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เนือ่งจากในปจจุบันผู ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย
บางประเภท ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่กี่ยวกับการกระทำความผิดนัน้มากระทำการ
ในรปูแบบตาง ๆ  ที่เรยีกวา “การฟอกเงนิ”เพื่อใหเงนิหรอืทรพัยสนินั้นเปนเงนิท่ีสะอาด
หรือเปนเงินทีไ่ดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชเปน
ประโยชนในการกระทำความผิดตอไปไดอกี ทำใหยากแกการปราบปรามการ
กระทำความผิดกฎหมายเหลานั ้น ซึ ่งผลกระทบของการฟอกเงินจะสงผลตอ
ความเสียหายระดับประเทศได เปนการทำลายระบบเศรษฐกิจของประเทศทำให
สถาบันการเงินขาดความนาเชื่อถือรวมทั้งนักลงทุนตางชาติไมอยากเขามาลงทุน 
และเปนการบมเพาะอาชญากร ดงัน้ัน เพื่อเปนการตดัวงจรการประกอบอาชญากรรม
ดังกลาว จึงควรกำหนดมาตรการตาง ๆ เพื่อใหสามารถดำเนินการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อลงโทษผูกระทำความผิดให
เข็ดหลาบไมกระทำความผิดนั้นอีกตอไป 

ดังนั้น เพื ่อใหผู อานไดรับทราบเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินวามีมาตรการใดบางทีจ่ะชวยแกไขปญหาดังกลาวได 
และจะมีมาตรการลงโทษผูกระทำความผิดนัน้อยางไร “สารพันปญหากฎหมาย” 
ฉบับนีจ้ึงใครขอเสนอเรื ่อง “มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงนิ” 
ตามลำดับดังนี้  

๑. ความหมายและรูปแบบของการฟอกเงิน 
   การฟอกเงิน (Money Laundering) หมายถึง การกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุ

ประสงคเพือ่จะทำใหเงินหรือทรัพยสินซึ่งมีทีม่าจาการกระทำความผิดเปลีย่นสภาพ

เนือ่งจากในปจจุบันผู ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย
งประเภท ไดนำเงินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดน้ันมากระทำการ
ปแบบตาง ๆ  ท่ีเรยีกวา “การฟอกเงนิ”เพือ่ใหเงนิหรือทรพัยสนิน้ันเปนเงนิท่ีสะอาด
อเปนเงินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย และนำเงินหรือทรัพยสินน้ันไปใชเปน

มาตรการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
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ใหเปนเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลทั่วไปหลงเชื่อวาเปนเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดย
ชอบดวยกฎหมาย๑ 

  การฟอกเงินจึงเปนการเปลี่ยนสภาพเงินหรือทรัพยสินที่ไดมาโดยผิด
กฎหมายใหดูเสมือนวาเปนเงินท่ีไดมาโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากบรรดาผูกระทำผิด
ตลอดจนองคกรอาชญากรรมตางไมตองการใหผูอืน่โดยเฉพาะอยางยิง่เจาหนาท่ีของรฐั
ไดทราบที่มาของทรัพยสินนั้นจึงจำเปนที่ตองใชรูปแบบและวิธีการตาง ๆ เพื่อปดบัง
ซุกซอนทรัพยสินเหลานั้นโดยวิธีการฟอกเงินอันจะชวยปกปด
การกระทำความผดิของตนไดดวย นอกจากนีผู้กระทำความผดิยงั
สามารถนำเงินมาใชเปนทุนในการขยายเครือขายอาชญากรรม
และคุมครองเครือขายที่อยูในความรับผิดชอบของตนดวย

  รูปแบบของการฟอกเงิน๒

  สำหรับรูปแบบของการฟอกเงินนั้น มีหลายรูปแบบ
ดวยกันซึ่งผูไดเงินหรือทรัพยสินมาโดยผิดกฎหมายอาจกระทำใน
รูปแบบตาง ๆ กัน ดังนี้ 

