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เลขเสร็จ 
๔๘๗/๒๕๔๕ 
เร่ือง 
                    บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       เรื่อง  หารือปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา 
       "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม 
       การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
               --------------------- 
เนื้อหา 
  กรมทรัพยสินทางปญญา ไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี พณ ๐๗๐๗/๔๕๘ ลงวันท่ี  
๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ในการประชุมเรื่องการ 
ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ เม่ือวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๕ ซึ่งมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 
พาณิชย (นายสุวรรณ วลัยเสถียร) เปนประธาน และผูเขารวมประชุมประกอบดวย อธิบดีกรม
ทรพัย 
สินทางปญญา รองอธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนอธิบดีกรมสรรพากร ผูแทนอธิบดีกรมศุลกากร ผูแทนนายก
สมาคม 
อุตสาหกรรมส่ิงบันทึกเสียงไทย ผูอํานวยการสมาพันธผูสรางภาพยนตรแหงสหรัฐอเมริกา ผูแทน 
นายกสมาคมเทปและแผนเสียงไทย และผูแทนกรรมการผูจัดการบริษัทแกรมมี่เอ็นเตอรเทน
เมนท  
จํากัด (มหาชน)  ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในปญหาความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหน ี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร อันเปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา  
"ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓*[๑]  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
พ.ศ. ๒๕๔๒ วาความผิดดังกลาวหมายความรวมถึงความผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือ 
หลีกเล่ียงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวยหรือไม ปรากฏวาที่ประชุมมี 
ความเห็นเปน ๒ ฝาย คือ 
  ฝายที่หนึ่ง (เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน)  
เห็นวา ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรตามมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมหมายความรวมถึงความ 
ผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรแตอยางใด 
  ฝายท่ีสอง (ผูแทนอธิบดีกรมศุลกากร) เห็นวา หมวด ๔ วาดวยการตรวจของ 
และปองกันลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ (ตั้งแตมาตรา  
๑๔ ถึงมาตรา ๓๗) เปนบทบัญญัติที่กลาวถึงการตรวจของและปองกันการลักลอบหนีศุลกากร  
โดยมาตรา ๒๗*[๒]  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวจะมีเฉพาะคําวาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร 
เทานั้น  หามีคําวาลักลอบหนีศุลกากรไมประกอบกับมาตรา ๒๗ ทวิ*[๓]  ก็จะมีเฉพาะคําวา 
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หลีกเล่ียงอากรโดยไมมีคําวาลักลอบหนีศุลกากรแตอยางใด ฉะนั้น หากจะแปลความวาการ 
ลักลอบหนีศุลกากรมิไดหมายความรวมถึงการหลีกเล่ียงอากรดวยน้ัน ก็จะมีผลเสียหายเก่ียวกับ 
การพิจารณาความผิดฐานชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานําหรือรับไวโดย 
ประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ขอหามหรือ 
ขอจํากัด เนื่องจากการกระทําในลักษณะชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ รับจํานํา  
หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีอากร 
ไมอาจถือเปนความผิดอีกตอไป เปนผลให (๗) ของนิยามคําวา "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓  
แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไมสามารถใชบังคับไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตาม (๗) ดังกลาว จึงหมายความ 
รวมถึงความผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรดวย 
  กรมทรัพยสินทางปญญาจึงขอหารือวา ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหน ี
ศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากรซึ่งเปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา "ความผิด 
มูลฐาน" ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายความรวมถึงความผิดฐานหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากรตามพระราช 
บัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ดวยหรือไม 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ไดพิจารณาปญหาดังกลาวโดยมีผูแทน 
กรมทรัพยสินทางปญญา ผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนกรมศุลกากร  
และผูแทนกรมสรรพากรเปนผูชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นวา ตาม (๗) ของ
นิยาม 
คําวา "ความผิดมูลฐาน"  ในมาตรา ๓*[๔]  แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเปนบทบัญญัติที่กําหนดใหความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมาย 
วาดวยศุลกากรเปนความผิดมูลฐาน เพื่อใหคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายวาดวยการปอง
กัน 
และปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซึ่งเปน 
ความผิดมูลฐาน นั้น หมายความถึงความผิดท่ีไดกําหนดไวในหมวด ๔ วาดวยการตรวจของและ 
ปองกันลักลอบหนีศุลกากร แหงพระราชบัญญัติศุลกากร  พุทธศักราช ๒๔๖๙ ซ่ึงความในมาตรา  
๒๗*[๕]  ของหมวด ๔ ดังกลาวไดกําหนดลักษณะการกระทําตาง ๆ ที่เปนความผิดเกี่ยวกับการ 
ลักลอบหนีศุลกากรอันรวมถึงการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรดวย*[๖]    
นอกจากนี ้กรณีไมปรากฏเหตุผลพิเศษอื่นใดมาสนับสนุนวาบทบัญญัติตาม (๗) ของนิยามคําวา  
"ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ ดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะบังคับเฉพาะการกระทําที่เปนการ 
ลักลอบหนีศุลกากรโดยไมรวมถึงการหลีกเล่ียงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเล่ียงอากร 
  ดังน้ัน ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวยศุลกากร 
ซึ่งเปนความผิดมูลฐานตาม (๗) ของนิยามคําวา "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา ๓ แหงพระราช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงหมายความรวมถึงความผิดเก่ียวกับ 
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือหลีกเลี่ยงอากรตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  
๒๔๖๙ ดวย 
 
