
 

 

        เรื่องเสร็จท่ี ๑๒๔๙/๒๕๕๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  ความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามคําว+า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ 
        แห+งพระราชบัญญัติป9องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

สํานักงานป9องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได�มีหนังสือ ด�วนท่ีสุด 
ท่ี ปง ๐๐๐๒.๒/๔๐๖๗ ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความว�า 
ด�วยได�มีหนังสือร�องเรียนต�อหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติเม่ือวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ว�า 
มีกลุ�มบุคคลร�วมกันบุกรุกและเข�าถือครองทําประโยชน5ในท่ีดินสาธารณประโยชน5โดยไม�ชอบด�วยกฎหมาย 
และได�มีการตรวจสอบข�อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานต�าง ๆ จากบุคคลและส�วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข�องกับท่ีดินสาธารณประโยชน5แปลงนี้ สรุปได�ว�า ท่ีดินแปลงดังกล�าวเป>นท่ีดินสาธารณประโยชน5 
มีเนื้อท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร�เศษ และมีกลุ�มบุคคลเข�ายึดครองและทําประโยชน5ท่ีดินดังกล�าวจริง 
ต�อมาเจ�าหน�าท่ีทหารในพ้ืนท่ีจึงได�ประสานมายังสํานักงาน ปปง. และได�ร�วมกันเข�าตรวจค�น 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ และยึดทรัพย5สินไว�หลายรายการเพ่ือตรวจสอบโดยอาศัยอํานาจ 
ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ 

ต�อมามีการส�งเรื่องให�สํานักงาน ปปง. ตรวจสอบเพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
ปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ต�อไป ในการนี้ สํานักงาน ปปง. ได�ดําเนินการตรวจสอบ 
เรื่องดังกล�าว ปรากฏข�อเท็จจริงสรุปได�ว�า มีกลุ�มบุคคล (กลุ�มนายทุน) ได�ร�วมกันเข�ายึดถือ ครอบครอง 
ท่ีดินสาธารณประโยชน5คิดเป>นเนื้อท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร� และได�ทําประโยชน5ในท่ีดินดังกล�าวด�วยการ 
ปลูกพืชไร� เช�น อ�อย มันสําปะหลัง ต�นยูคาลิปตัส ต�นสัก รวมถึงได�นําท่ีดินนั้นออกให�ผู�อ่ืนเช�าโดยได�รับ 
ค�าตอบแทนด�วย โดยไม�ปรากฏว�ากลุ�มบุคคลดังกล�าวมีสิทธิตามกฎหมายในการเข�าถือครองและ 
ทําประโยชน5ในท่ีดินนั้นหรือได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอํานาจแต�อย�างใด ในเบ้ืองต�น 
สํานักงาน ปปง. พิจารณาแล�วเห็นว�าพฤติการณ5ดังกล�าวมีลักษณะเป>นการเข�าไปยึดถือ ครอบครองท่ีดิน 
สาธารณประโยชน5 อันเป>นความผิดตามมาตรา ๙ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ ทวิ วรรคสอง 
แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน และมีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได�ว�ากลุ�มบุคคลดังกล�าวได�ไปซ่ึงทรัพย5สิน 
ท่ีเ ก่ียวกับการกระทําความผิดเ ก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่ งแวดล�อม โดยการใช�  ยึดถือ 
หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมิชอบด�วยกฎหมายอันมีลักษณะเป>นการค�า ซ่ึงเป>นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) 
แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

อย�างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา ๓ (๑๕) แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได�บัญญัติให�ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม โดยการใช� 
ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมิชอบด�วยกฎหมายอันมีลักษณะเป>นการค�าอันเป>นความผิดมูลฐาน แต�มิได�บัญญัติไว�ว�าการกระทํา 
 
 
  ส�งพร�อมหนังสือ ด�วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๒/๑๔๒ ลงวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

 