  (๑) การนำเงนิสดตดิตวัออกนอกประเทศ เปนการนำเงนิสดทีไ่ดมาจาก
การกระทำความผิดไปใชจายในตางประเทศ วิธีการน้ีเปนที่นิยมทำในอดีต ซึ่งยังไมมี
การวางระบบทางการเงินที่เขมงวด แตในปจจุบันทำไดยาก เพราะแตละประเทศตาง
ไดมีหลักเกณฑในการควบคุมและจำกัดการนำเงินตราออกนอกประเทศ

  (๒) การโอนเงินออกนอกประเทศ เปนการสงเงนิไปยงัประเทศคูคาผูรวม
กระทำความผิด ซึ่งกระทำไดงายในประเทศท่ีไมมีการควบคุมระบบธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอยางเขมงวด

  (๓) การฝากเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ โดยอาจกระทำ
ในลักษณะการใชนามแฝง หรือใชชื่อปลอม เพื่อปกปดความเปนเจาของเงินที่แทจริง 
ทำใหเจาหนาที่ของรัฐไมสามารถสืบหาตนเหตุแหงการกระทำความผิดนั้น และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝากเงินนั้นจะมีการโอนในระยะเวลาอันสั้นไปยังจุดหมาย
ปลายทางซึ่งโดยปกติแลวมิไดมีความสัมพันธกับบุคคลหรือบริษัทนั้นเลย 

  (๔) การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการ วิธีการน้ีเปนที่นิยมใชกันมากในเหลา
องคกรอาชญากรรม  ดวยการต้ังบริษทัหรือกจิการข้ึนมา หรอืนำเงินไปซ้ือกจิการท่ีมผีล
ขาดทุนแตธรุกจิมรีายรับเปนเงินสด เชน กจิการโรงแรม ภตัตาคาร รานคาปลีก เปนตน ทัง้นี้
เพื่อยักยายเงินที่ไดมาจากการกระทำความผิดมาบริหารกิจการเหลานี้ใหฟนตัวขึ้น 

   ๑ไชยยศ เหมะรัชตะ,“มาตรการทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน”, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพนิติธรรม, 
๒๕๔๐. หนา ๑๐.

    ๒เรื่องเดิม หนา ๑๕-๑๖.
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โดยการประกอบธุรกิจบังหนาเพื่อใหเงินทีไ่ดมาโดยผิดกฎหมายกลายเปนเงินที่ชอบ
ดวยกฎหมาย

  (๕) การดำเนนิธรุกรรมหรอืซื้อขายอื่น ๆ  เพื่อเปลี่ยนสภาพเงนิสดซึ่งได
มาจากการกระทำความผิดใหเปนสินทรัพยตาง ๆ เพื่อปดบังแหลงทีม่าของเงิน
ดังกลาว เชน การใหกูยืมเงิน การนำเงินสดไปซื้อตราสารที่เปลี่ยนมือได การซื้อหุนใน
ตลาดหลักทรัพย หรือการซื้อทรัพยสินทีม่ีมูลคาตาง ๆ เชน ที่ดิน ทองคำ เปนตน 
โดยในการซื้อทีด่ินนั้นอาจกระทำโดยใสชื่อญาติพี่นองหรือคนใกลชิดใหเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ 

๒. ความเปนมาและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  
  ปจจบุนัการประกอบอาชญากรรม ไมวาโดยการกระทำของบุคคลคนเดยีว