    (ลงช่ือ)                ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต 
               (ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  วงศวัฒนศานต) 
               เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
         สิงหาคม ๒๕๔๕ 
------------------------------------------ 
  สงพรอมหนงัสือท่ี นร ๐๖๐๑/๑๗๕๐  ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕  
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  *[๑] มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้
          "ความผิดมูลฐาน" หมายความวา 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
          (๗) ความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายวาดวย
ศุลกากร 
    ฯลฯ    ฯลฯ 
  *[๒] มาตรา ๒๗  ผูใดนําหรือพาของท่ียังมิไดเสียคาภาษี หรือของตองจํากัด  
หรือของตองหาม หรือที่ยังมิไดผานศุลกากรโดยถูกตองเขามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี  
หรือสง หรือพาของเชนวานี้ออกไปนอกพระราชอาณาจักรก็ดีหรือชวยเหลือดวยประการใด ๆ  
ในการนําของเชนวานี้เขามาหรือสงออกไปก็ด ีหรือยายถอนไป หรือชวยเหลือใหยายถอนไปซ่ึง
ของ 
ดังกลาวนั้นจากเรือกําปน ทาเทียบเรอื โรงเก็บสินคา คลังสินคา ท่ีม่ันคง หรือโรงเก็บของโดยไม
ได 
รับอนุญาตก็ดีหรือใหที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซอนของเชนวานี้ หรือยอม หรือจัดใหผูอื่นทําการ
เชน 
วานั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการขนหรือยายถอน หรือกระทําอยางใดแกของเชน
วา 
นั้นก็ดี หรือเกี่ยวของดวยประการใด ๆ ในการหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียคาภาษี 
ศุลกากร หรือในการหลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงบทกฎหมายและขอจํากัดใด ๆ อันเกี่ยวแก 
การนําของเขา สงของออก ขนของข้ึน เก็บของในคลังสินคา และการสงมอบของโดยเจตนาจะฉอ 
คาภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีจะตองเสียสําหรับของน้ัน ๆ ก็ดี หรอื 
หลีกเล่ียงขอหามหรือขอจํากัดอันเก่ียวแกของน้ันก็ดีสําหรับความผิดคร้ังหน่ึง ๆ ใหปรับเปนเงิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สี่เทาราคาของซึ่งไดรวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินสิบป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
  *[๓] มาตรา ๒๗ ทวิ  ผูใดชวยซอนเรน ชวยจําหนาย ชวยพาเอาไปเสีย ซ้ือ  
รับจํานํา หรือรับไวโดยประการใดซึ่งของอันตนรูวาเปนของที่นําเขามาในราชอาณาจักรโดย 
หลีกเล่ียงอากร ขอหามหรือขอจํากัด มีความผิดตองระวางโทษปรับเปนเงินส่ีเทาราคาของซ่ึงได 
รวมคาอากรเขาดวยแลว หรือจําคุกไมเกินหาป หรือท้ังปรับท้ังจํา 
  *[๕] โปรดดูเชิงอรรถที ่๑ 
  *[๖] โปรดดูเชิงอรรถที ่๒ 
          การตีความดังกลาวสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐสภาตามนัยที่ปรากฏ 
จากรายงานการประชุมคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... คร้ังท่ี ๘ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๒ 
 
ชไมพร/พิมพ 
๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ 
 
 