 
๒ 
 

อันเป>นความผิดต�อทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมดังกล�าว ครอบคลุมความผิดตามกฎหมายใด 
ซ่ึงแตกต�างกับมูลฐานความผิดอ่ืนท่ีจะระบุไว�ว�าความผิดมูลฐานนั้น ๆ เป>นความผิดตามกฎหมายฉบับใด 
ทําให�เกิดความไม�ชัดเจนและส�งผลกระทบต�อการบังคับใช�ซ่ึงกฎหมายดังกล�าว ดังนั้น เพ่ือให�การบังคับใช� 
พระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ดําเนินไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณ5ของกฎหมาย สํานักงาน ปปง. จึงขอหารือประเด็นปMญหา 
ข�อกฎหมายต�อคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังต�อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม โดยการใช� 
ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยมิชอบด�วยกฎหมายอันมีลักษณะเป>นการค�า อันเป>นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) นั้น 
ครอบคลุมถึงความผิดตามกฎหมายฉบับใดบ�าง ซ่ึงในเบ้ืองต�น สํานักงาน ปปง. พิจารณาแล�ว เห็นว�า 
ครอบคลุมกฎหมายดังต�อไปนี้ด�วยนั้น เป>นการถูกต�องหรือไม� อย�างไร 

๑. ความผิดตามพระราชบัญญัติแร� พ.ศ. ๒๕๑๐ ได�แก� ความผิดตามมาตรา ๑๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๑ ทวิ 
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๓๕ และมาตรา ๑๓๘ 

๒. ความผิดตามพระราชบัญญัติปNาไม� พ.ศ. ๒๔๘๔ ได�แก� ความผิดตามมาตรา ๑๑ 
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙ ทวิ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙ ตรี มาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ ตรี มาตรา ๕๔ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ ทวิ 
มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๒ ทวิ มาตรา ๗๒ ตรี มาตรา ๗๓ และมาตรา ๗๓ ทวิ 

๓. ความผิดตามพระราชบัญญัติปNาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ 

๔. ความผิดตามพระราชบัญญัติปOโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ มาตรา ๑๐๓ ถึงมาตรา ๑๐๕ 
๕. ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๗) และ (๑๓) 

๖. ความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว5ปNา พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ 
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๘ 

๗. ความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 
  ๘. ความผิดตามพระราชบัญญัติว�าด�วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ. ๒๔๘๒ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๑ 

๙. ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ�มครองซากดึกดําบรรพ5 พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๗ 
มาตรา ๒๘ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๑ 

๑๐. ประมวลกฎหมายท่ีดิน มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐๘ ทวิ 
ประเด็นท่ีสอง กรณีการกระทําของกลุ�มบุคคล (กลุ�มนายทุน) ตามข�อเท็จจริงดังกล�าว 

ข�างต�น ซ่ึงได�ร�วมกันเข�ายึดถือ ครอบครอง ท่ีดินสาธารณประโยชน5ท่ีประชาชนใช�ร�วมกันได� และ 
ทําประโยชน5ในท่ีดินดังกล�าวด�วยการปลูกพืชไร� เช�น อ�อย มันสําปะหลัง ต�นยูคาลิปตัส ต�นสัก รวมถึง 
ได�นําท่ีดินออกให�ผู�อ่ืนเช�าโดยได�รับค�าเช�าตอบแทนด�วย โดยไม�ปรากฏว�ากลุ�มบุคคลดังกล�าวมีสิทธิตาม 
กฎหมายในการเข�าถือครองและทําประโยชน5ในท่ีดินนั้นหรือได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี 
ท่ีมีอํานาจแต�อย�างใด พฤติการณ5เช�นนี้จะถือได�ว�าเป>นการกระทํา “อันมีลักษณะเป>นการค�า” 
ตามบทบัญญัติแห�งมาตรา ๓ (๑๕) แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 



 

 

 
๓ 
 

และเป>นการกระทําอันเป>นความผิดมูลฐานหรือไม� อย�างไร และหากเป>นกรณีท่ีได�กระทํากับท่ีดินท่ีใช� 
เพ่ือประโยชน5ของแผ�นดินโดยเฉพาะหรือท่ีราชพัสดุ แล�วผลจะแตกต�างกันหรือไม� ประการใด 

ประเด็นท่ีสาม กรณีท่ีมีกลุ�มนายทุนได�บุกรุกท่ีดินท่ีรัฐได�จัดสรรเพ่ือดําเนินการปฏิรูป 
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และได�ลักขุดดินขายให�โครงการบ�านจัดสรร ส�งผลกระทบก�อให�เกิด 
ดินถล�มแบบแลนด5สไลด5 (Landslide) พฤติการณ5เช�นนี้ถือว�าเป>นความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
หรือสิ่งแวดล�อม โดยการใช� ยึดถือ หรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหา 
ประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด�วยกฎหมายอันมีลักษณะเป>นการค�า อันเป>นความผิด 
มูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ด�วยหรือไม� อย�างไร 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) ได�พิจารณาข�อหารือของสํานักงาน ปปง. 