หรอืรวมกระทำกนัเปนหมูคณะหรอืเปนเครอืขายในรปูขององคกร ไดเพิ่มจำนวนมาก
ขึ้นจนเปนปญหาใหญของสังคมและประเทศ และมีความสลับซับซอนทำใหยากตอ
การปองกันและปราบปราม อันกอใหเกิดผลกระทบตอความสงบสุขของประชาชน
ในแทบทกุประเทศ ดังจะเห็นไดจากปญหาการคายาเสพติดซึ่งนับวันจะทวีความรนุแรง
และขยายเครือขายจนกลายเปนปญหาระดับประเทศไปแลว โดยปจจัยทีส่ำคัญใน
การดำรงอยูและการขยายเครือขายของเหลาอาชญากรหรือองคกรอาชญากรรมก็คือ
การมีเงินทุนหมุนเวียนเพือ่ใชสนับสนุนในการที่จะปกปดการกระทำความผิดเพือ่
ขยายเครือขายและอิทธิพลของการประกอบอาชญากรรมใหมั่นคงและกวางขวาง
ขึ้นจนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติ อันทำใหยากแกการปราบปราม โดยเงินทุน
เหลานัน้ก็คือเงินทีไ่ดมาจากการกระทำความผิด บรรดาอาชญากรจึงตองหาวิธีใน
การปกปดหรอืซกุซอนเงนิจำนวนดงักลาว และในขณะเดยีวกนัหากสามารถนำเงนิมาใช
ดำเนินการหาผลประโยชนตอบแทนใหมากขึ้นดวยวิธีการทางธุรกิจ ก็ยอมจะเปน
ประโยชนอยางมหาศาลแกเหลาอาชญากรนั้น

  การฟอกเงินจึงเปนวิธีดำเนินการเพื่อใหเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจาก
การกระทำความผดิเปลี่ยนเปนเงนิหรอืทรพัยสนิซ่ึงบคุคลท่ัวไปหลงเชื่อวาเปนเงนิหรอื
ทรัพยสินทีไ่ดมาโดยชอบดวยกฎหมายไดกลายเปนรูปแบบที่แพรหลายมากที่สุดของ
อาชญากรในการใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือปกปดและหาผลประโยชนจากการกระทำความผิด 
นอกจากนี ้การฟอกเงินยังกอใหเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได เน่ืองจากเงนิท่ีนำมาฟอกน้ันเปนเงนินอกระบบที่ไมไดเกดิจาก
การประกอบธุรกจิแตอยางใด และเงนิดงักลาวถกูนำไปใชในการใหสนิบนแกเจาหนาท่ี
ของรัฐและนักการเมือง ตลอดจนนำมาใชเพ่ือการขยายเครือขายขององคกรอาชญากรรม
จนกลายเปนอาชญากรรมขามชาติทีท่รงอิทธิพล ซึ่งกอใหเกิดปญหาอันเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชญากรรมซึ่งไดกระทำเปน
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ขบวนการที่มีความสลับซับซอนมาก และมีลักษณะของอาชญากรรมขามชาติ เชน 
การคาโสเภณีและการคายาเสพติดระหวางประเทศ ซึ่งเปนอาชญากรรมที่รายแรง 
และเปนอาชญากรรมท่ีตองใชเงนิทนุจำนวนมากในการดำเนินการ ผลตอบแทนท่ีไดรบั
ก็มากข้ึนเปนทวีคูณ ซึ่งสวนใหญแลวจะยอนกลับเขามาสูกระบวนการอาชญากรรม 
และกลบัหมนุเวยีนเปนวฎัจักรในการกระทำความผดิ เกิดเปนอทิธิพลมดืและเสรมิสราง
ความเปนปกแผนใหแกองคกรอาชญากรรม การประกอบอาชญากรรมเหลานี้จึงมี
ข้ันตอนการทำงานและแบงความรับผิดชอบกันอยางเปนระบบและแยบยล มีการวางแผน
และประสานงานกันอยางดีเยี่ยม โดยแตละฝายจะไมรูจักกัน ดังน้ันหากฝายใดเกิด
ความผิดพลาดและถูกจับกุมก็จะไมมีผลกระทบถึงสวนอื่น ๆ 
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ จึงไมมีหลักฐานพัวพันมาถึงบุคคลเหลานี้ได 

๓. แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินที่จะ
นำมาฟอกเงินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

