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 The dissertation aims to provide an extensive and critical analysis on the Money Laundering 
Control Act B.E. 2542, which has subsequently led to the establishment of The Money Laundering 
Control Fund. Throughout the study, it has been suggested that there are several persistent problems 
with regard to the implementation and the enforcement of this Act, for instance, concerning the 
application of Section 55 Subsection 2 of the B.E. 2542. Other concerns also include the problem with 
respect to the appropriation and acquisition of assets and funding for the purpose of the Office's interest, 
issues in connection with the overlapping authority responsible for the Fund's operation and 
administration, and significant concerns over the Fund's check and transparency system. It could be 
stated that Fund may be faced with difficulties regarding insufficient funds essentially required for the 
Fund's functioning and operation. 
 Accordingly, the author attempts to ameliorate certain provisions laid down under the Money 
Laundering Control Act B.E. 2542 by proposing a number of amendments particularly those provisions 
and regulations in connection with the appropriation and confiscation of assets, both tangible and 
intangible, which have been brought under the Money Laundering Control Office's authority. Also, the 
author puts forward several suggestions with regard to the allocation of confiscated assets requiring that 
such sum shall fall wholly and exclusively as the entitlement of the Fund. Furthermore, it is suggested 
that there should be a strict ban restricting relevant officials and authority to take any form of 
consideration that may potentially distort the Office's impartiality. Last but not least, the author proposes 
to apply certain changes within the provisions of the B.E. 2542 Act allowing greater access and wider 
scope of utilisation of the Fund's expenditure, which shall be preferably run by specialised and 
experienced private entities, together with an introduction of a two-tier board system ensuring the 
Office’s transparency. Ultimately, the author wishes that such proposed amendments could essentially 
make rooms for more efficient and effective use of The Money Laundering Control Fund as a whole. 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัว่าโลกเจริญกา้วหน้าไปมากเม่ือเทียบกบัในอดีต มีการพฒันาทั้ง

ในด้านธุรกิจและดา้นเทคโนโลยี อาชญากรรมในปัจจุบันก็ทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในด้าน

ปริมาณและรูปแบบของการประกอบอาชญากรรม โดยพฒันารูปแบบไปตามความเจริญทางดา้น

ธุรกิจและเทคโนโลยี จากเดิมท่ีมีลกัษณะการกระท าความผิดแบบอาชญากรรมธรรมดา (Street 

Crime) ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมายและมกัใชค้วามรุนแรงในการประกอบอาชญากรรม ก็ได้

พฒันาไปสู่รูปแบบของอาชญากรรมประเภทใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม

ทางดา้นเทคโนโลย ีและองคก์รอาชญากรรม (Organized Crime)1 โดยมีลกัษณะการกระท าความผดิ

แบบแบ่งความรับผิดชอบและมีขั้นตอนในการท างาน มีโครงสร้างการบริหารงานมีการรักษา

ความลบัในองคก์ร ผูว้างแผนและผูบ้งการมกัจะอยูเ่บ้ืองหลงั ในกรณีท่ีมีการจบักุมก็มกัจะมีการตดั

ตอนการกระท าความผิด หรือมีการใช้ตัวตายตัวแทน ท าให้ไม่สามารถสาวไปถึงบุคคลผูอ้ยู่

เบ้ืองหลงัซ่ึงเป็นบุคคลระดับหัวหน้า นายทุน หรือผูบ้งการชักใย 2 ซ่ึงท าให้ยากต่อการบังคับใช้

กฎหมายอีกทั้งมลูค่าผลตอบแทนท่ีองคก์รอาชญากรรมไดรั้บมีมากมายมหาศาล อาชญากรจะน าเงิน

เหล่าน้ีไปสร้างอ านาจบารมีใหแ้ก่ตนเอง ตลอดจนแพร่ขยายอิทธิพลขององค์กรในขณะเดียวกนัก็

พยายามปกปิดแหล่งท่ีมาและท าการโอนหรือเปล่ียนสภาพทรัพย์สินท่ีได้จากการประกอบ

อาชญากรรมเหล่านั้น เพ่ือให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และน า

ยอ้นกลับไปหมุนเวียนเป็นต้นทุนในการกระท าความผิดคร้ังต่อๆไปกลายเป็นวงจรแห่ง

อาชญากรรมท่ีไม่ส้ินสุด ซ่ึงเป็นการบ่อนท าลายเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง และช่ือเสียงของ

                                                             
1 วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ, “การก  าหนดความผิดมูลฐานท่ีผูก้ระท าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และ

มาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปราบปรามการฟอกเงินและมาตรการยึด อายดัและริบทรัพยสิ์น ,” จาก
รายงานฉบบัสมบรูณ์การศึกษาวิจยัในโครงการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองคก์รอาชญากรรมขา้มชาติ (ระยะท่ี  2) 
เสนอต่อสถาบนักฎหมายอาญา ส านกังานอยัการสูงสุด, หน้า 18. (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่). 

2 นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ, “ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน, ” (คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), หน้า 318. 
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ประเทศอย่างยิ่ง นอกจากน้ีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติท่ีจดัตั้งใน

ลกัษณะองคก์ร ค.ศ. 2000 (U.N.T.O.C 2000) ไดก้  าหนดนิยามความหมายขององค์กรอาชญากรรม

ข้ึนใหม่ คือ กลุ่มท่ีมีการจดัโครงสร้างประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่สามคนข้ึน โดยรวมกลุ่มกันใน

ระยะเวลาหน่ึงและร่วมมือกนัเพื่อการก่ออาชญากรรมร้ายแรงตั้งแต่หน่ึงฐานความผิดข้ึนไปใน

ประเภทท่ีก  าหนดไวใ้นอนุสัญญาน้ี เพ่ือให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ทางการเงินหรือประโยชน์ทาง

ทรัพยสิ์นอ่ืนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ีอาชญากรรมร้ายแรงหมายถึงการกระท าความผิด

ท่ีมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้ งแต่ 4 ปีข้ึนไป ท าให้การเข้าหลักเกณฑ์ของการเป็นองค์กร

อาชญากรรมง่ายยิง่ข้ึน3 

 เมื่อนานาประเทศไดต้ระหนักถึงปัญหาองค์กรอาชญากรรมและวงจรแห่งอาชญากรรม

ดงักล่าว จึงได้แสวงหามาตรการท่ีจะตัดวงจรอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นไปท่ีการด าเนินการกับ

ทรัพยสิ์นของผูก้ระท าความผดิ  เพื่อสกดักั้นมิใหอ้าชญากรหรือองค์กรอาชญากรรมน าทรัพยสิ์นท่ี

ได้รับจากการประกอบอาชญากรรมไปหมุนเวียนเป็นต้นทุนในการกระท าผิดคร้ังใหม่เพราะมี

ขอ้เท็จจริงท่ีไม่อาจปฏิเสธไดก้็คือ อาชญากรรมบางประเภทตอ้งใชเ้งินเป็นเคร่ืองมือหรือตน้ทุนใน

การประกอบอาชญากรรม เช่น อาชญากรรมค้ายาเสพติด อาชญากรรมค้าอาวุธสงคราม 

อาชญากรรมคา้หญิงคา้เด็ก เป็นตน้4เม่ืออาชญากรรมเหล่าน้ีด  ารงอยู่ไดจ้ากเงินจ านวนมหาศาลท่ี

ได้รับจากการประกอบอาชญากรรม ดังนั้นการท าลายเงินดังกล่าวก็เท่ากับเป็นการตัดวงจร

อาชญากรรมและท าลายองคก์รอาชญากรรมไปในตวัซ่ึงมาตรการท่ีด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ี

ไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรม คือ การออกกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดย

ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผิดอาญาและก าหนดมาตรการริบทรัพยสิ์นท่ีได้รับจากการ

ประกอบอาชญากรรมโดยมาตรการดงักล่าวถูกก  าหนดข้ึนจากความคิดพ้ืนฐานท่ีว่า เงินจ านวน

มหาศาลจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ถา้ไม่สามารถน ามาจบัจ่ายใชส้อยได้5กล่าวคือ ถา้หากสกดักั้น

                                                             
3
 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, article 2 (a) and (b) 

4 วีระพงษ ์บญุโญภาส, “อาชญากรรมค้าหญิง ค้าเด็ก กบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ,” ใน  บท

บณัฑิตยเ์ล่มท่ี 56 ตอน 2 (กรุงเทพ: ห้างหุ้นส่วนจ ากดัจิรรัชการพิมพ,์ 2543), หน้า 213. 
5 จิรนิติ หะวานนท,์ “มาตรการป้องกนัการฟอกเงิน ,” ใน รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกบักฎหมายฟอกเงิน 

(กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2542), หน้า 65. 
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ไม่ให้ผูก้ระท าความผิดน าเงินท่ีได้รับจากการประกอบอาชญากรรมมาใช้สอย หรือแสวงหา

ความสุขใหก้บัตน หรือพวกพอ้งของตน หรือน าเงินนั้นไปเป็นทุนเพ่ือขยายเครือข่ายองคก์รของตน

ต่อไปยอ่มเป็นการตดัโอกาสและแรงจูงใจไม่ให้ผูก้ระท าความผิดไดรั้บประโยชน์ในทรัพยสิ์นซ่ึง

เป็นวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการกระท าความผิดอีกทั้งยงัเป็นจุดเร่ิมตน้เพ่ือน าไปสู่การสืบสวน

สอบสวนคน้หาเสน้ทางการโอนเงินเร่ือยไปจนถึงตน้ตอของเงินเหล่านั้น และสามารถคน้หรือสืบ

พบเครือข่ายขององคก์รอาชญากรรมได ้

 โดยสรุปเงินไดจ้ากการประกอบธุรกิจอาชญากรรมถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการบังคับใช้

กฎหมายของหน่วยงานกระบวนการยติุธรรม คือ 

1. เงินไดส้ร้างอิทธิพลใหแ้ก่ผูก้ระท าความผดิ 

2. เงินไดเ้ป็นแรงจูงใจท่ีส าคญัในการก่อใหเ้กิดอาชญากรรม 

3. เงินไดท้ าใหอ้งคก์รอาชญากรรมสามารถคงอยูไ่ด ้

4. เงินไดบ้างส่วนถกูน าไปใชเ้ป็นตน้ทุนในการกระท าความผดิคร้ังใหม่ 

แมเ้งินไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมจะถูกมองในแง่ลบ แต่เงินไดด้งักล่าวก็สามารถ

สร้างแนวความคิด ในทางบวกต่อกระบวนการยติุธรรมได ้เช่น 

1. เงินได้จากการประกอบอาชญากรรมอาจถูกน าไปใช้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้

อาชญากรรมได ้

2. เงินไดส้ามารถบรรเทาความเสียหายต่อเหยือ่อาชญากรรมได ้

3. เงินไดท่ี้เพียงพอสามารถสร้างศกัยภาพใหแ้ก่เจา้พนกังานในกระบวนการยติุธรรมได  ้

 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงปัญหาองค์กรอาชญากรรมและวงจรแห่งอาชญากรรม

เช่นเดียวกนักบันานาประเทศในประชาคมโลก จึงไดม้ีการประกาศพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 อนัถือไดว้่าเป็น

การเร่ิมตน้การบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย โดย

มีส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.) ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานบงัคบัใช้
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กฎหมายฉบบัน้ีในการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ6 กล่าวคือ เมื่อมีเหตุอนั

ควรเช่ือไดว้่าทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิมลูฐานหรือความผิดฐานฟอก

เงิน ใหค้ณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมี

อ  านาจสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสิ์นนั้นไวช้ั่วคราวมีก  าหนดไม่เกิน 90 วนั7และในกรณีท่ีปรากฏ

หลกัฐานเป็นท่ีเช่ือไดว้่าทรัพยสิ์นดงักล่าวเป็นทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผดิมลูฐานหรือการ

ฟอกเงิน ใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินส่งเร่ืองใหพ้นกังานอยัการ

เพ่ือยื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผ่นดิน8 เมื่อศาลไต่สวนค าร้องของ

พนกังานอยัการแลว้ หากศาลเช่ือว่าทรัพยสิ์นตามค าร้องเป็นทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผิด 

และค าร้องของผูซ่ึ้งอา้งว่าเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นหรือผูรั้บโอนทรัพยสิ์นฟังไม่ข้ึน ให้ศาลมีค าสั่งให้

ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผน่ดิน โดยทรัพยสิ์นท่ีศาลมีค าสัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินนั้น หากเป็นเงิน

ใหส่้งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก่ึงหน่ึงและส่งใหก้ระทรวงการคลงัอีกก่ึงหน่ึง 

ถา้เป็นทรัพยสิ์นอ่ืนใหด้  าเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด9 แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีระเบียบ

คณะรัฐมนตรีออกมา ดงันั้นในทางปฏิบติัส าหรับสงัหาริมทรัพยท่ี์ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจะ

ถูกส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย10   ส่วนอสังหาริมทรัพยท่ี์ศาลสั่ง

ใหต้กเป็นของแผน่ดินแมจ้ะน าออกขายทอดตลาดก็ห้ามมิให้น าเงินท่ีไดรั้บจากการขายทอดตลาด

ส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จึงตอ้งส่งกระทรวงการคลงัทั้งหมด11 

เมื่อพิจารณากระบวนการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดจะพบว่ามี

การน าเงินส่วนหน่ึงส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงกองทุนดงักล่าวจดัตั้งข้ึน
                                                             

 6 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 40 
7 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 48 
8 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 49 
9 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 51 
10 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 51/1  
11 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 655/2551 เร่ืองการตีความมาตรา 

51 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551,” 26 สิงหาคม 2551.  
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนและส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอนัเป็นการ

ตดัวงจรอาชญากรรมและเพ่ือป้องกนัการปกปิดหรืออ าพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริงการไดม้าแหล่งท่ีตั้ง 

การจ าหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิด 12 เน่ืองจาก

ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีตอ้งมีการปฏิบัติ

หนา้ท่ีโดยรวดเร็วในการด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิอาญาฐานฟอกเงินและการร้องขอให้ทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถในดา้นการสืบสวน

สอบสวนและการด าเนินคดีสูง ตอ้งมีความคล่องตวั มีการด าเนินการทางลบั มีความเส่ียงภยั รวมทั้ง

ต้องมีการประสานสัมพนัธ์กับต่างประเทศ  ซ่ึงงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนประจ าปีไม่

เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน13 เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ เซฟเฮ้าส์ ค่าใชจ่้ายในการท า

ส านวน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการยดึและอายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การประเมินราคาทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดี ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

การเก็บรักษาทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีแสวงหาหรือ

ให้ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว และไม่มี

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่เจา้หน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในลกัษณะท่ีเสียงภัย และไม่สอดคลอ้งกับ

มาตรฐานสากลในเร่ืองการบริหารและจัดการกับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดเพื่อ

ประโยชน์ในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ ตอ้งก าหนดวิธีการให้เงินทุนท่ี

ยดึกลบัไปเป็นของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยอาจตั้งเป็นกองทุนทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดเพ่ือเป็น

ช่องทางการไดง้บประมาณอีกทางหน่ึงของส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 14 การ

ด าเนินการดงักล่าวไดม้ีหน่วยงานอ่ืนไดก้ระท าไปก่อนแลว้ คือ ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติด 

                                                             
12 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 59/1 
13 ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, รายงานประจ าปี 2547 (กรุงเทพมหานคร: ส านักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, 2548), หน้า 68. 
14

 ฝ่ายกฎหมาย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, “รายงานผลการประเมินประเทศไทยด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน,” 24 กรกฎาคม 2550, ขอ้ 403 และ 409 
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เพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดเ้สนอให้มีการ

จดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนในส านกังาน และตราพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 จดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน (Anti-Money Laundering Fund) ซ่ึงมีพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 2 

มีนาคม 2551 จึงถือว่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดจ้ดัตั้งข้ึนในส านักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2551 เป็นตน้มา ซ่ึงในช่วงระยะเวลาดงักล่าว

จนถึงปัจจุบัน กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ประสบปัญหาด้านกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องกบัการด าเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ปัญหาดา้นทรัพยสิ์นท่ีน าส่งเขา้กองทุน กล่าวคือ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/2(1) ก  าหนดว่า กองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีให้น าส่งกองทุนตามมาตรา 51 ซ่ึงไดแ้ก่ทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการ

กระท าความผิดท่ีศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเงินให้ส่งเขา้กองทุนก่ึง

หน่ึง15  ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายคือ ทรัพยสิ์นของกองทุนอาจไม่เพียงพอท่ีจะบรรลุ

วตัถุประสงคข์องกองทุนท่ีจดัตั้งเพ่ือส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

รวมทั้งก่อใหเ้กิดปัญหาในดา้นความคล่องตวัของการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน เน่ืองจาก

ทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผิดในส่วนท่ีเป็นสังหาริมทรัพย ์ยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรี

ออกมา ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไว้

จนล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของ

กฎหมาย16 ท าให้ไม่สามารถน าตัวสังหาริมทรัพย์ส่งเข้ากองทุนได้โดยตรง และในส่วนท่ีเป็น

อสงัหาริมทรัพยไ์ม่สามารถน าส่งเขา้กองทุนไดโ้ดยตรงเช่นกนั โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ

กฤษฎีกาตีความว่าไม่สามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดอสงัหาริมทรัพยส่์งเขา้กองทุน17 

                                                             
15 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 51 วรรคสอง 
16 เร่ืองเดียวกนั,มาตรา 51/1 

17 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 655/2551,” 26 สิงหาคม 2551. 
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2. ปัญหาด้านทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้ห้หรือท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐของไทยหรือของ

ต่างประเทศ กล่าวคือ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

มาตรา 59/2(3), (4) ไดก้  าหนดใหก้องทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้หห้รือท่ีไดรั้บจากหน่วยงาน

ของรัฐของประเทศไทยหรือของต่างประเทศ โดยมิไดก้  าหนดขอบเขตของการให้ไวว้่ามีความ

เหมาะสมท่ีส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะรับไวห้รือไม่เพียงใด เมื่อพิจารณา