โดยมีผู� แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ5  (กรมประมงและสํ านักงานการปฏิรูป ท่ี ดิน 
เพ่ือเกษตรกรรม) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (กรมทรัพยากรธรณีและกรมปNาไม�) 
กระทรวงพลังงาน (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ) กระทรวงมหาดไทย (กรมท่ีดิน) กระทรวงอุตสาหกรรม 
(กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร�) และสํานักงาน ปปง. เป>นผู�ชี้แจงข�อเท็จจริงแล�ว 
มีความเห็นในแต�ละประเด็น ดังต�อไปนี้ 

ประเด็นท่ีหนึ่ง เห็นว�า การกระทําท่ีจะถือว�าเป>นความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยาม 
คําว�า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๑ แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ นั้น 
ต�องเป>นการกระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับการคุ�มครอง การปBองกัน หรือการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม โดยการกระทําความผิดตามกฎหมายดังกล�าวต�องเป>นการใช� 
ยึดถือหรือครอบครองทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด�วยกฎหมายกรณีหนึ่ง หรือเป>นกระบวนการ 
แสวงหาประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด�วยกฎหมายอีกกรณีหนึ่ง และการกระทําความผิด 
ท้ังสองกรณีต�องมีลักษณะเป>นการค�าด�วย  นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับความผิดมูลฐานตาม 
อนุมาตราอ่ืนของบทนิยามคําเดียวกันแล�วจะเห็นได�ว�า หากกฎหมายประสงค5ท่ีจะให�ความผิดเก่ียวกับ 
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมเป>นความผิดตามกฎหมายฉบับใดโดยเฉพาะแล�ว ก็จะบัญญัติไว� 
อย�างชัดเจนว�าเป>นความผิดตามกฎหมายฉบับใดบ�างดังเช�นความผิดมูลฐานตามอนุมาตราอ่ืน ๆ ฉะนั้น 
ไม�ว�าความผิดเ ก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อมนั้นจะเป>นความผิดตามกฎหมาย 
ฉบับใดก็ตาม หากการกระทําความผิดตามกฎหมายฉบับนั้นครบองค5ประกอบความผิดตาม (๑๕) 
ของบทนิยามคําว�า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓ แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
                                                 

๑มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “ความผิดมูลฐาน” หมายความว�า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๑๕) ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม โดยการใช� ยึดถือ หรือครอบครอง 

ทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน5จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด�วยกฎหมาย 
อันมีลักษณะเป>นการค�า 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 



 

 

 
๔ 
 

ดังกล�าวแล�ว ย�อมถือได�ว�าการกระทําความผิดตามกฎหมายดังกล�าวเป>นความผิดท่ีอยู� ในความหมาย 
ของบทนิยามคําว�า “ความผิดมูลฐาน” 

สําหรับข�อหารือท่ีว�า ความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓ (๑๕) ครอบคลุมถึงความผิดตาม 
กฎหมายฉบับใดบ�าง ซ่ึงในเบ้ืองต�น สํานักงาน ปปง. พิจารณาแล�วเห็นว�า ครอบคลุมกฎหมายรวมสิบฉบับ 
เป>นการถูกต�องหรือไม� อย�างไร นั้น เห็นว�า หากการกระทําความผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายเหล�านั้น 
ครบองค5ประกอบความผิดตาม (๑๕) ของบทนิยามคําว�า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๒ แห�งพระราชบัญญัติ 
ปBองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ดังกล�าวข�างต�นแล�ว กฎหมายต�าง ๆ นั้นย�อมอยู�ในความหมายของ 
บทนิยามคําว�า “ความผิดมูลฐาน” 