  แหลงที่มาของเงินหรือทรัพยสินซึ่งบุคคลหรือ
กลุมบุคคลใด ๆ นำมาดำเนินการฟอกเงิน อาจมีที่มาจาก
การกระทำความผิดที่กอใหเกิดรายไดอันเปนความผิดมูลฐาน๓ ไดแกความผิด
ดังตอไปนี้คือ 

  (๑) ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

   (๒) ความผิดเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเกีย่วกับ
การเปนธุระจัดหา ลอไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร
ของผูอื่นและความผิดฐานพรากเด็กและผูเยาว ความผิดเกี่ยวกับการคาหญิงและเด็ก 
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการคาประเวณี 

  (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉอโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการกูยืมเงินที่เปนการฉอโกงประชาชน

   (๔) ความผิดเก่ียวกับการยักยอกหรือฉอโกงหรือประทุษรายตอทรัพย
หรือกระทำโดยทุจริตตามกฎหมายวาดวยการธนาคารพาณิชย กฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทนุ ธรุกจิหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร หรอืกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  (๕) ความผิดตอตำแหนงหนาทีร่าชการ หรอืความผิดตอตำแหนงหนาที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตามกฎหมายวาดวยความผิด

ไดแกความผิด

  ๓พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓.  
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ของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ หรือความผิดตอตำแหนงหนาทีห่รือ
ทุจริตตอหนาที่ตามกฎหมายอื่น

   (๖) ความผดิเกีย่วกบัการกรรโชก หรอืรดีเอาทรพัยท่ีกระทำโดยอางอำนาจ
อั้งยี่หรือซองโจรตามประมวลกฎหมายอาญา

   (๗) ความผดิเกี่ยวกบัการลกัลอบหนศีลุกากรตามกฎหมายวาดวยศลุกากร
    (๘) ความผิดเกี่ยวกับการกอการรายตามประมวลกฎหมายอาญา

   (๙) ความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน เฉพาะ
ความผิดเกี่ยวกับการเปนผูจัดใหมีการเลนการพนันโดยไมไดรับอนุญาต และมีจำนวน
ผูเขาเลนหรือเขาพนันในการเลนแตละครั้งเกินกวา ๑๐๐ คน หรือมีวงเงินในการ
กระทำความผิดรวมกันมีมูลคาเกินกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป 

   ดังนั้น ทรัพยสินทีเ่กี ่ยวกับการกระทำความผิดทีจ่ะนำมาฟอกเงินได 
จึงไดแก เงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมาจากการกระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐาน
ฟอกเงินหรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทำซึง่เปนความผิดมูลฐาน หรือ
ความผิดฐานฟอกเงินและใหรวมถึงเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดใชหรือมีไวเพื ่อใชหรือ
สนับสนนุการกระทำความผิดเกี่ยวกบัการกอการราย รวมทั้งเงนิหรอืทรพัยสนิท่ีไดมา
จากการจำหนาย จาย โอนดวยประการใด ๆ  ซึ่งเงนิหรอืทรพัยสนิจากการกระทำความผดิ
ดังกลาว และรวมถึงดอกผลของเงินหรือทรัพยสินดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไมวาทรัพยสิน
เหลานัน้จะมีการจำหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่ครั้ง และไมวาจะอยูใน
ความครอบครองของบุคคลใด หรือโอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทาง
ทะเบียนวาเปนของบุคคลใดก็ตาม ถอืเปนทรพัยสนิท่ีไดมาจากการกระทำความผิดท้ังสิ้น

๔. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการปองกันการฟอกเงิน
   จากปญหาการประกอบอาชญากรรมซ่ึงการกระทำความผดิบางประเภท