กฎหมายเก่ียวกบัเงินทุนและทรัพยสิ์นของหน่วยงานอ่ืนพบว่าในบางหน่วยงานไดม้ีการก าหนดไว้

ว่าการรับเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน

องค์การระหว่างประเทศ จะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีท าให้องค์การขาดความเป็นอิสระในการ

ด าเนินงาน ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ.2551 แลว้พบว่าไม่มีบทบญัญติัในลกัษณะดงักล่าว  

3. ปัญหาดา้นการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน กล่าวคือ พระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/5 ก าหนดให้การจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั ซ่ึง

ทางส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก็ไดร่้างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมา โดยร่างระเบียบ

ดงักล่าวก าหนดให้น าเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ได้เฉพาะในกรณีท่ีเงินของกองทุน

เหลืออยูเ่ป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็นท่ีตอ้งจ่ายตามปกติ และตอ้งน าไปจดัหาผลประโยชน์โดย

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือน าฝากประจ าตามระยะเวลาและ

วงเงินท่ีก  าหนดเท่านั้น หากจะน าไปลงทุนอย่างอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการกองทุน

และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 18 อนัเป็นผลให้การจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทุนถูกจ ากัดเฉพาะท่ีร่างระเบียบดังกล่าวก าหนดไวเ้ท่านั้น และหากจะน าเงินไปจัดหา

ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนก็จะตอ้งขออนุมติัจากทั้งคณะกรรมการกองทุนและกระทรวงการคลงั

เสียก่อน ซ่ึงหากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะน าเงินกองทุนไปลงทุนในกิจการ

                                                             
18 ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วา่ดว้ยกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ..., ขอ้ 21 
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ขนาดเลก็หรือกิจการท่ีมีวงเงินไม่สูงมากนกัแต่ตอ้งด าเนินการโดยเร็ว การด าเนินการตามขั้นตอน

ดงักล่าวในทุกกรณีอาจท าใหเ้กิดความไม่คล่องตวัในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

4. ปัญหาเก่ียวกบัผูท่ี้มีอ  านาจในการบริหารกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

กล่าวคือ พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/5 

ก าหนดใหอ้  านาจหนา้ท่ีในการบริหารและการจดัการกองทุนเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั ซ่ึงทางส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ก็ไดร่้างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมา โดยร่างระเบียบดงักล่าวก  าหนดใหผู้ท่ี้มีอ  านาจในการบริหารกองทุน 

คือ “คณะกรรมการกองทุน” ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง19 และผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การเงิน การ

คลงั หรือกฎหมาย20แต่ร่างระเบียบดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการกองทุนสามารถว่าจา้ง

เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทุนได้ ซ่ึงน่าจะไม่เหมาะสม 

เน่ืองจากการให้เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทุนน่าจะมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง 

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนท่ีผูศึ้กษาไดเ้สนอใหเ้พ่ิมรูปแบบการ

จดัหาผลประโยชน์ใหม้ีความหลากหลายและลดขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ 

5. ปัญหาดา้นการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน กล่าวคือ กล่าวคือ พระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดก้  าหนดให้การบริหารจดัการกองทุน

ใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบักฎหมายเก่ียวกับ

กองทุนของหน่วยงานอ่ืนพบว่าในบางหน่วยงานไดใ้ชร้ะบบคณะกรรมการคู่ (two-tier board) โดย

ตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนโดยมีอ  านาจหน้าท่ีในการประเมินผลดา้น

นโยบายและการก าหนดกิจกรรมของกองทุน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ

                                                             
19 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 5 
20 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 7 
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กองทุน รวมทั้งมีอ  านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับกองทุนจากบุคคลใด หรือเรียก

บุคคลมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้21 ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวน่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการควบคุมตรวจสอบการด าเนินงาน

ของกองทุนรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัท่ีผูศ้ึกษาเสนอให้ว่าจา้งเอกชนท่ีมีความ

เช่ียวชาญให้เข้ามาบริหารจัดการกองทุนและเพ่ิมรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ให้มีความ

หลากหลายเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและตอบสนองวตัถุประสงค์ของ

กองทุนในการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอยา่งแทจ้ริง 

 ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง กฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 โดยศึกษาเปรียบเทียบกบั

กองทุนต่างๆ ตามกฎหมายประเทศไทยและตามกฎหมายต่างประเทศ  ทั้งน้ีเพ่ือน าขอ้มูลท่ีไดม้า

วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

แนวทางท่ีเหมาะสมต่อการบริหารและด าเนินงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 1. เพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และการบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินกบักองทุนต่างๆตามกฎหมายไทยและตามกฎหมายต่างประเทศท่ีมีวตัถุประสงค์หรือ

ลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือมีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. เพื่อวิเคราะห์และแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรือ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

                                                             
21

 ร่างพระราชบญัญติักองทนุสนบัสนุนการป้องกนัการทจุริต พ.ศ. …, มาตรา 35 
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 4. เพื่อก  าหนดหรือเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินงานของส านักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

1.3 สมมตฐิานของการวจิยั 

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดจ้ดัตั้งกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมาเพื่อใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน แต่ยงัมีปัญหาทางกฎหมายหลายประการ ไดแ้ก่ ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีน าส่งเขา้กองทุนตาม

มาตรา 51 วรรคสอง ปัญหาเก่ียวกบัขอ้ห้ามรับมิให้รับทรัพยสิ์นในบางกรณี ปัญหาเก่ียวกบัการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทุน ปัญหาเก่ียวกบัผูม้ีอ  านาจในการบริหารจดัการกองทุน และปัญหา

เก่ียวกบัการตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน ซ่ึงอาจส่งผลใหก้องทุนมีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อ

การสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และการด าเนินงานของกองทุนไม่ประสบ

ความส าเร็จเท่าท่ีควร การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้

เหมาะสม จะท าใหก้องทุนมีทรัพยสิ์นมากข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการกองทุนเพื่อ

ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

1.4 ขอบเขตของการวจิยั 

 การวิจัยคร้ังน้ีจะท าการศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ในส่วนท่ียงัเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหาร

จดัการทรัพยสิ์นของกองทุนให้มีประสิทธิภาพสมดังวตัถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน โดย

ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกองทุนต่างๆตามกฎหมายของประเทศไทยและตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ท่ีมีวตัถุประสงค์หรือลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือมีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อน ามาพิจารณาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย

และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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1.5 วธิีด าเนินการวจิยั 

 วิธีในการวิจยัวิทยานิพนธน้ี์ ผูศึ้กษาใชว้ิธีวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษา

รวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายและระเบียบท่ีเ ก่ียวข้อง  เ ช่น 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551, พระราชบญัญติัมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระท าความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ.2534, กฎหมาย Proceeds of Crime Act 

2002 เป็นตน้ รวมทั้งหนังสือ ต ารา วิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง บทความเอกสารอา้งอิงทางกฎหมาย 

รายงานการวิจัย รายงานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการตลอดจนการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการคน้หาขอ้มลูในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนดงักล่าว 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 1. ท าใหท้ราบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 และการบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 2. ท าให้ทราบความเหมือนและความแตกต่างของกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารจัดการ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบักองทุนต่างๆตามกฎหมายไทยและตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ท่ีมีวตัถุประสงค์หรือลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือมีแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 3. ท าใหท้ราบแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง

กบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4. ท าใหส้ามารถน าผลจากการท่ีไดเ้ปรียบเทียบและวิเคราะห์ดงักล่าว มาเสนอแนวทางท่ี

เหมาะสมต่อการด าเนินงานของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในส่วนของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 



บทที่ 2 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 ปัญหาองคก์รอาชญากรรมและวงจรอาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีสาํคญั และทวีความรุนแรง

มากยิ่งข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงทั้งต่อประชาชน สังคม ประเทศ รวมทั้ง

ประชาคมโลก ในดา้นความมัน่คงปลอดภัย เศรษฐกิจ และการเมือง ซ่ึงการฟอกเงินนั้นมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัปัญหาดงักล่าวในฐานะฟันเฟืองตวัสาํคญัในการขบัเคล่ือนองค์กรอาชญากรรมและ

วงจรอาชญากรรมใหด้าํเนินต่อไปได ้ประชาคมโลกโดยสหประชาชาติไดย้กปัญหาน้ีข้ึนพิจารณา

อย่างจริงจัง และได้ก ําหนดมาตรการต่างๆข้ึนโดยมุ่งไปท่ีการทําลายเครือข่ายขององค์กร

อาชญากรรมและทาํลายอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององค์กรอาชญากรรม ดงันั้น ในบทน้ีผูศึ้กษาจะ

ทาํการศึกษาถึงความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักฎหมายฟอกเงิน หลกัการและสาระสาํคญัของพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แนวคิดการจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน รวมทั้งความเป็นมาในการจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตลอดจน

หลกัการของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบักฎหมายฟอกเงิน 

 2.1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการฟอกเงิน 

 มีการสนันิษฐานกนัว่าการฟอกเงินนั้นน่าจะเกิดข้ึนคร้ังแรกในประเทศจีนในช่วงราว 2000 

ปีก่อนคริสตกาล โดยพ่อคา้ชาวจีนซ่ึงมีฐานะรํ่ ารวยในยุคนั้นจะใชว้ิธีการปกปิดทรัพยสิ์นเงินทอง

ของตนดว้ยการนาํไปลงทุนทาํธุรกิจในต่างแดนเพื่อหลีกเล่ียงการเสียภาษีให้กบัทางการ ต่อมาการ

ฟอกเงินได้กลายเป็นเคร่ืองมือของผูก้ระทาํผิดกฎหมายอ่ืนนอกเหนือจากการหลบเล่ียงภาษี 

ตวัอย่างเช่น ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1920 เมืองใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาหลายแห่ง มีกลุ่ม

พ่อคา้และนกัธุรกิจท่ีมีอิทธิพลในทอ้งถ่ินหรือแวดวงธุรกิจ หรือท่ีเรียกกนัว่า “มาเฟีย”  ซ่ึงฉากหน้า

ทาํธุรกิจการคา้ถกูกฎหมาย แต่หลงัฉากเป็นธุรกิจผดิกฎหมาย เช่น การพนนัและการลกัลอบคา้ของ
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หนีภาษี โดยมาเฟียใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานั้น ไดแ้ก่ อลัคาโปน (Al 

Capone) ซ่ึงต่อมาก็ถกูศาลตดัสินจาํคุกในความผดิฐานเล่ียงภาษี1 

 ในส่วนของคาํว่า “ฟอกเงิน” หรือ Money Laundering สันนิษฐานว่ามีท่ีมาจาก การท่ีพวก

มาเฟียซ่ึงฉากหลงัทาํธุรกิจผิดกฎหมาย แต่มีการทาํธุรกิจถูกกฎหมายบงัหน้าในลกัษณะธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการชาํระเงินสด โดยธุรกิจท่ีมาเฟียนิยมทาํกนัมาก คือ ธุรกิจรับจา้งซกัรีดเส้ือผา้ หรือ 

Laundry2 จึงมีการใชค้าํดงักล่าวเรียกแทนการฟอกเงินเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั  

 2.1.2 ความหมายของการฟอกเงิน 

 คาํว่า “การฟอกเงิน” (Money Laundering) เป็นถอ้ยคาํท่ีรู้จกักนัมานานในเหล่าองค์กร

อาชญากรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกล่าวกนัว่าผูท่ี้คิดคน้แนวคิดของการฟอกเงินดงักล่าวน้ี

ไดแ้ก่ นายเมเยอร์ แลนสก้ี (Meyer Lansky) ซ่ึงเป็นทนายความใหก้บัมาเฟีย โดยมีหลกัการเก่ียวกบั

การนาํเงินท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรืออาจเรียกว่า “เงินสกปรก” (Dirty Money) มาผ่าน

กระบวนการทางพาณิชยกรรมหรือธุรกรรมเพื่อให้กลายเป็นเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย หรืออาจ

เรียกว่า “เงินสะอาด” (Clean Money) หรืออีกนยัหน่ึงเป็นการกาํจดัร่องรอยของเงินหรือทรัพยสิ์นท่ี

ไดรั้บจากการกระทาํอนัผดิกฎหมาย โดยผา่นขั้นตอนของการโอนและธุรกิจต่างๆ เพ่ือให้เงินหรือ

ทรัพยสิ์นดงักล่าวกลายเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีชอบดว้ยกฎหมายในท่ีสุด อาจกล่าวไดว้่า “การฟอก

เงิน” เป็นเล่ห์เหล่ียมการสร้างและปกปิดผลประโยชน์อนัมหาศาล ซ่ึงมีท่ีมาจากการประกอบ

อาชญากรรมต่างๆ เช่น การคา้ยาเสพติด การฉ้อโกง การคา้สินคา้เถ่ือน การลกัพาตวั การคา้อาวุธ

เถ่ือน การก่อการร้าย และการหลีกเล่ียงภาษี เป็นตน้3 

                                                             
1
 วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน , พิมพค์รั้ งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), หน้า 32. 
2
 เร่ืองเดียวกนั. 

3
 Robinson Jeffrey, The Laundrymen (New York: Acrode Publishing, 1996), pp. 4-5, อา้งถึงใน ไชยยศ เหมะรัชตะ

, “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” (เอกสารวิจยัส่วนบุคคลดีเด่นตามหลกัสูตรการป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 39 และหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 9, 2539-2540), หน้า 6. 
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 สาํหรับความหมายของคาํว่า “การฟอกเงิน” นั้น ในปัจจุบนัไดมี้ผูท้รงคุณวุฒิใหค้วามหมาย

ของการฟอกเงินไวม้ากมาย ดงัน้ี 

 รองศาสตราจารยว์ีระพงษ์ บุญโญภาส อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปล่ียนแปลงเงินท่ี

ไดม้าโดยไม่ถกูกฎหมายหรือไม่สุจริตใหก้ลายเป็นเงินท่ีไดม้าโดยสุจริต หรือพิสูจน์ว่าไม่ไดทุ้จริต 

หรืออาจกล่าวโดยทัว่ไปว่า เป็นกระบวนการท่ีทาํใหเ้งินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาด หรือกลายเป็น

เงินท่ีสามารถอา้งอิงไดว้่าไดม้าอย่างไร และการฟอกเงินไม่จาํตอ้งผกูติดกบักิจกรรมใดกิจกรรม

หน่ึงโดยทัว่ไป4 

 ศาสตราจารยไ์ชยยศ เหมะรัชตะ อธิบายว่า การฟอกเงินมิไดจ้าํกดัเฉพาะการกระทาํแก่เงิน

ท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิเท่านั้น แต่ยงัรวมถึงทรัพยสิ์นต่างๆท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด

ดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้่า การฟอกเงิน หมายถึง การกระทาํใดๆท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจะทาํให้เงินหรือ

ทรัพยสิ์นใดๆซ่ึงมีท่ีมาจากการกระทาํความผดิใดๆ เปล่ียนสภาพใหเ้ป็นเงินหรือทรัพยสิ์นซ่ึงบุคคล

ทัว่ไปหลงเช่ือว่าเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย5 

 พนัตาํรวจโทสีหนาท ประยรูรัตน์ อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปล่ียน แปรสภาพเงิน

หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยผดิกฎหมายหรือโดยมิชอบดว้ยกฎหมายใหเ้สมือนหน่ึงว่าเป็นเงินท่ีไดม้า

โดยชอบ หรืออาจกล่าวอีกนยัว่า การฟอกเงินเป็นกระบวนการซ่ึงกระทาํโดยบุคคลต่อทรัพยสิ์นเพื่อ

ปกปิดแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้ผดิกฎหมาย และทาํให้รายไดน้ั้นมีท่ีมาโดยชอบดว้ยกฎหมายและยงั

หมายรวมไปถึงการเปล่ียนเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือไม่สุจริต ใหก้ลาย

สภาพเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมาย6 

                                                             
4
 วีระพงษ ์บญุโญภาส, กระบวนการยติุธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 34. 

5
 ไชยยศ เหมะรัชตะ, “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน”, หน้า 7. 

6
 สีหนาท ประยรูรัตน์, คาํอธิบายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: 

ส.เอเชีย เพลส, 2542), หน้า 61. 
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 ท่านอรรณพ ลิขิตจิตถะ อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปล่ียนเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้า

จากการกระทาํความผดิใหดู้เสมือนหน่ึงว่าเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือ

พิสูจน์ไม่ไดว้่าไดม้าโดยไม่ชอบ7 

 รองศาสตราจารย ์ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ อธิบายว่า การฟอกเงิน คือ การเปล่ียนเงินหรือ

ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํท่ีผดิกฎหมายโดยตรงเป็นส่ิงอ่ืน แลว้นาํส่ิงนั้นไปเปล่ียนต่อโดยทาํ

ใหถ้กูกฎหมาย เช่น นาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํความผดิไปเขา้ธนาคาร ไปซ้ือเช็คเดินทาง ซ้ือหุน้ ซ้ือ

บา้น ซ้ือท่ีดิน แลว้ก็ขายส่ิงเหล่านั้นต่อไปก็จะได ้“เงินใหม่” ท่ีมิใช่เงิน “กอ้นเดียวกนั” กบัเงินท่ี

ไดม้าแต่แรก8 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 มิได้บัญญัตินิยาม

ความหมายของการฟอกเงินไวโ้ดยตรง แต่ระบุว่าการกระทาํอย่างใดจะถือว่าเป็นการกระทาํ

ความผดิฐานฟอกเงิน ซ่ึงบญัญติัไวว้่า “ผูใ้ดโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการ

กระทาํความผิดเพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้น หรือเพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ว่า

ก่อน ขณะหรือหลงัการกระทาํความผิดมิให้ตอ้งรับโทษหรือรับโทษน้อยลงในความผิดมูลฐาน 

หรือผูใ้ดกระทาํดว้ยประการใดๆเพ่ือปกปิดหรืออาํพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริง การไดม้า แหล่งท่ีตั้ง การ

จาํหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใดๆซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด ผูน้ั้นกระทาํความผิด

ฐานฟอกเงิน”9 

 ดงันั้นในความเห็นของผูศึ้กษา อาจกล่าวไดว้่า การฟอกเงินคือกระบวนการท่ีทาํใหเ้งินหรือ

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการกระทาํความผิดกลายเป็นเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีดูเสมือนว่าไดม้าโดยชอบ

                                                             
7
 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, “ประเทศไทยจะไดอ้ะไรจากกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,” ใน  รวมบทความ

และสาระน่ารู้เกีย่วกบักฎหมายฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ
ติด, 2542), หน้า 47. 