ประเด็นท่ีสอง เห็นว�า เม่ือปรากฏข�อเท็จจริ งเพ่ิมเติมจากคําชี้แจงของผู�แทน 
สํานักงาน ปปง. ว�า กลุ�มบุคคล (กลุ�มนายทุน) ได�ร�วมกันบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน5ท่ีประชาชน 
ใช�ร�วมกัน มีเนื้อท่ีประมาณ ๔,๐๐๐ ไร� และมีการใช�ท่ีดินดังกล�าวเพ่ือการเกษตร เช�น ปลูกอ�อย 
และมีการนําผลผลิตทางการเกษตรท่ีได�ไปขาย หรือนําท่ีดินบางส�วนออกให�เช�าและได�รับค�าเช�าตอบแทน
โดยไม�มีสิทธิตามกฎหมายหรือได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีมีอํานาจ การกระทําดังกล�าว 
ย�อมเป>นความผิดฐานเข�าไปยึดถือหรือครอบครองท่ีดินของรัฐซ่ึงเป>นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน 
ท่ีประชาชนใช�ร�วมกันตามมาตรา ๙ (๑)๓ ประกอบกับมาตรา ๑๐๘ ทวิ๔ แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน 
อีกท้ังการกระทําความผิดดังกล�าวก็มีลักษณะเป>นการค�าด�วย ดังนั้น การกระทําของกลุ�มบุคคลดังกล�าว 
จึงเป>นการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล�อม โดยการใช� ยึดถือหรือ
ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด�วยกฎหมายหรือเป>นกระบวนการแสวงหาประโยชน5 
โดยมิชอบด�วยกฎหมายอันมีลักษณะเป>นการค�าซ่ึงอยู�ในความหมายตาม (๑๕) ของบทนิยามคําว�า 

                                                 
๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 

๓มาตรา ๙  ภายใต�บังคับกฎหมายว�าด�วยการเหมืองแร�และการปNาไม� ท่ีดินของรัฐน้ัน ถ�ามิได�มีสิทธิ
ครอบครอง หรือมิได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ีแล�ว ห�ามมิให�บุคคลใด 

 (๑) เข�าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก�นสร�างหรือเผาปNา 
 (๒) ทําด�วยประการใด ให�เป>นการทําลาย หรือทําให�เสื่อมสภาพท่ีดิน ท่ีหิน ท่ีกรวด หรือท่ีทราย 

ในบริเวณท่ีรัฐมนตรีประกาศหวงห�ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ 
 (๓) ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดอันเป>นอันตรายแก�ทรัพยากรในท่ีดิน 
๔มาตรา ๑๐๘ ทวิ  นับตั้งแต�วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ีใช�บังคับ ผู�ใดฝNาฝ\นมาตรา ๙ 

ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป] หรือปรับไม�เกินห�าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ถ�าความผิดตามวรรคหน่ึงได�กระทําแก�ท่ีดินซ่ึงเป>นสาธารณสมบัติของแผ�นดิน ท่ีประชาชน 

ใช�ร�วมกัน หรือท่ีใช�เพ่ือประโยชน5ของแผ�นดินโดยเฉพาะ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป] หรือปรับไม�เกิน 
หน่ึงหมื่นบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ถ�าความผิดตามวรรคสองได�กระทําเป>นเน้ือท่ีเกินกว�าห�าสิบไร� ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินห�าป] 
หรือปรับไม�เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 ในกรณีท่ีมีคําพิพากษาว�าผู�ใดกระทําความผิดตามมาตราน้ี ศาลมีอํานาจสั่งในคําพิพากษาให� 
ผู�กระทําความผิด คนงาน ผู�รับจ�าง ผู�แทน และบริวารของผู�กระทําความผิดออกไปจากท่ีดินน้ันด�วย 

 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช� สัตว5พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซ่ึงบุคคลได�ใช�ในการ
กระทําความผิด หรือได�ใช�เป>นอุปกรณ5ให�ได�รับผลในการกระทําความผิดดังกล�าว ให�ริบเสียท้ังสิ้น ไม�ว�าจะมีผู�ถูกลงโทษ
ตามคําพิพากษาหรือไม� 



 

 

 
๕ 
 

“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๕ แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล�ว 
นอกจากนี้ ความผิดมูลฐานดังกล�าวไม�ว�าจะได�กระทําในท่ีดินท่ีใช�เพ่ือประโยชน5ของแผ�นดินโดยเฉพาะ 
หรือท่ีราชพัสดุก็ไม�มีผลแตกต�างกัน เนื่องจากท่ีดินท้ังสองประเภทต�างก็เป>นท่ีดินของรัฐตามมาตรา ๒๖ 
แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน เช�นเดียวกัน 