ไดนำเงินหรือทรัพยสินทีเ่กี ่ยวกับการกระทำความผิดนั้นมากระทำการในรูปแบบ
ตาง ๆ อันเปนการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพยสินนั้นไปใชประโยชนในการกระทำ
ความผิดตอไปไดอีก ซึ่งยากแกการปราบปรามการกระทำความผิดเนื่องจากทรัพยสิน
ทีไ่ดมาจากการกระทำความผิดนั้นเปนแรงจูงใจที ่สำคัญในการกระทำความผิด 
จึงจำเปนตองมีมาตรการทางกฎหมายสำหรับดำเนินการกับทรัพยสินดังกลาว เพื่อ
มิใหผูกระทำความผิดไดรับประโยชนจากทรัพยสินเหลานั้นอันเปนการตัดแรงจูงใจ
และแหลงเงินทุนในการกระทำความผิด โดยวิธีการยึด อายัด และริบทรัพยสินที่ไดมา
จากการกระทำความผิดใหตกเปนของแผนดิน ซึ่งมีมาตรการดังนี้ 

   ๔.๑ การยึด และอายัดทรัพยสิน 
     การกำหนดใหมีวิธียึดหรืออายัดทรัพยสินเพ่ือปองกันและปราบปราม

การกระทำ เกี่ยวกับการโอน จำหนาย ยักยาย ปกปด หรอืซอนเรนทรพัยสนิท่ีเกี่ยวกบั
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การกระทำความผิด ใหคณะกรรมการธุรกรรมมีอำนาจส่ังยึดหรืออายัดไวชั่วคราวได
มีกำหนดไมเกิน ๙๐ วัน แตในกรณีที่มีความจำเปนหรือเรงดวนและไมไดยึดหรือ
อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาทรัพยสิน
นั้นจะถูกจำหนายหรือยักยาย หรือกระทำดวยประการใด ๆ เปนผลใหไมสามารถติด
ตามตรวจสอบได หรือติดตามตรวจสอบไดยาก โดยเลขาธิการคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน มีอำนาจส่ังใหยึดหรือายัดทรัพยสินนั้นไวกอนได แลว
รายงานใหคณะกรรมการธุรการทราบ๔ 

     อยางไรก็ตามในการยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นจำเปนตอง
คำนึงถึงเหตุผลและความยุติธรรมเปนสำคัญ ดังน้ันกฎหมาย
จึ งกำหนดใหผู ถูกสั่ งยึดหรืออายัดหรือผูมีส วนได เสียใน
ทรัพยสินมีโอกาสพิสูจนโดยสามารถแสดงหลักฐานวาเงินหรือ
ทรพัยสนิในการทำความผดินัน้ มใิชทรพัยสนิทีเ่กีย่วกบัการกระทำ
ความผิด เพื่อใหเพิกถอนการยึดหรืออายัดได

    ๔.๒ การริบทรัพยสินใหตกเปนของแผนดิน
     การขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน เปน

ขัน้ตอนแรกของกระบวนการรบิทรพัยสินตามกฎหมายนี ้แตกม็ไิด
หมายความวาเม่ือมกีารขอใหทรัพยสนิตกเปนของแผนดนิแลวผลสุดทายทรัพยสนินัน้
จะตองถูกริบหรือตกเปนของแผนดินเสมอไป ทั้งนี้ เพราะกฎหมายไดกำหนดใหมีการ
พิสูจนความบริสุทธิ์ของผูเปนเจาของทรัพยสิน และความบริสุทธิ์ของทรัพยสินวามิได
เก่ียวกับการกระทำความผิดหากพิสูจนไดและศาลเช่ือตามน้ันผูเปนเจาของท่ีแทจริง
ก็จะไดรับทรัพยสินนั้นคืนไป 

      การขอใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิจะกระทำไดเมือ่มหีลกัฐาน
ซึง่เชือ่ไดวาทรพัยสนิใดเปนทรพัยสนิท่ีเกีย่วกบัการกระทำความผดิ โดยใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงเร่ืองใหพนักงานอัยการ
พิจารณา เพื่อยื่นคำรองขอใหศาลมีคำส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินโดยเร็ว 
โดยพนักงานอัยการมีอำนาจในการใชดุลพินิจ หากเห็นวาเร่ืองท่ีเสนอมาน้ันยัง
ไมสมบูรณเพียงพอที่จะยื่นคำรองขอใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินได 
ใหพนักงานอัยการแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพื่อใหดำเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป 
โดยใหระบุขอที่ไมสมบูรณนั้นใหครบถวนดวย และเมื่อเลขาธิการฯ ดำเนินการแกไข
แลวใหสงเรื่องไปใหพนักงานอัยการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง แตถาพนักงานอัยการยัง
เหน็วาไมมเีหตเุพยีงพอทีจ่ะยืน่คำรองขอใหศาลมคีำสัง่ใหทรพัยสนิตกเปนของแผนดนิ 
ใหพนักงานอัยการรีบแจงใหเลขาธิการฯ ทราบเพ่ือสงเรื่องใหคณะกรรมการปองกัน

  ๔พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘.
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และปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉัยชี้ขาดภายในกำหนด ๓๐ วันนับแตไดรับเรื่องจาก
เลขาธิการฯ ซึ่งถาผลการชี้ขาดเปนประการใดแลว พนักงานอัยการและเลขาธิการฯ 
จะตองปฏิบัติตามนั้น แตถาคณะกรรมการมิไดวินิจฉัยชี้ขาด ก็จะตองปฏิบัติตาม
ความเห็นของพนักงานอัยการ๕

     แตอย างไรก็ตามพระราชบัญญั ติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดใหสิทธิและโอกาสแกผูทีอ่างวาเปนเจาของทรัพยสิน 
หรืออางวาเปนผูรับประโยชนในทรัพยสินทีพ่นักงานอัยการรองขอใหตกเปนของ
แผนดิน โดยบคุคลดังกลาวอาจยืน่คำรองขอตอศาลกอนทีศ่าลจะมคีำสัง่ใหทรัพยสิน
ตกเปนของแผนดินโดยแสดงใหศาลเห็นวาตนเปนเจาของท่ีแทจริง และทรัพยสินน้ัน
ไมใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทำความผิด หรือตนเปนผูรับโอน หรือผูรับประโยชน
โดยสุจริตและมีคาตอบแทน หรือไดมาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี 
หรือในทางกุศลสาธารณะ

      สำหรบัผูซึ่งอางวาเปนผูรบัประโยชนในทรพัยสนิท่ีพนักงานอยัการ
รองขอใหตกเปนของแผนดินอาจยืน่คำรองขอคุมครองสิทธิของตนกอนศาลมีคำสั่ง
โดยแสดงใหศาลเหน็วาตนเปนผูรบัประโยชนโดยสจุรติและมคีาตอบแทน หรอืไดมาซึ่ง
ประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทางกุศลสาธารณะ๖ 

   ๔.๓ หลักการพิจารณาใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 
      เมื่อศาลทำการไตสวนคำรองของพนักงานอัยการซึ่งขอใหศาลมี

คำสัง่ใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแลว หากศาลเชื่อวาทรัพยสินตามคำรองเปน
ทรพัยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทำความผดิ ประกอบกับคำรองของผูซ่ึงอางวาเปนเจาของ
ทรัพยสินหรือผูรับโอนทรัพยสินน้ันฟงไมข้ึน เน่ืองจากไมสามารถแสดงใหศาลเห็นไดวาตน
เปนเจาของอนัแทจรงิ และทรพัยสนิน้ันไมเก่ียวกับการกระทำความผดิ หรอืไมสามารถ
แสดงใหศาลเห็นไดวาตนเปนผูรับโอน หรือรับประโยชนโดยสุจริต และมีคาตอบแทน 
หรือไดมาซึ่งประโยชนโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี หรือในทาง
กุศลสาธารณะ ใหศาลมีคำสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน๗

      แตในกรณีทีศ่าลเห็นวาทรัพยสินตามคำรองไมเปนทรัพยสิน
ท่ีเกี่ยวกบัการกระทำความผดิใหศาลสั่งคนืทรพัยสนินั้น และในกรณเีชนวานี้ถาไมมผีูใด
ขอรับคืนทรัพยสินภายใน ๒ ปนับแตวันทีศ่าลมีคำสั่งดังกลาว ใหสำนักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงนินำทรพัยสนิน้ันสงเขากองทุนการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ในกรณท่ีีมีผูมาขอรบัคนืโดยใชสทิธิต์ามกฎหมายอืน่ แมจะเกนิกำหนด ๒ ป 

  ๕พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙.