8
 ทวีเกยีรติ มีนะกนิษฐ, “ขอ้ควรคาํนึงเกีย่วกบักฎหมายฟอกเงิน,” ใน  รวมบทความและสาระน่ารู้เกี่ยวกบักฎหมาย

ฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด, 2542), หน้า 86-87. 
9 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 5 
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ดว้ยกฎหมาย หรือสามารถอา้งอิงแหล่งท่ีมาของเงินหรือทรัพยสิ์นไดโ้ดยชอบด้วยกฎหมายและ

ไดรั้บการยอมรับจากสงัคม 

 2.1.3 ขั้นตอนการฟอกเงิน 

 การฟอกเงินนั้นเป็นการนาํเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรมโดยตรง

ไปผา่นกระบวนการเพื่อปกปิดและซ่อนเร้นแหล่งท่ีมา และเพื่อสร้างความสับสนแก่การตรวจสอบ

ภายหลงั หลงัจากนั้นเงินและทรัพยสิ์นดงักล่าวก็จะหมุนเวียนกลบัไปสู่ผูก้ระทาํผดิในฐานะเงินหรือ

ทรัพยสิ์นท่ีชอบดว้ยกฎหมายและปลอดภยัจากการถกูติดตามดาํเนินคดี โดยทัว่ไปการฟอกเงินมกั

กระทาํเป็นกระบวนการ (process) ซ่ึงมกัเป็นการกระทาํหลายขั้นตอนและซบัซอ้น มากกว่าเป็นการ

กระทาํเพียงกรรมเดียว (single action) 10 กระบวนการฟอกเงินนั้นอาจแบ่งเป็นขั้นตอน (Stage) ได ้3 

ขั้นตอน ดงัน้ี11 

 1) การวางฐาน (Placement) คือ การเก็บเงินท่ีไดม้าจากการกระทาํผดิกฎหมายไวอ้ยา่งปกติ

ในท่ีซ่อนเร้นและปลอดภยัท่ีสุด โดยจะเก็บไวเ้องหรือเก็บไวท่ี้ใดก็ได ้เพราะเงินก็ยงัเป็นเงิน ใน

ขั้นตอนน้ีเป็นระดบัขั้นตน้ และเป็นวิธีการดั้งเดิมท่ีเล่ากนัว่า ในสมยัโบราณจะมีวิธีเก็บซ่อนเงินดว้ย

การเอาห่อผา้ใส่ไหฝังดินไวใ้นสถานท่ีท่ีไม่มีใครรู้เห็น ต่อมายุคสมยัเปล่ียนแปลงไป ในปัจจุบัน

นอกจากจะเก็บไวก้บัตนเองหรือกบับา้นแลว้ ก็จะใชว้ิธีการนาํไปฝากไวก้บัธนาคารหรือสถาบนั

การเงิน โดยอาจใชช่ื้อและท่ีอยู่จริงหรืออาจใชช่ื้อย่อ ช่ือท่ีตั้งลอยๆ หรือช่ือบุคคลอ่ืน จุดมุ่งหมาย

ของขั้นตอนน้ีคือการนาํเงินออกไปจากสถานท่ีท่ีไดรั้บเพ่ือหลีกเล่ียงการตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ี

ของรัฐและเปล่ียนแปลงไปเป็นทรัพยสิ์นรูปแบบอ่ืน อนัเป็นการปูพ้ืนฐานให้การฟอกเงินประสบ

ผลสาํเร็จในขั้นตอนต่อๆไป 

2) การเพ่ิมชั้น (Layering) คือ การจดัทาํธุรกรรมของเงินท่ีไดม้าจากการกระทาํผดิกฎหมาย

ใหซ้บัซอ้นข้ึนเป็นลาํดบัชั้น เพ่ือปกปิดร่องรอยและทาํใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอยา่งยากลาํบากหรือ

                                                             
10

 นิกร เภรีกุล, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 2543), หน้า 8. 
11

 วาทิน คาํทรงศรี, การฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพวิ์ญญูชน, 2539), หน้า 83-85. 
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เป็นไปไม่ได ้โดยจะใชเ้งินดังกล่าวไปซ้ือทรัพยสิ์นหรือจดัทาํส่ิงของท่ีมีค่า มีราคาแพง มีมูลค่า

มากๆ เช่น ซ้ือบ้าน ซ้ือรถยนต์ ซ้ือทองคาํ ซ้ือหุ้นหรือหลกัทรัพย ์ทรัพยสิ์นท่ีจะตอ้งจดทะเบียน

กรรมสิทธ์ิอาจใชช่ื้อท่ีอยู่คนอ่ืนท่ีไวใ้จได ้หรืออาจลวงว่าขายให้บุคคลอ่ืนท่ีไวใ้จได้ หรือลวงว่า

โอนยกเป็นมรดกให้บุคคลอ่ืน หรืออาจนําเงินไปฝากกับบุคคลอ่ืนท่ีไวใ้จได ้บางประเทศอาจ

อนุญาตให้ผูฝ้ากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินโดยใช้ช่ือผูฝ้ากเป็นช่ือย่อหรือรหัสได้ 

จุดมุ่งหมายของขั้นตอนน้ีคือการสร้างภาพเพ่ือแยกเงินท่ีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมออกจาก

อาชญากรรม โดยจงใจสร้างธุรกรรมใหดู้ซบัซอ้นเพื่อหลีกเล่ียงการถกูตรวจสอบ 

3) การหลอมรวม (Integration) คือ การนาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือท่ีไดม้า

โดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกอ้นใหญ่ไปผสมกบัเงินส่วนน้อยท่ีไดจ้ากรายไดส่้วนอ่ืนท่ีไดม้าถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย เพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่าเงินทั้งหมดนั้นเป็นรายไดท่ี้ถูกตอ้งตามกฎหมาย เช่น นาํไปผสม

กบัเงินรายได้จากการลงทุนประกอบการท่ีถูกกฎหมายหลายๆกิจการ จดทะเบียนจดัตั้งเป็นห้าง

หุ้นส่วน หรือบริษทัประกอบการทางเศรษฐกิจข้ึนหลายบริษทั รายไดจ้ากการเป็นนายหน้ารับ

จาํนอง รายไดจ้ากการรับซ้ือขายฝากท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย ์รายไดจ้ากดอกเบ้ียในการให้กูย้ืม

เงิน หรือรายไดจ้ากการลงทุนข้ามชาติโดยโอนเข้าหรือโอนออกนอกประเทศ จุดมุ่งหมายของ

ขั้นตอนน้ีคือการหลอมรวมเงินผดิกฎหมายเขา้ไปในระบบการเงินและเศรษฐกิจท่ีชอบดว้ยกฎหมาย 

กลมกลืนกนัไปกบัทรัพยสิ์นอ่ืนๆในระบบ 

2.1.4 รูปแบบและวธิีการฟอกเงิน 

การฟอกเงินมี รูปแบบและวิ ธีการท่ีหลากหลาย โดยเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย 

สถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม ความรู้ความสามารถ เทคนิคของผูป้ระกอบการ ตลอดจนการใชห้น้าท่ี

เป็นช่องทางในการดาํเนินการ ซ่ึงอาจสรุปไดด้งัต่อไปน้ี12 

(1) การนาํเงินสดติดตวัออกนอกประเทศ 

                                                             
12

 สีหนาท ประยรูรัตน์, คาํอธิบายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หน้า 63. 
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  เป็นการนาํเงินสดซ่ึงไดม้าจากการกระทาํผดิกฎหมาย หรือเงินท่ีไดม้าโดยไม่สุจริต

พกติดตวัไปใชจ่้ายในต่างประเทศ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมากในอดีต แต่ปัจจุบนัเงินสดท่ีได้

จากการกระทาํผิดกฎหมายมีจาํนวนมากข้ึนและธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินสดจาํนวนมากอาจถูก

เพ่งเลง็สงสยั ประกอบกบัประเทศต่างๆเร่ิมมีมาตรการกาํกบัควบคุมดูแลการทาํธุรกิจดว้ยเงินสด

เขม้งวดข้ึน รวมทั้งระบบการเงินของบางประเทศอาจจะไม่นิยมการใชจ่้ายหรือการทาํธุรกิจโดย

อาศยัเงินสด ดงันั้นวิธีการน้ีจึงไม่เป็นท่ีนิยมแลว้ในปัจจุบนั แต่ก็ยงัคงมีการฟอกเงินดว้ยวิธีน้ีอยู่

จนถึงปัจจุบนัโดยอาจกระทาํเฉพาะในบางประเทศท่ีไม่เขม้งวดในการใชเ้งินสดในการทาํธุรกรรม

ดา้นการเงิน หรืออาศยัการนาํเงินสดผ่านพรมแดนระหว่างประเทศโดยติดสินบนเจา้พนักงานซ่ึง

เป็นการเส่ียงภยัอยา่งมาก 

(2) การส่งเงินสดหรือการโอนเงินออกนอกประเทศ 

  เป็นการนาํเงินสดไปฝากไวใ้นต่างประเทศท่ีไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือ

สถาบนัการเงินอย่างเขม้งวด เพื่อให้เงินท่ีผิดกฎหมายไดเ้ขา้ไปไหลเวียนอยู่ในระบบการเงินของ

ประเทศดงักล่าว จากนั้นจึงโอนเงินกลบัมายงัตวัผูก้ระทาํผดิดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น ทางโทรคมนาคม 

(wire transfer) เป็นตน้ เงินท่ีผิดกฎหมายก็จะแปรสภาพเป็นเงินท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ซ่ึงวิธีการ

ดงักล่าวเป็นท่ีนิยมในประเทศท่ีไม่มีการควบคุมระบบธนาคารหรือสถาบนัการเงินท่ีเขม้งวดเร่ือง

การนาํเงินสดออกนอกประเทศ นอกจากน้ียงัมีการส่งเงินไปต่างประเทศโดยใชร้ะบบโพยก๊วน 

(Hawala) ซ่ึงถือว่าเป็นการใชร้ะบบธนาคารใตดิ้น (Underground Banking) อยา่งหน่ึง 

(3) การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 

  เป็นวิธีหลกัโดยทัว่ไปท่ีนิยมใชใ้นการฟอกเงิน สาํหรับประเทศท่ีไม่มีระบบการ

ควบคุมหรือตรวจสอบการทาํธุรกรรมเงินสดท่ีเขม้งวดต่อการเปิดเผยช่ือท่ีแทจ้ริงของเจา้ของธุรกิจ

หรือเจา้ของบญัชี รวมทั้งรายงานธุรกรรมท่ีมีมลูค่าค่อนขา้งสูง การฝากหรือการถอนเงินกบัสถาบนั

การเงินสามารถใชน้ามแฝง หรือช่ือปลอมเพื่อไม่ใหส้ามารถสืบหาเจา้ของบญัชีได ้อนัจะทาํใหม้ีเงิน

หลัง่ไหลเขา้สู่ประเทศไดม้าก แต่ในขณะเดียวกนัก็ทาํใหก้ารฟอกเงินผ่านสถาบนัการเงินเหล่าน้ีทาํ

ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 
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(4) การจดัตั้งบริษทัหรือกิจการข้ึนบงัหนา้ 

  เป็นการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการข้ึนเพ่ือทาํธุรกิจโดยมีการประกอบกิจการท่ีถูก

กฎหมายเพื่อใชบ้งัหนา้ในการฟอกเงิน แต่แทจ้ริงแลว้มีการนาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํผิดกฎหมาย

เขา้ไปลงทุนในกิจการดงักล่าวแลว้นาํผลกาํไรหรือค่าตอบแทนของกิจการออกมาใช้ จึงทาํให้ดู

เหมือนว่าเป็นการไดเ้งินมาโดยสุจริตจากการประกอบกิจการ เช่น การซ้ือกิจการในต่างประเทศแลว้

ใหกิ้จการของตนเองในประเทศ ทาํการสัง่ซ้ือสินคา้จากกิจการในต่างประเทศดงักล่าวโดยใชใ้บส่ง

สินคา้ (Invoice) เพ่ือแสดงว่าไดมี้การสั่งซ้ือสินคา้เขา้มาจากต่างประเทศทั้งท่ีไม่ไดมี้การส่งมอบ

สินคา้กนัจริง หรือมีการแจง้ขอ้มูลของสินค้าท่ีสั่งซ้ือในราคาท่ีสูงเกินความเป็นจริง เพ่ือให้เงิน

สกปรกนั้นถกูฟอกดว้ยการโอนเงินกนัระหว่างกิจการสองแห่ง 

  (5) อ่ืนๆ 

นอกจากรูปแบบท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ยงัมีการฟอกเงินในรูปแบบอ่ืนๆ เช่น  

- นําเงินไปทําประกันชีวิตแบบการออมระยะยาว และรอให้ส้ินสุด
สญัญาเพื่อจะไดเ้งินคืนพร้อมผลกาํไร หรือหากตนเสียชีวิต เงินดงักล่าวก็ตกไดแ้ก่บุตรหรือคนใน
ครอบครัวต่อไป 

- นาํเงินไปซ้ือหลกัทรัพย ์และขายต่อเพ่ือผลกาํไร หรือเก็บไวเ้พ่ือรับเงิน
ปันผล 

- นาํเงินไปซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ี์ไดจ้ากการกระทาํความผิดมาในราคา
ถูกและนําเงินไปทําสัญญาประกันวินาศภัยในอสังหาริมทรัพยด์ังกล่าว ซ่ึงเป็นการนําเงินผิด
กฎหมายไปประกนัความปลอดภยัในทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยผดิกฎหมาย หรือในกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้น
เกิดภยัและความเสียหายตามเง่ือนไขสญัญา ผูก้ระทาํผดิก็จะไดรั้บเงินตามสัญญาประกนั หรือหาก
ไม่เกิดความเสียหายใดๆ ผูก้ระทาํผดิก็สามารถนาํอสงัหาริมทรัพยไ์ปขายต่อไดใ้นราคาสูง 

- นาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํผิดไปแลกเปล่ียนเป็นเงินตราต่างประเทศ 
เพ่ือหวงัผลกาํไรจากค่าเงินท่ีสูงข้ึน และนาํมาแลกกลบัคืนเป็นเงินท่ีใชไ้ดใ้นราชอาณาจกัร 

- นาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํผิด โอนไปยงัตวัแทนของตน ซ่ึงอาจเป็น
การโอนขา้มประเทศหรือโอนในประเทศ เพื่อให้ตวัแทนรับเงินและดาํเนินธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็น
ตวัแทน (nominee) ของผูก้ระทาํผดิ 
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- นํา เ งิ น ไ ป อ อ ม ท รั พ ย์ไ ว ้กับ ส ห ก ร ณ์ ท่ี เ ปิ ด รั บ สม า ชิ ก ท่ี เ ป็ น
บุคคลภายนอกกลุ่ม เพื่อเป็นการซุกซ่อนเงินและไดรั้บดอกเบ้ียการออมเป็นการตอบแทน 

- นาํเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํผดิไปปล่อยกูน้อกระบบ เพื่อเป็นการทาํให้
เงินเปล่ียนมือและไดผ้ลกาํไรเป็นดอกเบ้ียในอตัราสูงจากผูกู้ ้

- นาํเงินไปเปิดธุรกิจบงัหนา้ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต
สินคา้ โดยอาจเป็นธุรกิจดา้นบริหาร ซ่ึงจะทาํให้รัฐไม่สามารถตรวจสอบผลกาํไรไดอ้ย่างแทจ้ริง 
โดยผูก้ระทาํผดิสร้างผลประกอบการท่ีเป็นเท็จ ใชห้ลกัฐานการรับค่าบริการท่ีเป็นเท็จและใชธุ้รกิจ
ดงักล่าวเป็นแหล่งฟอกเงิน 

- นาํเงินท่ีได้จากการกระทาํความผิดไปซุกซ่อนยงับริษทัท่ีเปิดไวใ้น
ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศหรือทอ้งท่ีโพน้ทะเลท่ีเป็นเขตปลอดภาษี 

- นํา เงินไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําว ันผ่านบริการบัตรเ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบัตรเครดิตต่างๆ โดยหลีกเล่ียงการใชเ้งินสด แต่อาชญากรจะใชเ้งินสดใน
ลกัษณะของการชาํระหน้ีตามใบแจง้หน้ีท่ีออกตามระบบใหบ้ริการของสถาบนัการเงินหรือธุรกิจใน
สินเช่ือต่างๆ 

- นาํเงินไปซ้ือตราสารอนุพนัธ ์อาทิ ซ้ือสินคา้ล่วงหนา้ เพ่ือหวงัผลกาํไร
อนาคต 

- นาํเงินไปเก็บไวใ้นท่ีใดท่ีหน่ึงเป็นระยะเวลานาน แลว้ทยอยใชที้ละ
จาํนวนตามความประสงคข์องผูก้ระทาํผดิ 

- นาํเงินไปปกปิดเปล่ียนสภาพในองค์กรท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน (Non-
Bank) 

   อยา่งไรก็ดี รูปแบบหรือวิธีการฟอกเงินจะพฒันาความซบัซอ้นและเพ่ิมวิธีการข้ึน

เร่ือยๆ ตราบใดท่ีโลกมีการพฒันาวิธีการใหม่ๆ ในการให้บริการทางการเงินและการลงทุน ดงันั้น 