ประเด็นท่ีสาม เห็นว�า ท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเป>นท่ีดินท่ีรัฐนําท่ีดินของรัฐหรือ 
รัฐจัดซ้ือหรือเวนคืนมา เพ่ือจัดให�แก�เกษตรกรผู�ไม�มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน�อย 
ให�มีท่ีดินทํากินเพียงพอแก�การครองชีพ ท่ีดินดังกล�าวยังคงเป>นท่ีดินของรัฐอยู�ตามนิยามคําว�า 
“การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม” และ “ท่ีดินของรัฐ” ของมาตรา ๔๗ แห�งพระราชบัญญัติการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ หากบุคคลใดเข�าไปยึดถือ ครอบครอง และทําอันตรายต�อทรัพยากร
ในท่ีดิน การฝNาฝ\นย�อมเป>นความผิดตามมาตรา ๙ (๑) และ (๓)๘ ต�องระวางโทษตามมาตรา ๑๐๘ ทวิ๙  
แห�งประมวลกฎหมายท่ีดิน  

เม่ือปรากฏข�อเท็จจริงว�า กลุ�มบุคคล (กลุ�มนายทุน) ได�ร�วมกันเข�ายึดถือครอบครองท่ีดิน 
ในเขตปฏิรูปท่ีดินอันเป>นท่ีดินของรัฐ และได� ขุดดินอันเป>นทรัพยากรธรรมชาติในท่ีดินดังกล�าว 
เพ่ือนําไปขายแก�โครงการหมู�บ�านจัดสรรจนทําให�เกิดดินถล�มหรือการชะล�างพังทลายของดินอย�างรุนแรง 
ท้ังการกระทําดังกล�าวมีลักษณะเป>นการค�า ย�อมเป>นการกระทําท่ีต�องด�วย (๑๕) ของบทนิยามคําว�า 
“ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๑๐ แห�งพระราชบัญญัติปBองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ แล�ว 

 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตย5) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
        ธันวาคม ๒๕๕๗ 

                                                 
  ๕โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น 
  ๖มาตรา ๒  ท่ีดินซ่ึงมิได�ตกเป>นกรรมสิทธ์ิของบุคคลหน่ึงบุคคลใด ให�ถือว�าเป>นของรัฐ 

๗มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
 “การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม” หมายความว�า การปรับปรุงเก่ียวกับสิทธิ และการถือครอง 

ในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม รวมตลอดถึงการจัดท่ีอยู�อาศัยในท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมน้ัน โดยรัฐนําท่ีดินของรัฐ หรือท่ีดิน 
ท่ีรัฐจัดซ้ือหรือเวนคืนจากเจ�าของท่ีดิน ซ่ึงมิได�ทําประโยชน5ในท่ีดินน้ันด�วยตนเอง หรือมีท่ีดินเกินสิทธิตาม
พระราชบัญญัติน้ีเพ่ือจัดให�แก�เกษตรกรผู�ไม�มีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กน�อยไม�เพียงพอแก�การครองชีพ 
และสถาบันเกษตรกรได�เช�าซ้ือ เช�าหรือเข�าทําประโยชน5โดยรัฐให�ความช�วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
การปรับปรุงทรัพยากรและปMจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหน�ายให�เกิดผลดียิ่งข้ึน 

ฯลฯ   ฯลฯ 
 “ท่ีดินของรัฐ” หมายความว�า บรรดาท่ีดินท้ังหลายอันเป>นทรัพย5สินของแผ�นดิน หรือสาธารณสมบัติ 

ของแผ�นดินตามประมวลกฎหมายแพ�งและพาณิชย5 และท่ีดินในเขตปNาสงวนแห�งชาติ ท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ5ได�อนุมัติให�บุคคลเข�าอยู�อาศัยหรือทําประโยชน5 ตามกฎหมายว�าด�วยปNาสงวนแห�งชาติ 

ฯลฯ   ฯลฯ 
๘โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๓, ข�างต�น 
๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๔, ข�างต�น 
๑๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑, ข�างต�น  