   ๖พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐. 
   ๗พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑.
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จุลนิติ

ก็ใหสำนักงานสงคืนทรัพยสินนั้นแกผูมาขอรับคืน หากไมอาจสงคืนทรัพยสินนั้นได
ใหคนืเปนเงินจากกองทุนฯ แทน แตหากยังไมมผีูมารับคนืจนลวงพนกำหนด ๒๐ ปให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๕. มาตรการลงโทษผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
   ผลของการฟอกเงินสงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองจึงถือวาเปนความผิดตามกฎหมายอาญาที่รายแรงโดยผูกระทำความผิดตอง
รบัโทษทางอาญา ซึง่พระราชบญัญตัปิองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไดกำหนดเก่ียวกับลักษณะของการกระทำผิด และบทลงโทษแก
ผูกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ดังนี้

  ๕.๑ ลักษณะของการกระทำความผิดตามพระราช
บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒๘

    ลักษณะของการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
ไดแกการกระทำอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ

     (๑) ผูใดโอน รบัโอน หรอืเปลีย่นสภาพทรพัยสนิ
ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซอนหรือปกปดแหลงที่มา
ของทรัพยสินนั้นหรือเพื่อชวยเหลือผูอื่นไมวากอน ขณะ หรือหลังการกระทำความผิด
มิใหตองรับโทษหรือรับโทษนอยลงในความผิดมูลฐาน หรือ

    (๒) ผูใดกระทำดวยประการใด ๆ  เพือ่ปกปดหรืออำพรางลกัษณะ
ที่แทจริงการไดมาแหลงที่ตั้ง การจำหนาย การโอน การไดสิทธิใด ๆ ซึ่งทรัพยสินที่
เกี่ยวกับการกระทำความผิด ผูนั้นกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

     นอกจากนีแ้ลว กฎหมายยงัไดกำหนดใหผูใดซึง่กระทำการสนบัสนนุ
การกระทำความผิดหรือชวยเหลือผูกระทำความผิดกอนหรือขณะกระทำความผิด 
หรอืจดัหาหรือใหเงนิหรือทรัพยสนิ ยานพาหนะ สถานท่ี หรอืวัตถใุด ๆ  หรอืกระทำการใด ๆ  
เพื่อชวยใหผูกระทำความผิดหลบหนี หรือเพื่อมิใหผูกระทำความผิดถูกลงโทษ 
หรือเพื่อใหไดรับประโยชนในการกระทำความผิด ใหรับโทษเชนเดียวกับตัวการ
ในความผิดนั้น 

     แตกฎหมายก็มีขอยกเวน หรือลดหยอนโทษใหสำหรับกรณีที่ผูใด
จดัหาหรอืใหเงนิหรอืทรพัยสนิ ทีพ่ำนกั หรอืทีซ่อนเรน เพือ่ชวยบดิา มารดา บตุร สาม ี
หรือภริยาของตนใหพนจากการถูกจับกุม ศาลจะไมลงโทษผูนั้นหรือลงโทษผูนั้นนอย
กวาที่กฎหมายกำหนดไวสำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได

  ๘พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕ และมาตรา ๗. 
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สารพันปญหากฎหมาย

  ๕.๒ บทลงโทษผูกระทำความผิด๙      

    ผูใดกระทำความผดิฐานฟอกเงนิตองระวางโทษจำคกุต้ังแต ๑ ปถงึ 
๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาทถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