รัฐตอ้งพยายามแสวงหามาตรการใหม่ๆ ใหเ้ท่าทนักบัอาชญากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมากข้ึนทุก

วนั13 

 

                                                             

  13 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, รู้จกัสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รู้เร่ืองฟอกเงิน

[online], แหล่งท่ีมา: http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1%20Part1.pdf [11 พฤศจิกายน 2554] 

http://www.amlo.go.th/amlofarm/farm/web/files/1%20Part1.pdf
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 2.1.5   กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

 ช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมาประชาคมโลกไดต้ระหนกัถึงปัญหาการฟอกเงินในฐานะท่ีเป็น

ฟันเฟืองสาํคญัในการขบัเคล่ือนวงจรอาชญากรรม กล่าวคือ ปัญหาการฟอกเงินนั้นเดิมเกิดจากการ

ท่ีองค์กรอาชญากรรมไดก้ระทาํความผิดและได้เงินหรือทรัพยสิ์นจากการกระทาํความผิดเป็น

จาํนวนมาก จึงจาํตอ้งนาํเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวมาผา่นกระบวนการฟอกเงิน เพื่อทาํให้ดูเสมือน

ว่าเงินหรือทรัพยสิ์นนั้นไดม้าโดยชอบดว้ยกฎหมายหรือไดม้าโดยสุจริต โดยองค์กรอาชญากรรมท่ี

มีรายไดจ้ากการกระทาํความผดิเป็นจาํนวนมหาศาลและเป็นองคก์รอาชญากรรมท่ีริเร่ิมทาํการฟอก

เงินไดแ้ก่องคก์รอาชญากรรมจาํพวกทาํธุรกิจคา้ยาเสพติด ซ่ึงเป็นท่ีทราบกนัว่าการคา้ยาเสพติดเป็น

การกระทาํความผดิท่ีใหผ้ลตอบแทนสูงและตอ้งใชเ้งินทุนในการประกอบอาชญากรรมสูงเช่นกนั14 

องคก์รอาชญากรรมเหล่าน้ีจึงตอ้งทาํการฟอกเงินเพ่ือหมุนเวียนเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการ

กระทาํความผดิมาเป็นทุนในการกระทาํความผิดคร้ังต่อๆไป ซ่ึงประเทศต่างๆก็ไดป้ระสบปัญหา

การฟอกเงินมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอยา่งยิง่การฟอกเงินขององคก์รอาชญากรรมคา้ยาเสพติด 

  ในส่วนของประเทศไทยก็ประสบปัญหาการฟอกเงินเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟอก

เงินของขององคก์รอาชญากรรมคา้ยาเสพติด และพบว่ามีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะการฟอกเงินท่ีมี

ความซับซอ้นและแพร่หลายมากยิ่งข้ึน กล่าวคือ เม่ือมีเงินผิดกฎหมายเล็ดลอดเข้าไปในระบบ

การเงิน ผูก้ระทาํผดิกฎหมายย่อมแสวงหาหนทางใชเ้งินดงักล่าวปกป้องตนเอง พร้อมทั้งแสวงหา

ความรํ่ ารวยต่อไปอนัจะเกิดผลกระทบทางดา้นความมัง่คง การเมือง เศรษฐกิจ และช่ือเสียงของ

ประเทศ โดยทางการเมืองนั้นผูก้ระทาํผดิกฎหมายท่ีไดรั้บเงินมาจากการคา้ยาเสพติด คา้ของเถ่ือน 

คา้หญิงคา้เด็ก หรืออาชญากรรมใดๆ มกัจะมีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นกับระบบ อุปถมัภ์ในทาง

การเมือง ซ่ึงเม่ือเงินท่ีไดจ้ากอาชญากรรมเหล่านั้นไดผ้่านกระบวนการฟอกเงินแลว้ก็จะถูกนาํไป

มอบให้แก่นักการเมืองหรือผูม้ีอิทธิพลท่ีจะให้ความคุม้ครองการกระทาํผิดกฎหมายต่อไป ส่วน

ทางดา้นเศรษฐกิจถือว่าเงินเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากผลิตผลทางการผลิต ซ่ึงก็ไม่ต่างจากการพิมพ์

ธนบตัรมาใชเ้อง อนัทาํใหป้ริมาณเงินเพ่ิมมากข้ึนและเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อีก

                                                             
14

 วีระพงษ ์บญุโญภาส,  “กฎหมายฟอกเงินกบัความจาํเป็นท่ีต้องพิจารณา,” ประชาชาติธุรกิจ (19-21 พฤษภาคม 

2537), หน้า 12-13. 
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ทั้งอาํนาจทางการเงินท่ีเกิดจากความรํ่ ารวยโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายยอ่มทาํใหส้ภาวะทางเศรษฐกิจ

มีความไม่มัน่คงและผนัแปรไดง่้าย ตลอดจนเป็นการทาํลายความศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อ

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินว่าอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน15  

สาํหรับประเทศไทยนั้นมีปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการฟอกเงินอยา่งนอ้ย 3 ประการ16 ดงัน้ี 

(1) ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจนอกกฎหมายขนาดใหญ่และส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองค่อนขา้งสูง โดยจาก 6 กิจกรรมทุจริตหลกัคือ การคา้ยาเสพติด การคา้อาวุธ

สงคราม การคา้นํ้ ามนัเถ่ือน การคา้แรงงานต่างชาติ การคา้ประเวณี และการพนัน ระหว่างปี พ.ศ. 

2536-2538 พบว่าธุรกิจเหล่าน้ีมีเงินหมุนเวียนระหว่าง 6-8 แสนลา้นบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8-13 

ของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศหรือ Gross domestic product (GDP) 

(2) การทุจริตในแวดวงขา้ราชการและนักการเมืองมีอยู่ในระดบัสูง จากการประมาณการ

ในปีงบประมาณ 2543 หากอตัราการทุจริตในประเทศไทยมีขั้นตํ่าสุดเพียงร้อยละ 5 จะมีวงเงิน

ทุจริตประมาณ 23,500 ลา้นบาท แต่ถา้อตัราการทุจริตเพ่ิมข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 10-15 วงเงินทุจริตก็

จะเพ่ิมสูงถึง 47,000 – 70,500 ลา้นบาท ทั้งน้ีตวัเลขดงักล่าวยงัไม่รวมการสูญเสียเงินภาษีของ

ประชาชนอนัเกิดจากการท่ีทางราชการนาํเงินไปใชจ่้ายไม่มีประสิทธิภาพ 

(3) ปัจจยัแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเอ้ืออาํนวยต่อการฟอกเงิน กล่าวคือ ทาํเล

ท่ีตั้งของประเทศไทยเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด เช่น บริเวณสามเหล่ียมทองคาํและ

ตะเข็บชายแดนดา้นอ่ืนๆ ส่วนกรุงเทพมหานครก็เป็นเสน้ทางลาํเลียงผา่นไปสู่ตลาดต่างประเทศได้

อยา่งสะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการคา้ยาเสพติด การคา้หญิงคา้เด็ก การคา้แรงงานต่างชาติ  และ

การคา้อาวุธเถ่ือน เป็นตน้ 

                                                             
15

 ปิยะพนัธุ์ อดุมศิลปะ, “Vienna Convention: ปทสัถานของการกาํหนดความผิดอาญาฐานฟอกเงิน,” ใน วารสาร

นิติศาสตร์, ประณิต ภูมิถาวร. (กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพวิ์ญญูชน, 2536), หน้า 507. 
16

 นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ, “ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน,” (คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2548), หน้า 283-284. 
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เน่ืองจากปัญหาการฟอกเงินขององคก์รอาชญากรรมเป็นปัญหาท่ีสาํคญัและส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมอยา่งมาก นานาประเทศจึงไดมี้การพฒันามาตรการเพ่ือมุ่งสกดักั้น

การฟอกเงิน โดยในช่วงปี พ.ศ. 2531 องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระกาศใชอ้นุสญัญาสหประชาชาติ

ว่าดว้ยการต่อตา้นการลกัลอบการคา้ยาเสพติดและวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตประสาท ค.ศ. 1988 (United 

Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) 

อนุสญัญาฉบบัน้ีไดก้าํหนดมาตรการสาํคญัในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เช่นมาตรการ

ริบทรัพยสิ์น การส่งผูร้้ายขา้มแดน การช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกนัและกนั การโอนการดาํเนินคดี 

เป็นตน้ ซ่ึงมาตรการต่างๆดงักล่าวประเทศไทยไดต้รากฎหมายภายในออกมารองรับเกือบหมดแลว้ 

คงเหลือแต่แต่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ียงัไม่มีกฎหมายรองรับ 17 ซ่ึงในยุคสมยั

ดงักล่าวทุกรัฐบาลลว้นแลว้แต่มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่ยงัไม่เคยมี

รัฐบาลใดท่ีมีนโยบายเด่นชดัในการผลกัดนักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยตรง 

จนกระทัง่ถึงรัฐบาลนายชวน หลีกภยั จึงไดมี้นโยบายเด่นชดัว่าจะเร่งผลกัดนักฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินอนัเน่ืองมาจากการคา้ยาเสพติด18 และต่อมาก็ไดมี้การตั้งอนุกรรมการซ่ึง

ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกนัพิจารณายกร่างกฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และร่างแรกท่ีมีการยกร่างใชช่ื้อว่า “ร่างพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการปกปิด

เปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิ” 

วนัท่ี 6 สิงหาคม 2540 สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติเห็นชอบในหลกัการของร่างพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ... ในชั้นสภาผูแ้ทนราษฎรไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม 

2541 ใหค้งความผดิมลูฐานไวเ้พียง 2 ฐาน คือ ความผิดฐานคา้ยาเสพติดและคา้หญิงคา้เด็กเท่านั้น 

ในชั้นวุฒิสภา เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน  2541 ไดม้ีมติใหม้ีความผดิมูลฐานจาํนวน 8 ฐาน ต่อมาในชั้น

กรรมาธิการและรัฐสภาไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี 19 มีนาคม 2542 ให้มีความผิดมูลฐานไว ้7 ฐาน โดยตดั

ความผดิเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติออก และตดัคาํนิยาม “การฟอกเงิน” ออกดว้ย ในท่ีสุด

จึงไดอ้อกกฎหมายป้องกนัการฟอกเงิน เรียกว่า “พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอก
                                                             

17
 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, “ประเทศไทยจะไดอ้ะไรจากกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน,” ใน  รวมบทความ

และสาระน่ารู้เกีย่วกบักฎหมายฟอกเงิน, หน้า 46. 
18

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 47-48. 
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เงิน พ.ศ. 2542”19  และไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนท่ี 29 ก วนัท่ี 21 เมษายน 2542 

ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้กาํหนดหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป จึงมี

ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 อนัถือไดว้่าเป็นการเร่ิมตน้การบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ย

การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย โดยมีสาํนักงานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน (ปปง.) ทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายฉบบัน้ีในการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ 

ต่อมาพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก็ไดถ้กูแกไ้ขเพ่ิมเติม

โดยพระราชกาํหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี  3) พ.ศ. 2552 ตามลาํดับ โดย

กาํหนดใหมี้ความผดิมลูฐานเพ่ิมมากข้ึนตามหลกัเกณฑส์ากล 

 

2.2  หลกัการและสาระส าคญัของพระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  

ปัจจุบนัการประกอบอาชญากรรมส่วนหน่ึงมุ่งเน้นผลตอบแทนในลกัษณะท่ีเป็นเงินหรือ

ทรัพยสิ์น โดยเฉพาะอาชญากรรมบางประเภท เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรม

เก่ียวกบัยาเสพติด เป็นตน้ โดยเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรมส่วนหน่ึงก็

จะถูกหมุนเวียนนําไปใช้เป็นต้นทุนในการประกอบอาชญากรรมคร้ังต่อๆไป กลายเป็นวงจร

อาชญากรรมท่ีไม่ส้ินสุด ซ่ึงกระบวนการยติุธรรมรูปแบบเดิมไม่อาจประสบผลสาํเร็จในการบงัคบั

ใชก้ฎหมายต่ออาชญากรรมในลกัษณะเช่นน้ี พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 เป็นมาตรการทางกฎหมายท่ีออกมาบงัคบัใชเ้พื่อตดัวงจรอาชญากรรมดงักล่าว โดยมี

หลกัการและสาระสาํคญัดงัน้ี 

 

                                                             
19

 สหัส สิงหวิริยะ, คําอธิบายพระราชบญัญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542, พิมพ์ครั้ งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2547), หน้า 5.   
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2.2.1 ก าหนดให้การฟอกเงินเป็นความผดิอาญา 

การกาํหนดใหก้ารฟอกเงินเป็นความผิดอาญาเป็นมาตรการเพื่อลงโทษผูก้ระทาํการฟอก

เงินโดยเฉพาะ โดยทั่วไปประเทศท่ีมีการพฒันากฎหมายฟอกเงินไปมาก จะกาํหนดลกัษณะ

ความผดิฐานฟอกเงินใหค้รอบคลุมถึงการโอนเงินไม่ว่าเงินนั้นจะไดม้าโดยความผิดอาญาฐานใด 

หากเป็นเงินท่ีไดม้าจากรูปแบบของการกระทาํท่ีไม่ชอบดว้ยกฎหมายโดยผูรั้บเงินรู้ว่าผูใ้ห้เงินไม่มี

แหล่งท่ีมาของเงินท่ีแน่นอน ก็เพียงพอท่ีจะถือว่าผูรั้บเงินกระทาํการเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงิน 

การรับเงินไวโ้ดยไม่สามารถอธิบายไดถึ้งแหล่งท่ีมาของเงินจาํนวนมากเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีแสดงให้

เห็นว่าผูก้ระทาํมีเจตนาช่วยให้องค์กรอาชญากรรมดาํรงอยู่ไดแ้ละมุ่งเบ่ียงเบนความสนใจของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐไปจากผูรั้บประโยชน์ท่ีแท้จริง และในการกระทาํดังกล่าวผูฟ้อกเงินย่อมได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนอยูใ่นตวั  นอกจากน้ี การกาํหนดความผิดอาญาเก่ียวกบัการฟอกเงินจะทาํให้

สามารถแยกแยะกระแสการเงินท่ีหมุนเวียนอย่างผิดปกติและตามวงจรการเงินไปจนถึงผูรั้บ

ประโยชน์ท่ีแทจ้ริง20 อนัเป็นการขดัขวางอิทธิพลทางเศรษฐกิจขององคก์รอาชญากรรม 

 โดยพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  มาตรา 5 ไดก้าํหนด

ลกัษณะความผดิอาญาฐานฟอกเงินไว ้ กล่าวคือ 

  1) การโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดเพื่อ

ซุกซ่อน หรือ ปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้น หรือ เพ่ือช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ว่า ก่อน ขณะ หรือหลงั

การกระทาํความผดิมิใหต้อ้งรับโทษ หรือ รับโทษนอ้ยลงในความผดิมลูฐาน หรือ 

  2) การกระทาํดว้ยประการใดๆ เพื่อปกปิด หรืออาํพรางลกัษณะท่ีแทจ้ริง การไดม้า 

แหล่งท่ีตั้ง การจาํหน่าย การโอน การไดสิ้ทธิใดๆ ซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ 

  บทบญัญติัดงักล่าวเป็นการกาํหนดความผดิทางอาญาเพื่อลงโทษแก่ผูท่ี้กระทาํความผดิฐาน

ฟอกเงินโดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นการลงโทษผูท่ี้กระทาํกบัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด

                                                             
20

 สุรพล ไตรเวทย,์ คาํอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, พิมพค์รั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิ์ญญูชน, 2548), หน้า 

31-32. 
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มลูฐาน โดยการโอน แปรสภาพหรือกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นการปกปิดอาํพรางท่ีมาของเงิน

หรือทรัพยสิ์นดังกล่าว  เพื่อให้สอดคลอ้งกับมาตรการทางกฎหมายท่ีกาํหนดไวใ้นอนุสัญญา

เวียนนา 1988  ท่ีใหป้ระเทศภาคีกาํหนดใหก้ารกระทาํความผดิฐานฟอกเงินเป็นความผิดอาญาตาม

กฎหมายแต่ละประเทศ  ทั้งน้ี พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542  ได้

กาํหนดใหค้วามผดิฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือโทษ

ปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

2.2.2 ก าหนดความผดิมูลฐาน 

 การกระทาํความผดิฐานฟอกเงินนั้น นอกจากการโอน รับโอน หรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ เพ่ือซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งท่ีมาของทรัพยสิ์นนั้นๆ ดงัท่ีบญัญติัไว้

แลว้  การกระทาํดงักล่าวแมจ้ะเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้นไม่ว่าจะก่อนการกระทาํความผิด ขณะกระทาํ

ความผดิ หรือหลงักระทาํความผดิเพื่อมิใหต้อ้งรับหรือรับโทษนอ้ยลงในความผดิมลูฐาน ก็ใหถื้อว่า

มีความผดิฐานฟอกเงินเช่นเดียวกนัและประการสาํคญัคือความผดิฐานฟอกเงิน จะตอ้งเป็นความผิด

ท่ีกระทาํต่อเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิดเพียงบางประเภท เท่านั้น เรียกว่า  

“ความผดิมลูฐาน”  หรือความผดิอาญาท่ีเป็นมลูเหตุ เป็นท่ีมา หรือเป็นฐานก่อให้เกิด หรือให้ไดม้า

ซ่ึงเงินหรือทรัพยสิ์นจากการกระทาํความผดิ โดยมีหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาความผดิมลูฐาน คือ  

 หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา 

1) ตอ้งเป็นความผดิท่ีดาํเนินการในลกัษณะองคก์รอาชญากรรม 

2) ตอ้งเป็นความผดิท่ีใหผ้ลตอบแทนสูง 

3) ตอ้งเป็นความผดิท่ียากจะสาวไปถึงบุคคลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั 

4) ตอ้งเป็นความผดิท่ีกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

  ความผดิมลูฐานจึงเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัในเบ้ืองตน้ท่ีจะตอ้งพิจารณาว่าหากมีการกระทาํ

