณาเหน็ไดวา
หากมีการนําระบบการริบทรัพยสนิตามมูลคามาปรับใชในประมวลกฎหมายอาญาก็จะสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไดมากยิ่งขึ้น

๖) บทสรุป
  กลาวโดยสรุปการที่จะทําใหสังคมไทยอยูไดอยางปกติสุขนั้น นอกจากจะตองอาศัยตัวบท

กฎหมายทีม่ปีระสทิธภิาพและทนัตอยคุสมยัแลว การมผีูปฏบิตัหินาทีต่ามกฎหมายทีม่คีวามรูความสามารถ
มีความมุงมั่น เสียสละ และปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อสวนรวมก็เปนสิ่งสําคัญ แตเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ
การปลูกฝงจิตสํานึกใหกับสมาชิกในสังคมไดรูจักหนาที่ของตน การใหความเคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของผูอื่น การรูจักใหเกียรติซึ่งกันและกัน การใหความเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในสังคมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะทําใหสังคมไทยอยูอยางรมเย็นเปนสุขสงบสุขโดยไมตอง
พึ่งพาตัวบทกฎหมายใด ๆ เลย
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