      ในกรณีทีนิ่ติบุคคลกระทำความผิดตองระวางโทษปรับตั ้งแต 
๒๐๐,๐๐๐ บาท ถึง  ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตสำหรับกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรบัผิดชอบในการดำเนนิงานของนติบิคุคลนั้น ตองระวางโทษเชนเดยีวกบับคุคลทั่วไป 
เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น  

บทสรุป
การฟอกเงนิเปนกรรมวิธีปรบัเปลี่ยนเงนิทองหรอืทรพัยสนิของเหลาอาชญากร

ทีไ่ดเงินมาจากการประกอบอาชีพทีผ่ิดกฎหมาย เชน การคายาเสพติด การพนัน 
การปลอมแปลงเงินตรา คอรรัปชัน หรืออาชญากรรมอื่นทีม่ีเหตุจูงใจสำคัญจากเงิน
ทีไ่ดมาโดยผิดกฎหมาย และไดทำการแปรสภาพของเงินหรือทรัพยสินนั้นไปลงทุน
หรือไปฟอกในธุรกิจทีถู่กตองตามกฎหมายซึ่งแสดงใหเห็นวาไดเงินหรือทรัพยสินนั้น
มาโดยสุจริต ซึง่บรรดาเงินหรือทรัพยสินทีไ่ดมานั้นกอใหเกิดการขยายตัวของ
อาชญากรรม ทัง้นี้เนื่องจากความเหลื่อมล้ำของบุคคลในสังคม ระบบเศรษฐกิจใน
การแขงขันท่ีไมเปนธรรม รวมถึงการขยายอำนาจทางการเมืองของอาชญากร การฟอกเงิน
จึงเปนปญหาสำคัญภายในประเทศและระหวางประเทศ ทีม่ีลักษณะเชนเดียวกับ
อาชญากรรมขามชาติประเภทอื่น ๆ โดยอาศัยความสะดวกของการคมนาคม สื่อสาร 
และชองวางของกฎหมายในการประกอบอาชญากรรม

การปกปดหรือเปลี่ยนสภาพทรัพยสินซึ ่งเกี ่ยวพันกับการกระทำความผิด 
หรอืท่ีเรยีกกนัโดยทั่วไปวาการฟอกเงนิจึงเปนวธิกีารสนับสนุนอาชญากรรม ซึ่งเปนภยั
อยางมหันตตอสังคมและความมั่นคงในดานตาง ๆ ของประเทศชาติ ดังนั้น มาตรการ
ทางกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงเปนเครื่องมือสำคัญเพื่อ
การจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชญากรรมจนนำไปสูการปราบปรามพวก
อาชญากรใหหมดสิ้นไปจากสังคมตามเจตนารมณของกฎหมาย เนื่องจากเหลา
อาชญากรไมมีแหลงเงินทุนทีจ่ะใชเปนทนุเพื่อสนับสนุนในการประกอบอาชญากรรม
ของพวกตนอีกตอไป ดังนั้นเพื่อเปนการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรมใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจะตองมีการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางเขมงวดและมีการตรวจสอบทางระบบบัญชีของสถาบันการเงินทีไ่ดมาตรฐาน 
ซึ่งในทางปฏิบัติทำไดยาก เนื่องจากรูปแบบของธุรกรรมการเงินสมัยใหมลวนเปนสิ่ง
ท่ีเอ้ืออำนวยตอการฟอกเงนิเปนอยางย่ิง เชน ธนาคารออนไลนผานระบบคอมพวิเตอร 
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จึงเปนการยากท่ีจะแยกการฟอกเงินจากธุรกรรมท่ีถูกกฎหมายได การปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงนิจงึควรกำหนดมาตรการตาง ๆ  รวมทัง้มาตรการตามกฎหมาย
ฟอกเงินมาใชควบคูกัน เพื่อปองกันและปราบปรามการกระทำความผิดเหลานั้นให
หมดสิ้นไป เพื่อความสงบเรียบรอยของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศสืบตอไป.
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