ความผดิตามความผดิมลูฐานแลว้ไดเ้งินหรือทรัพยสิ์นนั้นมา หรือไดเ้งินหรือทรัพยสิ์นมาจากการ

จาํหน่าย จ่าย โอน หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิมลูฐาน และไดก้ระทาํเขา้ลกัษณะท่ี
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กฎหมายฟอกเงินกาํหนดไวย้อ่มมีความผิดฐานฟอกเงิน ดงันั้น การท่ีกาํหนดให้มีความผดิมูลฐาน

ข้ึน ก็เพ่ือทาํให้เกิดความชัดเจนในการนํามาตรการริบทรัพยสิ์นไปใช้กับเงินหรือทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผดิ ซ่ึงจะตอ้งดาํเนินการกบัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากกระทาํความผิด

อาญา ตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวเ้ท่านั้น นอกจากน้ี ยงัมีการกาํหนดมาตรการในการลงโทษทาง

อาญากับผูท่ี้ฟอกเงิน หรือทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการกระทาํซ่ึงเป็นความผิดมูลฐาน หรือ จากการ

สนบัสนุน ช่วยเหลือการกระทาํซ่ึงเป็นความผดิมลูฐาน และในการดาํเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นตาม

กฎหมายน้ี ยงัไดมี้การกาํหนดมาตรการในการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิดมูลฐาน 

หรือจากการสนบัสนุน ช่วยเหลือการกระทาํซ่ึงเป็นความผดิมลูฐานอีกดว้ย21 

  ความผดิมลูฐานจึงเปรียบเสมือนสะพานเช่ือมโยงไปสู่การท่ีจะเป็นความผิดฐานฟอกเงิน  

แต่ค ําว่า  “ความผิดมูลฐาน (Predicate Offences)” นั้ น ไม่มีนิยามหรือคําจ ํากัดความโดย

เฉพาะเจาะจงกาํหนดไว ้ ไม่ว่าจะในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีออกโดย

องค์การสหประชาชาติเพื่อให้แต่ละประเทศนาํไปบญัญติัไวใ้นกฎหมายภายในท่ีเรียกกนัว่า UN 

MODEL LAW  หรือในกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทยก็ไม่ได้

ก ําหนดคํานิยามไว้เช่นกัน แต่มีการกล่าวถึงประเภทความผิดมูลฐานไว้ในมาตรา 3 ของ

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   

  โดยกฎหมายดงักล่าวไดก้ล่าวถึงความผดิมลูฐานไวใ้นมาตรา 3 ของพระราชบญัญติัป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551  ซ่ึงบญัญติัให ้“ความผดิมลูฐาน”  หมายความว่า 

  (1) ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติดหรือกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

  (2) ความผดิเก่ียวกบัเพศตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการเป็นธุระ 

จดัหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารหญิงและเด็ก เพื่อสนองความใคร่ของผูอ่ื้นและความผดิฐาน

พรากเด็กและผูเ้ยาว ์ความผิดตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้
                                                             

 21 สีหนาท ประยรูรัตน์,  คาํอธิบายพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, หน้า 71. 
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หญิงและเด็ก หรือความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการคา้ประเวณี เฉพาะท่ี

เก่ียวกบัการเป็นธุระจดัหา ล่อไปหรือชกัพาไปเพ่ือใหบุ้คคลนั้นกระทาํการคา้ประเวณี หรือความผิด

เก่ียวกบัการเป็นเจา้ของกิจการการคา้ประเวณี  ผูดู้แลหรือผูจ้ดัการกิจการคา้ประเวณี หรือสถาน

การคา้ประเวณี หรือเป็นผูค้วบคุมผูก้ระทาํการคา้ประเวณีในสถานคา้ประเวณี 

  (3) ความผิดเก่ียวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ

ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการกูย้มืเงินท่ีเป็นการฉอ้โกงประชาชน 

  (4) ความผดิเก่ียวกบัการยกัยอกหรือฉอ้โกงหรือประทุษร้ายต่อทรัพยห์รือกระทาํ

โดยทุจริตตามกฎหมายว่าดว้ยการธนาคารพาณิชย ์กฎหมายว่าดว้ยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจ

หลกัทรัพย ์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึง

กระทาํโดยกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบหรือมีประโยชน์เก่ียวข้องในการ

ดาํเนินงานของสถาบนัการเงินนั้น 

  (5) ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีในการ

ยติุธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยความผดิของพนกังานในองค์การ

หรือหน่วยงานของรัฐ หรือความผดิต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีหรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืน 

  (6) ความผิดเก่ียวกบัการกรรโชก หรือรีดเอาทรัพยท่ี์กระทาํโดยอา้งอาํนาจอั้งยี ่

หรือซ่องโจรตามประมวลกฎหมายอาญา 

  (7) ความผดิเก่ียวกบัการลกัลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าดว้ยศุลกากร 

  (8) ความผดิเก่ียวกบัการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 

   (9) ความผิดเก่ียวกบัการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน  เฉพาะความผิด

เก่ียวกบัการเป็นผูจ้ดัใหม้ีการเล่นการพนนัโดยไม่ไดรั้บอนุญาต และมีจาํนวนผูเ้ขา้เล่นหรือเขา้พนัน

ในการเล่นแต่ละคร้ังเกินกว่าหน่ึงร้อยคน หรือมีวงเงินในการกระทาํความผดิรวมกนัมีมลูค่าเกินกว่า

สิบลา้นบาทข้ึนไป 
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  นอกจากน้ี  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ พ.ศ. 2551ในมาตรา 14 

ยงัไดบ้ญัญติัใหค้วามผดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นความผดิมลูฐานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542   

  และพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและ

การไดม้าซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2550  ในมาตรา 53  ไดก้าํหนดใหถื้อว่าความผดิตามมาตรา 59 (1) 

หรือ (2) ดงัต่อไปน้ีเป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และใหค้ณะกรรมการการเลือกตั้งมีอาํนาจส่งเร่ืองใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ดาํเนินการตามอาํนาจหนา้ท่ีได ้ คือ หา้มมิใหผู้ส้มคัรหรือผูใ้ดกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อจูงใจ

ใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใหแ้ก่ตนเอง หรือผูส้มคัรอ่ืน หรือพรรคการเมืองใด หรือ

ใหง้ดเวน้การลงคะแนนใหแ้ก่ผูส้มคัรหรือพรรคการเมืองใด ดว้ยวิธีการ 

  (1) จดัทาํ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจดัเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพยสิ์น หรือ

ผลประโยชน์อ่ืนใดอนัอาจคาํนวณเป็นเงินไดแ้ก่ผูใ้ด 

  (2) ให ้เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ว่าจะ

โดยตรงหรือโดยออ้ม แก่ชุมชน สมาคม มลูนิธิ วดั สถาบนัการศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบนั

อ่ืนใด 

จึงกล่าวไดว้่า ประเทศไทยมีประเภทความผดิมูลฐานทั้งส้ิน 11 ความผิดมูลฐาน ไดแ้ก่ (1) 

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด  (2) ความผดิเก่ียวกบัการคา้หญิงคา้เด็ก (3) ความผิดเก่ียวกบัการฉ้อโกง

ประชาชน  (4) ความผดิเก่ียวกบัการยกัยอก ฉอ้โกง ซ่ึงกระทาํลงโดยผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจสัง่การ

ของสถาบนัการเงิน (5) ความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตาํแหน่งหน้าท่ีใน

กระบวนการยติุธรรม (6) ความผิดเก่ียวกบักรรโชก รีดเอาทรัพยโ์ดยอา้งอาํนาจอั้งยี่ ซ่องโจร  (7) 

ความผิดเก่ียวกบัการลกัลอบหนีภาษีศุลกากร (8) ความผิดเก่ียวกบัการก่อการร้าย (9) ความผิด

เก่ียวกบัการพนัน (10) ความผิดเก่ียวกบัการคา้มนุษย  ์  และ (11) ความผิดเก่ียวกบัการเลือกตั้ง 

ปัจจุบนัไดมี้การเสนอขอแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 โดยระบุใหมี้การเพ่ิมเติมความผดิมลูฐานอีก 12 มลูฐาน กล่าวคือ  
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(12) ความผดิเก่ียวกบัการเป็นสมาชิกอั้งยีต่ามประมวลกฎหมายอาญา หรือการมีส่วนร่วม

ในองคก์รอาชญากรรมท่ีมีกฎหมายกาํหนดเป็นความผดิ 

(13) ความผดิเก่ียวกบัการรับของโจรตามประมวลกฎหมายอาญา เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการช่วย

จาํหน่าย ซ้ือ รับจาํนํา หรือรับไวด้ว้ยประการใดซ่ึงทรัพยท่ี์ได้มาโดยการกระทาํความผิดอนัมี

ลกัษณะเป็นการคา้ 

(14) ความผิดเก่ียวกบัการปลอมหรือการแปลงเงินตรา  ดวงตรา แสตมป์และตั๋วตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นการคา้ 

(15) ความผดิเก่ียวกบัการคา้ตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการปลอม  หรือ

การละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของสินค้า  หรือความผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุ้มครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญาอนัมีลกัษณะเป็นการคา้ 

(16) ความผดิเก่ียวกบัการปลอมเอกสารสิทธิ บตัรอิเลก็ทรอนิกส์ หรือหนังสือเดินทางตาม

ประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการคา้ 

(17) ความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม โดยการใช้ ยึดถือ หรือ

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติหรือกระบวนการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิ

ชอบดว้ยกฎหมายอนัมีลกัษณะเป็นการคา้ 

(18) ความผดิเก่ียวกบัการประทุษร้ายต่อชีวิตหรือร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอนัตรายสาหัส

ตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์ซ่ึงทรัพยสิ์น 

(19) ความผดิเก่ียวกบัการหน่วงเหน่ียวหรือกกัขงัผูอ่ื้นตามประมวลกฎหมายอาญาเฉพาะ

กรณีเพื่อเรียกหรือรับผลประโยชน์หรือเพื่อต่อรองใหไ้ดรั้บผลประโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

(20) ความผดิเก่ียวกบัการลกัทรัพย ์กรรโชก รีดเอาทรัพย ์ชิงทรัพย ์ปลน้ทรัพย ์ฉอ้โกงหรือ

ยกัยอก ตามประมวลกฎหมายอาญาอนัมีลกัษณะเป็นปกติธุระ 
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(21) ความผิดเก่ียวกับการกระทาํอนัเป็นโจรสลดัตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทาํอนัเป็นโจรสลดั 

(22) ความผิดเก่ียวกับการกระทาํอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกับการซ้ือขายหลกัทรัพยต์าม

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(23) ความผดิเก่ียวกบัอาวุธหรือเคร่ืองมืออุปกรณ์ของอาวุธท่ีใชห้รืออาจนาํไปใชใ้นการรบ

หรือการสงครามตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมยทุธภณัฑ์ 

รวมทั้งพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

พ.ศ. 2556 ในมาตรา 16 ไดก้าํหนดให้ถือว่าความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เป็นความผดิมลูฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอีกดว้ย 

2.2.3  ก าหนดให้มกีระบวนการร้องขอให้ทรัพย์สินที่เกีย่วกบัการกระท าความผดิให้ตกเป็น

ของแผ่นดิน 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายท่ีมุ่งดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผิดให้ตกเป็นของแผ่นดิน กฎหมายดงักล่าวมีบทบญัญติัในลกัษณะเป็น

มาตรการดาํเนินการกับทรัพยสิ์น กล่าวคือ กาํหนดกระบวนการร้องขอให้เงินหรือทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกับการกระทาํความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงินให้ตกเป็นของแผ่นดิน  ซ่ึงเป็น

มาตรการในทางแพ่ง22 ไม่ผกูติดกับคดีอาญา ดงันั้นหากศาลเช่ือว่าทรัพยสิ์นใดเป็นทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกับการกระทาํความผิด ศาลจะมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่จาํต้อง

พิจารณาว่าผูก้ระทาํความผดิไดรั้บโทษทางอาญาตามความผดิมูลฐานนั้นๆหรือไม่ โดยทรัพยสิ์นท่ี

ศาลมีคาํสัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินนั้น หากเป็นเงินใหส่้งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินก่ึงหน่ึงและส่งใหก้ระทรวงการคลงัอีกก่ึงหน่ึง ถา้เป็นทรัพยสิ์นอ่ืนให้ดาํเนินการตามระเบียบท่ี

คณะรัฐมนตรีกาํหนด กระบวนการดงักล่าวเม่ือดาํเนินการคู่กบัการริบทรัพยสิ์นทางอาญา คือ การ

ริบทรัพยสิ์นเม่ือมีคาํพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผดิทางอาญาจะเป็นมาตรการเสริมซ่ึงกนัและกนั 

                                                             
22

 คาํวินิจฉยัศาลรัฐธรรมนูญท่ี 40-41/2546 
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ในการสกัดกั้นการฟอกเงินและทําลายวงจรอาชญากรรม23 นอกจากน้ีมาตรการดังกล่าวยงั

สอดคลอ้งกบัแนวคิดสากลเพื่อต่อตา้นองค์กรอาชญากรรม กล่าวคือ มุ่งเน้นการทาํลายระบบหรือ

โครงสร้างขององคก์รอาชญากรรมมากกว่าการลงโทษเป็นรายบุคคล ดว้ยการใชม้าตรการขจดัเงิน

หรือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งป้องกนัขดัขวางไม่ให้มีการนาํเงินหรือ

ทรัพยสิ์นดงักล่าวไปทาํการฟอกเงินดว้ย ซ่ึงมาตรการน้ีจะเป็นการทาํลายเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเป็นตวั

ขบัเคล่ือนองคก์รอาชญากรรม และทาํลายระบบหรือโครงสร้างขององคก์รอาชญากรรมในท่ีสุด24 

 นอกจากน้ีกระบวนการร้องขอให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินยงันาํไปใชค้วบคู่กบัการ

ดาํเนินการในกฎหมายอ่ืนได ้กล่าวคือ ในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดใดเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีสามารถดาํเนินการตามกฎหมายอ่ืนไดอ้ยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่มีการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นนั้น

ตามกฎหมายดงักล่าว หรือดาํเนินการตามกฎหมายดงักล่าวแลว้แต่ไม่เป็นผลหรือดาํเนินการตาม

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแลว้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ

มากกว่าก็ใหด้าํเนินการกบัทรัพยสิ์นนั้นต่อไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน25 ซ่ึงเป็นการนาํกระบวนการร้องขอใหท้รัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินไปเสริมกบัมาตรการ

ลงโทษผูก้ระทาํผดิตามกฎหมายอ่ืนๆได ้อนัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคบักบัทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผดิตามกฎหมายนั้นๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน26 

2.2.4 ก าหนดให้มีมาตรการลงโทษผู้สนับสนุน หรือช่วยเหลือผู้พยายามกระท าความผิด 

หรือผู้สมคบเพือ่กระท าความผดิฐานฟอกเงิน 

เน่ืองจากการฟอกเงินมีรูปแบบและวิธีการท่ีสลบัซบัซอ้นเพื่อหลีกเล่ียงการถูกตรวจสอบ

และการถูกจบักุม และมกักระทาํเป็นกระบวนการ (process) โดยแบ่งหน้าท่ีกันทาํระหว่างผูรั้บ

ประโยชน์ หรือการประสานงานกบับุคคลในตาํแหน่งหนา้ท่ีต่างๆ หรือทาํเป็นขบวนการ ทาํให้การ

                                                             
23

 วีระพงษ ์บญุโญภาส, กระบวนการยติุธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 48. 
24

 Guy Stessens, Money Laundering – A New International Law Enforcement Model (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000), pp. 9-10. 
25

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 58 
26

 วีระพงษ ์บญุโญภาส, กระบวนการยติุธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 48. 
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กระทาํความผดิฐานฟอกเงินนั้นอาจเก่ียวขอ้งกบับุคคลมากกว่าหน่ึงคน กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินจึงกาํหนดบทลงโทษในความผดิฐานฟอกเงินใหค้รอบคลุมไปถึงบุคคล

ต่างๆท่ีใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนหรือทาํการสมคบกนัเพื่อการกระทาํความผดิ ตลอดจนผูก้ระทาํ

ความผดิดว้ย27 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนดบทลงโทษแก่ผูท่ี้สนบัสนุน

การกระทาํความผดิหรือช่วยเหลือผูก้ระทาํความผิด และผูพ้ยายามกระทาํความผิดฐานฟอกเงินไว้

ใหต้อ้งรับโทษเช่นเดียวกนักบัตวัการท่ีกระทาํความผิด28 ซ่ึงถือว่ามีบทลงโทษท่ีหนักกว่าการเป็น

ผูส้นบัสนุนและการพยายามกระทาํความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาท่ีกาํหนดให้ผูส้นับสนุน

และผูพ้ยายามกระทาํความผิดต้องรับโทษเพียงสองในสามส่วนของโทษท่ีกาํหนดไวส้ําหรับ

ความผดินั้น29 

 สาํหรับความผดิฐานสมคบมีข้ึนโดยวตัถุประสงคเ์พื่อนาํมาบงัคบัใชก้บัอาชญากรรมกรรม

ท่ีมีลกัษณะของการกระทาํท่ีสลบัซับซ้อน แยบยล ปกปิดวิธีดาํเนินการและมีบุคคลหลายฝ่าย

เก่ียวขอ้งอนัยากต่อการสาวไปถึงบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลงัการกระทาํความผิด เพื่อให้สามารถนาํตัว

บุคคลผูว้างแผนหรือผูบ้งการชักใยอยู่เบ้ืองหลงัมาลงโทษได ้เพราะในทางปฏิบัติบุคคลระดับ

หวัหนา้หรือนายทุนจะไม่เก่ียวขอ้งกบัพยานหลกัฐานโดยตรง แต่จะกระทาํในชั้น “สมคบ” หรือ

วางแผนดาํเนินการ จึงเป็นการยากท่ีบุคคลเหล่าน้ีจะถกูลงโทษตามกฎหมาย ความผิดฐานสมคบน้ี

จึงเป็นมาตรการช่วยใหก้ารสืบสวนไปถึงบุคคลผูว้างแผนหรือผูบ้งการชกัใยอยูเ่บ้ืองหลงัการกระทาํ

ความผิดได้30 ซ่ึงความผิดฐานสมคบน้ีกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

กาํหนดให้ผูส้มคบกนัเพื่อกระทาํความผิดฐานฟอกเงินตอ้งรับโทษก่ึงหน่ึงของโทษท่ีกาํหนดไว้

สาํหรับความผิดฐานฟอกเงิน และถา้ได้มีการกระทาํความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุท่ีไดม้ีการ

                                                             
27

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 49. 
28

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 7 และ 8 
29

 ประมวลกฎหมายอาญา, มาตรา 80 และ 86 
30

 สุรพล ไตรเวทย,์ คาํอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, หน้า 118. 
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สมคบกันผูส้มคบเพื่อกระทําความผิดฐานฟอกเงินต้องรับโทษ เช่นเดียวกับตัวการท่ีกระทํา

ความผดิ31  

2.2.5 ก าหนดให้มีมาตรการลงโทษที่หนักขึ้นหากผู้กระท าความผิดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ไดแ้ก่ 

กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการธุรกรรม เลขาธิการ รองเลขาธิการ หรือพนักงานเจา้หน้าท่ี ผูไ้ด้

กระทาํความผดิฐานฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นผูก้ระทาํความผิดเอง ผูส้นับสนุน ผูส้มคบ หรือผูพ้ยายาม

กระทาํความผิดตอ้งระวางโทษเป็นสามเท่าของโทษท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผิดนั้น เน่ืองจาก

บุคคลเหล่าน้ีมีอาํนาจหน้าท่ีท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ในการฟอกเงินจึงทาํให้สามารถใชต้าํแหน่ง

ของตนช่วยให้การฟอกเงินประสบผลสําเร็จหรือแสวงหาผลประโยชน์อ่ืนใดได้32 อนัจะเป็นผล

เสียหายต่อราชการหรือต่อกระบวนการยติุธรรม 

2.2.6 ผู้กระท าความผดิฐานฟอกเงินแม้จะกระท าความผดินอกราชอาณาจกัร กต้็องรับโทษ

ในราชอาณาจกัร 

เน่ืองจากความผิดฐานฟอกเงินเป็นความผิดสากลท่ีทุกประเทศตอ้งช่วยกนัป้องกันและ

ปราบปราม33 กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจึงกาํหนดว่าผูก้ระทาํความผดิ

ฐานฟอกเงินแมจ้ะกระทาํความผดินอกราชอาณาจกัร ผูน้ั้นอาจจะตอ้งรับโทษในราชอาณาจกัร ถา้

ปรากฏว่าเป็นกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิหรือผูร่้วมกระทาํความผดิคนใดคนหน่ึงเป็นคนไทยหรือมีถ่ิน

ท่ีอยูใ่นประเทศไทย หรือกรณีท่ีผูก้ระทาํความผดิเป็นคนต่างดา้วและไดก้ระทาํไปโดยประสงค์ให้

                                                             
31

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 9 

32
 วีระพงษ ์บญุโญภาส, กระบวนการยติุธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 49-50. 

33
 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกี่ยวกบักฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน , พิมพค์รั้ งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร: กองนิติการ สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542), หน้า 
29.  
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ความผดิเกิดข้ึนในราชอาณาจกัรหรือรัฐบาลไทยเป็นผูเ้สียหาย หรือกรณีท่ีผูก้ระทาํความผิดเป็นคน

ต่างดา้วและมิไดมี้การส่งตวัผูน้ั้นออกไปตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งผูร้้ายขา้มแดน34 

2.2.7 ก าหนดให้มกีารตรวจสอบการด าเนินการต่างๆเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีมาตรการในการตรวจสอบการใช้

อาํนาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีทุกขั้นตอน เพ่ือความเป็นธรรม โปร่งใส มิให้เกิดการกลัน่แกลง้ 

ขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาสให้เจา้ของทรัพยสิ์นสามารถร้องขอให้เพิกถอนการใชอ้าํนาจท่ีไม่ชอบ

โดยเร็วท่ีสุดและใหมี้การชดใชอ้ยา่งเป็นธรรมในกรณีท่ีเกิดความเสียหายข้ึน โดยศาลจะเป็นผูช้ี้ขาด

ในเร่ืองน้ี35 ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

2.2.8 ก าหนดให้มกีารรวบรวม รายงานข้อมูลการท าธุรกรรม   การจดัให้ลูกค้าแสดงตนและ

การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวลูกค้า ทั้งของสถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน ที่

ปรึกษาการลงทุน ฯลฯ รวมถึงองค์กรที่มใิช่สถาบันการเงินด้วย 

 ดว้ยเหตุท่ีสถาบนัการเงิน สาํนกังานท่ีดิน และผูป้ระกอบอาชีพบางประเภทอาจถูกใชเ้ป็น

ช่องทางในการฟอกเงิน พระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  จึงได้

กาํหนดใหส้ถาบนัการเงิน สาํนกังานท่ีดิน และผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินมีหน้าท่ี

ในการรายงานธุรกรรม  การจดัใหล้กูคา้แสดงตน การกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ การตรวจสอบ

เพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลูกคา้ และการเก็บรักษารายละเอียดขอ้มูล ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากลดา้นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อตา้นการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย  (AML/CFT) ในส่วนท่ีเก่ียวกับการจาํแนกประเภทผูม้ีหน้าท่ีรายงาน

ธุรกรรมต่อหน่วยข่าวกรองทางการเงิน โดยกาํหนดหลกัเกณฑ์ให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ

อาชีพท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัรายงานธุรกรรมต่อสาํนักงานป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน อนัไดแ้ก่  ธุรกรรมเงินสด  ธุรกรรมเก่ียวกับทรัพยสิ์นและธุรกรรมท่ีมีเหตุอนัควร

สงสยั   โดยหากมีการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินแลว้ปรากฏว่าธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมท่ี
                                                             

34
 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 6 

35
 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 30. 
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ใชเ้งินสดหรือเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีมีมลูค่าเกินกว่าท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นธุรกรรมท่ีมีเหตุ

อนัควรสงสยั  สถาบนัการเงินนั้นๆมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการทาํธุรกรรมดงักล่าวต่อสาํนกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน36 เพื่อใหป้รากฏร่องรองทางกระดาษหรือร่องรอยทางการเงิน37 อนัจะ

ทาํใหง่้ายต่อการติดตามตรวจสอบการฟอกเงิน 

 นอกจากน้ี กฎหมายยงักาํหนดหน้าท่ีให้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่

สถาบนัการเงินมีหนา้ท่ีในการจดัใหล้กูคา้แสดงตนก่อนการทาํธุรกรรม  เพื่อเป็นหลกัฐานรูปพรรณ

ของบุคคลรวมทั้งขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบัตวับุคคลนั้นดว้ย38 เน่ืองจากสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบ

อาชีพบางประเภทซ่ึงมิใช่สถาบันการเงินมกัเป็นเป้าหมายท่ีถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงิน 

กฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจึงตอ้งกาํหนดใหม้ีการจดัใหล้กูคา้แสดงตน

และท่ีอยู่ก่อนทาํธุรกรรม เพื่อให้ทราบตัวตนท่ีแท้จริงของลูกคา้ว่าเป็นใคร อยู่ท่ีไหน ประกอบ

อาชีพการงานใด และในกรณีท่ีลูกคา้เป็นนิติบุคคลก็ตอ้งแสดงให้ทราบว่าเป็นนิติบุคคลช่ืออะไร 

ตั้งอยูใ่ด ใครเป็นผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล ประกอบกิจการใด39 

  การจดัใหล้กูคา้แสดงตน  หมายถึง การไดรั้บขอ้มูลลูกคา้ตามประกาศสาํนักนายกฯ เร่ือง 

วิธีการแสดงตนการพิสูจน์ทราบขอ้มูลการแสดงตน หมายถึง การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ

ขอ้มลูท่ีไดรั้บจากลกูคา้ว่า ถกูตอ้งหรือตรงกบัขอ้เท็จจริงหรือไม่ โดยอาจตรวจสอบกบัแหล่งขอ้มูล

ภายนอกอ่ืนๆ  ซ่ึงหลกัเกณฑ์ในการจดัให้ลูกคา้แสดงตนเป็นไปตามพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 20  ประกอบกบั กฎกระทรวงกาํหนดธุรกรรมท่ีสถาบนั

การเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตอ้งจดัใหล้กูคา้แสดงตน พ.ศ. 2554 และประกาศสาํนัก

นายกรัฐมนตรีเร่ือง วิธีการแสดงตนของลกูคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16   

                                                             
36

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 13 

37
 อรรณพ ลิขิตจิตถะ, ถาม-ตอบ เกีย่วกบักฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 30. 

38
 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 20 

39
 ประกาศสาํนกันายกรัฐมนตรี เร่ืองวิธีการแสดงตนของลูกคา้สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพตามมาตรา 16, 

ขอ้ 3 และ 4 
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  สาํหรับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ พระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542  มาตรา 20/140 ไดก้าํหนดใหส้ถาบนัการเงินและผูป้ระกอบอาชีพ

ตามมาตรา  16 (1) ( ผูป้ระกอบอาชีพเก่ียวกบัการดาํเนินการ การให้คาํแนะนาํ หรือการเป็นท่ี

ปรึกษาในการทาํธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการลงทุนหรือการเคล่ือนยา้ยเงินทุน ) และผูป้ระกอบอาชีพ

เก่ียวกบัการชาํระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการชาํระเงิน

ทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามมาตรา 16 (9)  มีหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้  พ.ศ. 2555  กล่าวคือ  สถาบนัการเงินและผู ้

ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ (9) มีหน้าท่ีตอ้งกาํหนดนโยบายการรับลูกคา้ การบริหาร

ความเส่ียงท่ีอาจเก่ียวกบัการฟอกเงินของลูกคา้และตอ้งดาํเนินการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริง

เก่ียวกบัลกูคา้  เม่ือเร่ิมตน้ทาํธุรกรรมคร้ังแรกโดยตอ้งตรวจสอบเป็นระยะจนส้ินสุดดาํเนินการเม่ือ

มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  ทั้งน้ี ขอบเขตการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริง

เก่ียวกบัลกูคา้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ พ.ศ. 2555  

 

2.3 แนวคดิการจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ปัจจุบนัมีการนาํแนวคิดเก่ียวกบักองทุนมาใชเ้ป็นกลไกในการบริหารจดัการของภาครัฐ 

องค์การมหาชนและองค์กรพฒันาเอกชน (Non Governmental Organizations) ในเร่ืองต่างๆเป็น

                                                             
40
 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 มาตรา 20/1 บญัญติัให้สถาบนัการเงินและผู้

ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 (1) และ(9) ตอ้งกาํหนดนโยบายการรับลูกค้า  การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกี่ยวกบัการฟอกเงิน
ของลูกค้าและต้องดําเนินการตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเท็จจริงเกี่ยวกบัลูกค้าเม่ือเร่ิมทาํธุรกรรมครั้ งแรก  โดยต้อง
ตรวจสอบเป็นระยะจนส้ินสุดดาํเนินการเม่ือมีการปิดบญัชีหรือยติุความสมัพนัธ์กบัลูกคา้  

การตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จริงเกีย่วกบัลูกคา้ขา้งตน้จะมีขอบเขตเพียงใด  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกบัการแสดงตนและการพิสูจน์ทราบลูกค้าการตรวจทานบญัชีลูกค้า และการติดตามความ
เคล่ือนไหวทางบญัชีของลูกคา้ท่ีไดร้ับการแจง้จากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  



38 
 

จาํนวนมาก41 เช่น กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดมีวตัถุประสงค์ของกองทุนเพื่อใช้

ประโยชน์ในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด42 กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 43 กองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยม์ีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นทุนใชจ่้ายสาํหรับการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยแ์ละเป็นคา้ใชจ่้ายในการบริหารกองทุน44 โดยจะให้การช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการกระทาํ

ความผดิฐานคา้มนุษย ์และให้การสนับสนุนโครงการเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยข์องหน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย  ์

 นอกจากน้ีขอ้แนะนาํของคณะทาํงานเฉพาะกิจเพื่อดาํเนินมาตรการทางการเงินเก่ียวกบัการ

ฟอกเงิน หรือ Financial Action Task Force on money laundering (FATF) ในบนัทึกการตีความ

คาํแนะนาํขอ้ท่ี 38 (Interpretive Note To Recommendation 38) ยงัไดแ้นะนาํว่าแต่ละประเทศควร

พิจารณาจดัตั้งกองทุนริบทรัพยสิ์น (asset forfeiture fund) และให้นาํทรัพยสิ์นท่ีริบมาทั้งหมดหรือ

บางส่วน ไปฝากไวก้บักองทุนดังกล่าวเพื่อใช้ในการบงัคบัใช้กฎหมาย  หรือเพื่อสุขภาพ เพื่อ

การศึกษา หรือเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนท่ีเหมาะสม* โดยอาจกล่าวไดว้่าเป็นการใชเ้งินได้จากการ

ประกอบอาชญากรรมเพื่อต่อสูก้บัอาชญากรรม ซ่ึงเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของภาครัฐและสร้าง

ความคล่องตวัใหก้บัองคก์รหรือหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย 

 แนวคิดในการจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการดว้ยกนั ทั้งปัญหาดา้นการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังานของ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นการประสานความร่วมมือใน

                                                             
41 คณะทาํงานพิจารณาแนวทางการกาํหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชนในการป้องกนัการทจุริต, “แนวทางการกาํหนดมาตรการป้องกนัการทุจริตภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน”  (คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ, 2554), หน้า 25. 

42
 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด พ.ศ.2534, มาตรา 34. 

43 พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547, มาตรา 112 
44

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ.2551, มาตรา 42. 
*

 Countries should consider establishing an asset forfeiture fund into which all, or a portion of, confiscated 
property will be deposited for law enforcement, health, education, or other appropriate purposes. 
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การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบัต่างประเทศเพื่อตดัวงจรอาชญากรรมและทาํลายองค์กร

อาชญากรรมซ่ึงมีโครงสร้างและเครือข่ายสลบัซับซ้อน จึงจาํเป็นตอ้งอาศยัการประสานความ

ร่วมมือกบันานาประเทศไม่ว่าจะเป็นการแลกเปล่ียนขอ้มลู หรือเรียนรู้เทคโนโลยต่ีางๆระหว่างกนั45 

ประกอบกับในช่วงเวลานั้นสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีวิสัยทศัน์ท่ีจะเป็น

องคก์รหลกัและศนูยก์ลางความร่วมมือ ช่วยเหลือ ในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และ

ความผดิมลูฐานท่ีมีประสิทธิภาพเป็นท่ียอมรับ เช่ือถือ ศรัทธาจากประชาชนและนานาประเทศ46 จึง

จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งไดรั้บการจดัสรรงบประมาณดา้นการต่างประเทศใหเ้พียงพอเพื่อดาํเนินงาน

ในส่วนน้ี  

สาํหรับกระบวนการร้องขอให้ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิดให้ตกเป็นของ

แผน่ดิน หากศาลมีคาํสัง่ใหท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิตกเป็นของแผน่ดินแลว้ ก็จะตอ้ง

นาํเงินหรือทรัพยสิ์นดงักล่าวส่งกระทรวงการคลงัเพื่อเป็นรายไดข้องแผ่นดินต่อไป แต่เน่ืองจาก

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีซ่ึงตอ้งมีการปฏิบติั

หน้าท่ีโดยรวดเร็วในการดาํเนินการกับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิด ตอ้งใชค้วามรู้ 

ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนและการดําเนินคดีสูง ต้องมีความคล่องตัว มีการ

ดําเนินการทางลับ มีความเส่ียงภัย รวมทั้ งต้องมีการประสานสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ซ่ึง

งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนประจาํปีไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน47 เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

ยานพาหนะ เซฟเฮา้ส์ ค่าใชจ่้ายในการทาํสาํนวน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการยึดและอายดัทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผิด ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ

สืบสวนสอบสวนและดาํเนินคดี ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเก็บรักษาทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่า

ประกาศคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน ค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์

                                                             
45

 ประคอง ดุลคนิจ, “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารจดัการกองทนุป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั
รามคาํแหง, 2551), หน้า 52. 

46
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, รายงานประจาํปี 2548 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, 2549), หน้า 26. 
47

 ส ำนกังำนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, รายงานประจาํปี 2547 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน, 2548), หน้า68. 



40 
 

ลงทะเบียนตอบรับ ค่าใชจ่้ายในการตามประเด็นของพนกังานอยัการ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประเมิน

ค่าเสียหายและค่าเส่ือมสภาพทรัพยสิ์น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก

ท่ีแสวงหาหรือใหข้อ้มลูข่าวสาร เป็นตน้ ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติังาน ขาดความคล่องตวั 

และไม่มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในลกัษณะท่ีเสียงภัย 48 และไม่

สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากลในเร่ืองการบริหารและจัดการกับทรัพยสิ์นท่ี เก่ียวกับการกระทาํ

ความผดิเพื่อประโยชน์ในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ ตอ้งกาํหนดวิธีการ

ใหเ้งินทุนท่ียดึกลบัไปเป็นของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยอาจตั้งเป็นกองทุนทรัพยสิ์นท่ีถูก

ยดึเพื่อเป็นช่องทางการไดง้บประมาณอีกทางหน่ึงของสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน49 

เดิมไดม้ีการออกระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีเพื่อจดัสรรเงินรางวลัให้แก่ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานดา้นยาเสพติดและการฟอกเงิน ซ่ึงจดัสรรจากมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการ

กระทาํความผดิจาํนวนร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีศาลมีคาํสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เพื่อใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัสรรให้แก่สายลบัจาํนวนร้อยละ 15 และร้อยละ 25 จดัสรร

ให้แก่เจา้หน้าท่ีตาํรวจและเจา้หน้าท่ีของสาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฝ่ายละ

เท่าๆกนั ซ่ึงทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีมีขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเส่ียงภยั แต่อย่างไรก็

ตามนโยบายดงักล่าวได้รับการวิพากษ์วิจารณ์มากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะ

แรงจูงใจดงักล่าวส่งผลเสียหายอยา่งยิง่ต่อคดีอาญาหลกัในความผิดฐานฟอกเงินและการร้องขอให้

ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดิน เพราะในท่ีสุดศาลยกฟ้อง รวมทั้งความไม่เป็นธรรมในการจ่ายเงิน

รางวลัและหลกัความมีส่วนได้เสียของเจา้หน้าท่ีของรัฐ ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ทาํหนังสือ

ทกัทว้งมายงัรัฐบาลประเทศไทยเพื่อใหย้กเลิกการจ่ายเงินสินบนรางวลั และต่อมาก็ไดม้ีการยกเลิก

                                                             
48

 ประคอง ดุลคนิจ, “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารจดัการกองทนุป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” หน้า 53. 
49

 ฝ่ายกฎหมาย กองทุนการเงินระหว่างประเทศ, “รายงานผลการประเมินประเทศไทยด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน,” 24 กรกฎาคม 2550, ขอ้ 403 และ 409 



41 
 

ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีดงักล่าว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ   ผูป้ฏิบติัหน้าท่ี50 สาํนักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินจึงไดแ้สวงหาแนวทางในการสนบัสนุนช่วยเหลือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีจนเกิดเป็น

แนวคิดในการจดัตั้งกองทุนข้ึนมาเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินการของเจา้หนา้ท่ีของสาํนกังานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน 

 จากปัญหาดงักล่าวทั้งทางดา้นงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แต่ละปี ซ่ึงไม่เพียงพอต่อ

การปฏิบติังานและการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลดงักล่าวขา้งตน้ 

สาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจึงไดเ้สนอให้มีการจดัตั้งกองทุนข้ึนในสาํนักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เรียกว่า “กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อให้

สามารถนําเงินจากกองทุนมาใชใ้นการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในดา้นการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน และเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในลกัษณะ

ท่ีเส่ียงภยัเพ่ือเพ่ิมขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติัหน้าท่ี และเพื่อให้การบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผดิสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 

 

2.4   ความเป็นมาในการจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ซ่ึงเสนอโดยรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ์

กล่าวคือ เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2550 คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติอนุมติัหลกัการแห่งพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินดงักล่าวน้ีตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไดพิ้จารณา

ทบทวนและแกไ้ขเพ่ิมเติมร่วมกบัรัฐมนตรีและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2549 และส่งใหส้าํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ

พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงก่อนส่งใหค้ณะกรรมการประสานงานสภานิติบญัญติัแห่งชาติพิจารณา   

                                                             
50

 ประคอง ดุลคนิจ, “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารจดัการกองทนุป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” หน้า 54. 
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คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย

ดงักล่าวรวม 4 คร้ัง ในคร้ังท่ี 4 ไดเ้ชิญผูแ้ทนจากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไป

ช้ีแจงในการประชุมเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญติัเมื่อวนัวนัท่ี 17 ตุลาคม 2550 ซ่ึงท่ีประชุม

พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบตามร่างพระราชบญัญติัท่ีสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ได้แก้ไขตามท่ีคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติ และได้เสนอต่อ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อว ันท่ี 29 ตุลาคม 2550 เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พิจารณา51  

ร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวได้กาํหนดให้มีกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

โดยเพ่ิมบทนิยามคาํว่า “กองทุน” ในมาตรา 3 และเพ่ิมหมวด 6/1 ว่าด้วยกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 59/1 มาตรา 59/2 มาตรา 59/3 มาตรา 59/4 มาตรา 59/5 มาตรา 59/6 

และมาตรา 59/7 ซ่ึงเหตุผลท่ีให้มีการจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมาก็

เน่ืองจากสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานท่ีมีลกัษณะงานท่ีซ่ึงตอ้งมี

การปฏิบติัหนา้ท่ีจบักุมผูก้ระทาํผดิฐานฟอกเงินโดยรวดเร็วและขยายผลแจง้ขอ้กล่าวหาเพ่ิมเติมคดี

ฟอกเงิน ตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถในดา้นการสืบสวนสอบสวนและการดาํเนินคดีสูง ตอ้งมีความ

คล่องตวั มีการดาํเนินการทางลบั มีความเส่ียงภยั รวมทั้งตอ้งมีการประสานสมัพนัธก์บัต่างประเทศ  

ประกอบกับงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนประจําปีไม่เพียงพอ และเพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ จึงมีความจาํเป็นตอ้งจัดให้มีกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินข้ึน และกาํหนดวตัถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือให้การจ่ายเงินของกองทุน

เป็นไปดว้ยความโปร่งใสเช่ือถือได้52 ทั้งน้ีการบริหารจดัการกองทุนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์นั้น

                                                             
51

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 11-12. 
52

 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, “ตารางเปรียบเทียบพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กบัร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. … ท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ)
ตรวจพิจารณาแลว้,” หน้า 18-19. (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่) 
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ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนดโดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลงั53 

 กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจดัตั้งข้ึนตามมาตรา 59/1 แห่งพระราชบญัญติั

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 โดยมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เมื่อวนัท่ี 1 มีนาคม 2551 ดงันั้นจึงถือว่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ไดจ้ดัตั้งข้ึนในสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2551 เป็นตน้ไป 

 

2.5 หลกัการของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายที่เกีย่วข้อง 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551ไดจ้ดัตั้งกองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินข้ึนโดยมีหลกัการและสาระสาํคญัดงัน้ี 

 2.5.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

 กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินดงัน้ี54 

1) สนบัสนุนการดาํเนินการเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวน การดาํเนินคดี การตรวจคน้ การ

ยึดหรืออายดั การบริหารจดัการทรัพยสิ์น การแจ้งเบาะแส การคุม้ครองพยาน หรือการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

และประชาชนในการดาํเนินการนั้น 

                                                             
53

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 59/1 และ 59/6 
54

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 59/1 



44 
 

2) ส่งเสริมความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และประชาชนเก่ียวกบัการเผยแพร่ 

และการใหข้อ้มลูข่าวสาร การประชุมหรือการจดัศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ และการดาํเนินการเพื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

3) ดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของพระราชบัญญัติป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

2.5.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัน้ี55 

1) ทรัพยสิ์นท่ีให้นําส่งเขา้กองทุนตามมาตรา 51 หมายถึงทรัพยสิ์นท่ีศาลมีคาํสั่งว่าเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน และมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นดงักล่าวตก

เป็นของแผน่ดิน กรณีทรัพยสิ์นท่ีศาลมีคาํสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นเงิน ให้สาํนักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินส่งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึงและอีกก่ึงหน่ึงส่งใหก้ระทรวงการคลงั แต่ถา้เป็น

ทรัพยสิ์นอ่ืนใหด้าํเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกาํหนด 

2) ทรัพยสิ์นท่ีเก็บรักษาซ่ึงไม่มีการขอรับคืนตามมาตรา 49 และ มาตรา 51/1 หมายถึง 

ทรัพยสิ์นท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน มีคาํสั่งยึดหรืออายดัชั่วคราวมีกาํหนดไม่เกินเก้าสิบวนั และเลขาธิการส่งเร่ืองให้พนักงาน

อยัการยื่นคาํร้องขอให้ศาลมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน แต่ในชั้นพนักงาน

อยัการเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะยืน่คาํร้องขอใหศ้าลมีคาํสัง่ใหท้รัพยสิ์นทั้งหมดหรือบางส่วน

ตกเป็นของแผ่นดิน จึงส่งเร่ืองคืนมาให้เลขาธิการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินวินิจฉยัช้ีขาด เม่ือคณะกรรมการช้ีขาดไม่ใหย้ืน่คาํร้องหรือไม่วินิจฉัยช้ีขาด

ภายในสามสิบวนันับแต่ไดรั้บเร่ืองจากเลขาธิการและถา้ไม่มีผูใ้ดมาขอรับทรัพยสิ์นดังกล่าวคืน

ภายในสองปี นบัตั้งแต่วนัท่ีคณะกรรมการมีคาํวินิจฉยัช้ีขาดไม่ให้ยื่นคาํร้องหรือไม่วินิจฉัยภายใน

กาํหนดระยะเวลา ใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินดาํเนินการนาํทรัพยสิ์นนั้นส่ง
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เขา้กองทุน แต่ถา้มีผูม้าขอรับทรัพยสิ์นคืนตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงสามารถทาํไดแ้มเ้กินกว่ากาํหนดสอง

ปีใหส้าํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินคืนทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูม้าขอรับคืน หากไม่อาจ

ส่งคืนทรัพยสิ์นได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากไม่มีผูม้าขอรับคืนเมื่อล่วงพน้ยี่สิบปีให้

ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของกองทุน หลกัเกณฑ ์วิธีการ การเก็บรักษาและการจดัการทรัพยสิ์น หรือเงิน

ในระหว่างท่ียงัไม่มีผูม้ารับคืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินกาํหนด 

กรณีศาลเห็นว่าทรัพยสิ์นตามคาํร้องไม่เป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิและศาล

ไดส้ัง่คืนทรัพยสิ์นนั้น เม่ือไม่มีผูใ้ดมาขอรับคืนทรัพยสิ์นภายในสองปีนับแต่วนัท่ีศาลมีคาํสั่ง ให้

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินนาํทรัพยสิ์นนั้นเขา้กองทุน แต่ถา้มีผูม้าขอรับคืนโดย

ใช้สิทธิขอรับคืนตามกฎหมายอ่ืนซ่ึงสามารถทาํได้แมเ้กินกว่าสองปี ให้สาํนักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินส่งคืนทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูม้าขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืนทรัพยสิ์นไดใ้ห้คืน

เป็นเงินจากกองทุนแทน และถา้ไม่มีผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยี่สิบปีให้ทรัพยสิ์นนั้นตกเป็นของ

กองทุน หลกัเกณฑ ์วิธีการ การเก็บรักษาและการจดัการทรัพยสิ์น หรือเงินในระหว่างท่ียงัไม่มีผูม้า

รับคืนใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนด 

3) ทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้ห ้

4) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐไทยหรือของต่างประเทศ 

5) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นตามขอ้ 1), 2), 3) และ 4) 

ทั้งน้ีทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นของสํานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยไม่ต้องนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน 56 การรับเงิน การ

จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน การเก็บรักษาทรัพยสิ์น การบริหารจดัการ การจดัหาผลประโยชน์ 

การจาํหน่ายทรัพยสิ์น และอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งการการดาํเนินกิจการของกองทุนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
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ท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงการคลงั57 

ส่วนค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนอ่ืนใดซ่ึงจาํเป็นต้องจ่ายแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก 

พนกังานเจา้หนา้ท่ี ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือหรือสนบัสนุนการปฏิบติั

หน้าท่ีเพื่อให้การดาํเนินงานตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน ใหจ่้ายจากกองทุน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี

คณ ะก ร รม ก า ร ป้อ ง กัน และ ปร าบ ป รา ม กา รฟ อ กเ งิ นกําห น ดโ ดย ค วา ม เห็ นช อ บข อ ง

กระทรวงการคลงั58 

ปัจจุบนัทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีเพียงทรัพยสิ์นท่ีศาลมี

คาํสัง่ว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิตามกฎหมายฟอกเงิน และมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์น

ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดินตามบทบัญญัติมาตรา 59/2(1) เท่านั้ น โดยมีจ ํานวนเงินทั้ งส้ิน 

64,980,300.5275 บาท59  

2.5.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน อนัประกอบดว้ย เลขาธิการเป็นประธานกรรมการ 

รองเลขาธิการฝ่ายบริหารเป็นรองประธานกรรมการ ผู ้แทนกระทรวงยุติธรรม ผู ้แทน

กระทรวงการคลงั ผูแ้ทนสาํนักงานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ผูแ้ทนสํานัก

งบประมาณ ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผูแ้ทนสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานกองทุนท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
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การฟอกเงินแต่งตั้งไม่เกินสามคนเป็นกรรมการ ผูอ้าํนวยการสาํนักทรัพยสิ์นเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และบุคคลท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งอีกไม่เกินสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ60 

คณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีอาํนาจดงัน้ี61 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก่ียวกบัมาตรการ

ในการดาํเนินการของกองทุน 

2) กาํกบั ควบคุม และบริหารกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

3) กาํหนดระเบียบ หลกัเกณฑ ์วิธีการ และขอ้บงัคบัใชก้ารปฏิบติังานของกองทุน 

4) พิจารณาประมาณการรายรับและรายจ่ายประจาํปีของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินพิจารณา 

5) รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของกองทุนเพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อทราบ 

6) เสนองบดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแลว้ให้สาํนักงานตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบรับรอง แลว้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและ

รัฐมนตรีทราบภายในหกเดือนนบัแต่วนัส้ินปีงบประมาณ 

7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทาํงานเพ่ือช่วยเหลือหรือพิจารณาและเสนอความเห็น

ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือมอบหมายใหป้ฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควร 

8) ปฏิบติังานอนัใดเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนและตามท่ีคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมอบหมาย 

                                                             
60 ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วา่ดว้ยกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ..., ขอ้ 5 
61 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 9 



48 
 

2.5.4 การรับทรัพย์สิน การจ่ายเงิน และการเกบ็รักษาทรัพย์สินของกองทุน 

หา้มกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินรับทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะดงัน้ี 

1) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิอาญา 

2) ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติดพนั 

3) ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ของทรัพยสิ์นท่ีสามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ซ่ึงผูก้ระทํา

ความผดิมอบใหห้รือซ่ึงมีผูม้อบโดยมีเง่ือนไขในการใหท่ี้เป็นการขดัต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

4) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

สาํหรับการจ่ายเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนั้น ให้จ่ายได้เพ่ือ

กิจการดงัน้ี62 

1) เพื่อชาํระคืนให้แก่ผูม้ีสิทธิรับคืนกรณีไม่อาจส่งคืนทรัพยสิ์นไดต้ามมาตรา 49 หรือ

มาตรา 51/1 

2) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและการจัดการเก่ียวกับกองทุนท่ีกาํหนดไวใ้น

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยกองทุนการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

3) เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการเก่ียวกบัการสืบสวนสอบสวน การดาํเนินคดี การตรวจคน้ 

การยดึหรืออายดั การบริหารจดัการทรัพยสิ์น การแจง้เบาะแส การคุม้ครองพยาน หรือการอ่ืนใดท่ี

เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งและประชาชนในการดาํเนินการนั้น 

                                                             
62

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 14 
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4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ผูท่ี้เก่ียวข้อง และประชาชนเก่ียวกับการ

เผยแพร่ และการให้ขอ้มูลข่าวสาร การประชุมหรือการจดัศึกษาอบรม การร่วมมือทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ และการดาํเนินการเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน 

5) เพ่ือดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

6) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่หน่วยงาน บุคคลภายนอก พนักงานเจา้หน้าท่ี ขา้ราชการหรือ

เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ีช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อให้การดาํเนินงานตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

7) เพ่ือเป็นค่าตอบแทนแก่กรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทาํงานท่ีแต่งตั้งข้ึนเพ่ือปฏิบติั

หน้าท่ี หรือช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้การดาํเนินงานตามพระราชบญัญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

สาํหรับการเก็บรักษาทรัพยสิ์นกองทุนใหส้าํนกับริหารจดัการทรัพยสิ์นเปิดบญัชีเงินฝากไว้

ท่ีกระทรวงการคลงั ช่ือบญัชี “กองทุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” เพื่อความคล่องตวั

ในการบริหารกองทุนใหส้าํนกับริหารจดัการทรัพยสิ์นเปิดบญัชีไวก้บัธนาคารของรัฐหรือธนาคารท่ี

เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินหมุนเวียนหน่ึงร้อยลา้นบาทต่อเดือน ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขท่ี

กระทรวงการคลงักาํหนด และในการเปิดบญัชีเงินฝากให้แยกเปิดบญัชีตามประเภทของทรัพยสิ์น

ของกองทุน รวมทั้งใหน้าํระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าดว้ยการเกบ็

รักษาและการจดัการทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดอายดั พ.ศ. 2543 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลมกบัการเก็บรักษา

ทรัพยสิ์นดว้ย63 

 

                                                             
63

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 12 
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2.5.5 อ านาจหน้าที่ในการบริหาร การจดัการ การจดัหาผลประโยชน์ การจ าหน่ายทรัพย์สิน

และอืน่ๆที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินกจิการของกองทุน 

อาํนาจหน้าท่ีในการบริหารกองทุนนั้นเป็นของสาํนักบริหารจดัการทรัพยสิ์นซ่ึงมีหน้าท่ี

รับผดิชอบการดาํเนินงานกองทุนและมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี64 

1) รับมอบและจัดเก็บการรักษาเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน การเบิกจ่ายเงินกองทุน 

รวมทั้งการวางระบบการจดัเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นกองทุน 

2) จดัใหม้ีการทาํแผนการบริหาร การจดัการ การจดัหาผลประโยชน์ การจาํหน่ายทรัพยสิ์น 

และอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับกองทุน รวมทั้งดาํเนินการบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทุนให้เกิด

ประโยชน์ 

3) ปฏิบติังานธุรการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน และประสานงานในการดาํเนินงานกองทุนกบัหน่วยงานอ่ืนหรือบุคคลใดๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สาํหรับการจดัการหรือการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนดาํเนินการได ้ดงัน้ี65 

1) ในกรณีท่ีเป็นทรัพยสิ์นกองทุนเร่ืองใดหากปล่อยท้ิงไวจ้ะทาํให้เสียประโยชน์ อาจนาํ

ทรัพยสิ์นนั้นออกจดัหาผลประโยชน์ไดแ้ละการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งไม่ขดัวตัถุประสงค์ของ

กองทุน และใหน้าํระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยการเก็บรักษา

และการจดัการทรัพยสิ์นท่ีถกูยดึ พ.ศ. 2543 ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินว่าดว้ยการให้ผูม้ีส่วนไดเ้สียรับทรัพยสิ์นไปดูแลและใชป้ระโยชน์ การนาํทรัพยสิ์นออกขาย

ทอดตลาด และนาํทรัพยสิ์นไปใชเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 และระเบียบอ่ืนใดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ียึดหรืออายดัซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินไดอ้อกไวม้าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                                                             
64

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 20 

65
 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 21 
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2) ในกรณีท่ีเป็นเงินของกองทุนซ่ึงมีจาํนวนมากเพียงพออาจนาํไปซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 

รัฐวิสาหกิจ หรือตัว๋เงินคงคลงัได ้

3) การจัดหาผลประโยชน์นอกจากข้อ 1) และ ข้อ 2) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกระทรวงการคลงัก่อน 

4) ในการจดัการหรือจดัหาผลประโยชนก์องทุนในเร่ืองใด ซ่ึงไม่สามารถดาํเนินการไดต้าม

ขอ้ 1), 2), 3) ได ้ใหน้าํเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนก่อน หากคณะกรรมการ

กองทุนพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่อยูใ่นอาํนาจ ใหเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

ในส่วนของการจาํหน่ายทรัพยสิ์นและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินกิจการของกองทุน 

เมื่อผูม้ีหนา้ท่ีเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุนเห็นว่าทรัพยสิ์นใดหากเก็บรักษาไวจ้ะเป็นภาระของ

กองทุนในการเก็บรักษา หรือหากเก็บรักษาไวต้วัทรัพยสิ์นนั้นจะเส่ือมค่าหรือราคาลดลงทุกวนั 

หรือหากนาํไปใช้เพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ หรือนาํทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดจะได้

ประโยชน์มากกว่า ก็ให้เสนอคณะกรรมการกองทุนพิจารณาว่าสมควรจะดาํเนินการอย่างใด เมื่อ

คณะกรรมการกองทุนมีมติอยา่งใดแลว้ ใหส้าํนกับริหารจดัการทรัพยสิ์นดาํเนินการไปตามนั้น ใน

การดาํเนินการตามมติคณะกรรมการกองทุนหากเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใดให้นาํระเบียบคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยเร่ืองนั้นมาใช้บังคบัโดยอนุโลม หากไม่มีระเบียบ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกาํหนดไวใ้ห้นําระเบียบของทางราชการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นมาใชบ้งัคบั หากไม่มีใหเ้สนอคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินเพื่อวินิจฉยั 

2.5.6 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ภายในหกเดือนนบัจากวนัส้ินปีงบประมาณ เลขาธิการตอ้งเสนองบดุลและรายงานการจ่ายเงินของ
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กองทุนในปีท่ีล่วงมาแล้ว ซ่ึงสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว เสนอต่อ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรี66 

โดยสาํนกับริหารจดัการทรัพยสิ์นตอ้งดาํเนินการจดัให้มีการทาํระบบบญัชีกองทุนตามท่ี

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกระทรวงการคลงั 

และให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นผู ้

ตรวจสอบระบบบญัชีกองทุนและเสนอแนะในการจดัทาํระบบบญัชีกองทุน ภายหลงัจากท่ีไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกระทรวงการคลงัแลว้ 

รวมทั้งสรุปผลการดาํเนินงานของกองทุนเม่ือครบปีปฏิทินซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจาก

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แลว้รายงานให้

คณะกรรมการกองทุนและเลขาธิการทราบโดยเร็ว การปิดบญัชีให้กระทาํปีละหน่ึงคร้ังตามรอบปี

ปฏิทิน (ปีงบประมาณ) และใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน จดัทาํงบการเงินส่ง

ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทิน (ปีงบประมาณ) เม่ือสาํนกังาน

ตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ ใหส้าํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินเสนองบการเงินดังกล่าวพร้อมความเห็นของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรีเพื่อทราบ67 

                                                             
66

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 59/7 
67

 ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วา่ดว้ยกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ..., ขอ้ 22 



บทที่ 3 

การด าเนินการกบัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายต่างประเทศ 

 ในบทน้ีผูศึ้กษาจะทาํการศึกษากฎหมายของต่างประเทศในเร่ืองกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน และการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดเพื่อจะ

นาํมาศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายของประเทศไทย โดยประเทศท่ีจะทาํการศึกษาเปรียบเทียบ 

ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม ประเทศออสเตรเลีย

ซ่ึงมีกองทุนริบทรัพยสิ์น และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซ่ึงมีการบริหารจดัการทรัพยสิ์นในรูปแบบ

อ่ืนท่ีไม่ใช่กองทุน 

 

3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 3.1.1 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา 

 การฟอกเงินเป็นปัญหาร้ายแรงในประเทศสหรัฐอเมริกา  แหล่งท่ีมาของเงินท่ีนาํมาฟอก

ส่วนใหญ่มาจากเงินได้จากอาชญากรรมยาเสพติดซ่ึงมีมูลค่ามหาศาล เน่ืองจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดยาเสพติดท่ีใหญ่มากแห่งหน่ึง มีการประมาณการว่าคนอเมริกนัซ้ือยาเสพ

ติดมากถึงปีละ 100,000 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยส่วนมากเป็นการซ้ือดว้ยเงินสด และเงินได้จาก

อาชญากรรมยาเสพติดเหล่าน้ีประมาณร้อยละ 80 จะถูกนําเข้าสู่สถาบันการเงินในประเทศ

สหรัฐอเมริกาไม่ว่าทางใดทางหน่ึง ส่วนท่ีเหลือก็จะถกูลกัลอบนาํออกนอกประเทศ1 นอกจากน้ีไม่

เพียงแต่อาชญากรรมยาเสพติดเท่านั้นแต่อาชญากรรมอ่ืน เช่น การพนัน การฉ้อโกง การขู่กรรโชก

และอาชญากรรมร้ายแรงอ่ืนๆอาชญากรก็จาํตอ้งฟอกเงินทั้งส้ิน2 ซ่ึงส่งผลให้อาชญากรไดเ้งินมา

ขยายขอบข่ายขององคก์รอนัทาํใหเ้กิดการละเมิดต่อกฎหมายและเกิดความไม่สงบในสงัคมมากข้ึน 

                                                             
1
 Robert E. Powis, The Money Launderers (Chicago: Probus Publishing Company, 1992), p. 289. 

2
 นิกร เภรีกุล, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 2543), หน้า 58. 
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 รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้ตรากฎหมายข้ึนหลายฉบบัเพ่ือป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินขององคก์รอาชญากรรม ดงัน้ี 

  3.1.1.1 Federal Crimes and Criminal Procedure 

  กฎหมาย Federal Crimes and Criminal Procedure เป็นกฎหมายเบ้ืองตน้ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํความผิดทางอาญาเก่ียวกบัการเงิน 

รวมทั้งการนาํเขา้หรือนาํออกซ่ึงตราสารหรือเอกสารทางการเงินประเภทต่างๆ โดยมีการกาํหนด

โทษและลกัษณะการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ ดงัน้ี3 

  1) หากมีหรือพยายามกระทาํการ สนบัสนุนหรือช่วยเหลือในการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัการเงินปกปิดซ่อนเร้นการกระทาํความผิด  หลีกเล่ียงไม่รายงานการโอนเงินนั้น มีการ

กาํหนดโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมูลค่าของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง

ข้ึนอยูก่บัจาํนวนใดจะมากกว่ากนั หรือจาํคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  2) หากมีการกระทาํหรือพยายามนาํเขา้หรือนาํออกไปซ่ึงตราสารหรือเอกสารทาง

การเงิน เช่น เงินตราต่างประเทศ เช็คเดินทาง เช็คธนาคาร ตวัเงิน เป็นตน้ ซ่ึงมีการกาํหนดโทษปรับ

ไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือสองเท่าของมูลค่านั้น ข้ึนอยู่กบัจาํนวนใดจะมากกว่ากนั หรือ

จาํคุกไม่เกิน20 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

  3) หากมีการกระทาํความผดิทั้ง 2 กรณีขา้งตน้ผูก้ระทาํความผดิตอ้งรับผดิทางแพ่ง

ดว้ย แต่ไม่เกินมลูค่าของทรัพยสิ์นนั้น หรือไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ 

  มีข้อสังเกตว่ากฎหมายดังกล่าวมีลกัษณะเป็นบทกาํหนดโทษเพื่อการลงโทษ

ผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัการเงิน รวมถึงการนาํเงินหรือตัว๋เงินเขา้หรือออกประเทศโดยเฉพาะ แต่ยงั

ไม่มีลกัษณะเป็นขอ้บ่งช้ีความผดิมลูฐานอยา่งชดัแจง้  

                                                             
3
 ไชยยศ เหมะรัชตะ, “มาตรการทางกฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน” (เอกสารวิจยัส่วนบุคคล

ดีเด่นตามหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 39 และหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 9, 2539-
2540), หน้า 27. 
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  3.1.1.2 Bank Secrecy Act 1970 

  ในปี ค.ศ. 1970 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดอ้อกกฎหมายพระราชบญัญติัความลบั

ทางธนาคาร หรือ Bank Secrecy Act 1970 (BSA) โดยมีวตัถุประสงค์ให้สถาบนัการเงินต่าง ๆ มี

หนา้ท่ีรายงานธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนในและต่างประเทศให้แก่เจา้หน้าท่ีรัฐไดท้ราบ เพื่อตอ้งการพิสูจน์

ทราบแหล่งท่ีมาของเงิน ปริมาณเงิน และความเคล่ือนไหวของกระแสการเงินท่ีนาํเขา้หรือโอนออก

นอกประเทศ หรือท่ีฝากไวใ้นธนาคารหรือสถาบนัการเงิน เพื่อช่วยให้เจา้หน้าท่ีของรัฐสามารถ

ตรวจสอบและสืบสวนผูก้ระทาํการฝ่าฝืนกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีและกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งน้ี

เน่ืองจากมีบางประเทศไดอ้อกกฎหมายคุม้ครองความลบัของทางธนาคาร โดยถือว่าขอ้มูลของทาง

ธนาคารเป็นความลบั ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยขอ้มลูในบญัชีของลกูคา้ไดก้ารเปิดเผยขอ้มลูลกูคา้

โดยไม่ไดรั้บอนุญาตถือเป็นความผิดทางอาญา เจา้หน้าท่ีของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงไม่ไดรั้บ

ความร่วมมือจากธนาคารต่างประเทศ ในการสืบสวนพฤติการณ์ผูฝ่้าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะการ

หลีกเล่ียงภาษีและการคา้ยาเสพติด การฉอ้โกงของผูบ้ริการสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีการนาํเงินท่ีไดม้า

โดยมิชอบไปฝากในบญัชีลบัของธนาคารต่างประเทศ รัฐบาลสหรัฐไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาโดยวิธี

ทางการทูตและไม่ประสบผลสาํเร็จ สภาคองเกรสจึงหาทางแกไ้ขปัญหาภายในประเทศเอง โดย

การเสนอร่างกฎหมายเขา้สู่การพิจารณาของสภาผูแ้ทนราษฎร เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 1969 และเขา้สู่

การพิจารณาของสภาคองเกรส เมื่อวนัท่ี 6 เมษายน 1970 ซ่ึงประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไดล้งนาม

ประกาศใชก้ฎหมายฉบบัน้ีเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 19704 

  กฎหมาย Bank Secrecy Act 1970 ไดอ้อกมาเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน

ผูก้ระทาํผดิกฎหมายอาญา กฎหมายภาษีอากร และอ่ืนๆ ซ่ึงทาํให้เจา้หน้าท่ีของรัฐสามารถติดตาม

ร่องรอยทางการเงินของผูก้ระทาํความผิดไดส้ะดวกยิ่งข้ึน และยงัเป็นการป้องกันการประกอบ

                                                             
4 วริศรา ภู่ชมภู, (U.S. Department of Justice 1983) 2540, หน้า 104,  อา้งถึงใน ขจีรัตน์ อคัรจิตสกุล, “กฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององคก์รท่ีมีความเส่ียงต่อการกระทาํความผิดฐานฟอก
เงิน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), หน้า 78. 
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กิจกรรมผดิกฎหมายอีกดว้ย โดยกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดมาตรการติดตามการฝากเงินผ่านทาง

สถาบนัการเงินซ่ึงมีสาระสาํคญัดงัน้ี5 

   1) กาํหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งรู้จกัลูกคา้ท่ีมาทาํธุรกรรม  โดยลูกคา้ตอ้งแสดง

ตน และไม่อนุญาตใหม้ีการเปิดบญัชีโดยมีการใชช่ื้อปลอม หรือใชน้ามแฝง 

  2) กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินจดัทาํและเก็บรักษาบนัทึกขอ้มูลทางการเงินไวเ้ป็น

เวลา 5 ปี ซ่ึงหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั  ได้

กาํหนด6 

  3) กาํหนดใหธ้นาคารหรือสถาบนัการเงินรวมทั้งบุคคลธรรมดารายงานขอ้มูลทาง

การเงินประเภทต่าง ๆ ต่อหน่วยงานของรัฐ ไดแ้ก่ 

   3.1) กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินภายในประเทศรายงานธุรกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจ่ายเงิน การรับเงิน การโอนเงินหรือตราสารทางการเงินอ่ืน ๆ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักาํหนด ซ่ึงมีจาํนวนตามท่ีกฎหมายกาํหนดคือ เกินกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ข้ึน

ไป7 

   3.2) กาํหนดใหบุ้คคลใดหรือตวัแทนนาํเงินหรือตราสารทางการเงินซ่ึงมี

จาํนวนเกินกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐข้ึนไปเขา้มาหรือออกนอกสหรัฐ8  

   3.3) กาํหนดใหบุ้คคลท่ีอยูภ่ายใตก้ฎหมายสหรัฐอเมริการายงานธุรกรรม 

หรือความสัมพันธ์ท่ีมีต่อสถาบันการเงินในต่างประเทศ  ตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักาํหนด9 

                                                             
5 U.S. Department of Justice, Investigation and Prosecution of Illegal Money Laundering: A Guide to the Bank 

Secrecy Act, (Drug Enforcement Administration, 1983), pp. 34-58. 
6 Title 31 United States Code, section 5318 (3) 
7
 Title 31 United States Code, section 5313 (a) 

8
 Title 31 United States Code, section 5316 



57 
 

   3.4) กาํหนดให้มีการกระจายขอ้มูลทางการเงินโดยให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัมีอาํนาจในการกระจายขอ้มลูรายงานประเภทต่างๆ ใหก้บัหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อใช้

ในการสืบสวนดาํเนินคดีอาญา และคดีภาษีอากร ขอ้มูลท่ีไดรั้บน้ีจะตอ้งเก็บรักษาไวเ้ป็นความลบั

แต่จะเปิดเผยใหก้บับุคคลท่ีนาํไปใชป้ระโยชน์ในทางราชการท่ีเก่ียวกบัการสืบสวนดาํเนินคดี10   

  3.5) กาํหนดให้ทางธนาคารหรือสถาบนัการเงินจดัฝึกอบรมเจา้หน้าท่ี

เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัให้ลูกคา้แสดงตน  การจดัทาํบนัทึก การรายงาน

ขอ้มลูทางการเงินรวมทั้งการใหค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ 

3.6) มีการกาํหนดโทษผูฝ่้าฝืนกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญา 

    3.6.1) ความรับผิดทางแพ่ง กรณีสถาบนัการเงินภายในประเทศ

รวมทั้งหุ้นส่วนผูจ้ดัการ พนักงานงาน หรือลูกจา้งของสถาบนัการเงินจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย  หรือ

ระเบียบเพื่อออกภายใตก้ฎหมาย (ยกเวน้กรณีฝ่าฝืน 31 U.S.C มาตรา 5314, มาตรา 5315) จะถูก

ปรับมากกว่าจาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม หรือปรับ 25,000 เหรียญสหรัฐ11  

    3.6.2) ความรับผิดทางอาญา ผูใ้ดเจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ

ระเบียบท่ีออกภายใตก้ฎหมาย (ยกเวน้กรณี 31 U.S.A มาตรา 5315) จะถูกปรับไม่เกิน 250,000 

เหรียญสหรัฐ หรือจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ12 

    ในกรณีท่ีจาํเลยกระทาํความผิดตามกฎหมายน้ี (ยกเวน้กรณี 31 

U.S.C. มาตรา 5315) พร้อมกบักระทาํความผิดกฎหมายอ่ืนๆ ของสหรัฐอเมริกาดว้ย หรือว่าเป็น

ประเภทหน่ึงของการกระทาํความผิดเก่ียวกบัธุรกรรมท่ีมีจาํนวนเกินกว่า  100,000 เหรียญสหรัฐ

                                                                                                                                                                              
9
 Title 31 United States Code, section 5314 (a) 

10
 Title 31 United States Code, section 5319 

11
 Title 31 United States Code, section 5312 (a) (1) 

12
 Title 31 United States Code, section 5322 (a) 



58 
 

ภายในระยะเวลา 12 เดือน ผูก้ระทาํความผดิจะถกูปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ หรือจาํคุกไม่

เกิน 10 ปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ13 

   3.7) ในเร่ืองอาํนาจหนา้ท่ีในการตรวจสอบรายงานหรือขอ้มลูเก่ียวกบัการ

ทาํธุรกรรมกฎหมายกาํหนดใหรั้ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั (The Secretary of The Treasury) 

มีอาํนาจท่ีจะตรวจสอบสมุดบนัทึก เอกสาร หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัขอ้มลูของสถาบนัการเงินใน

ประเทศหรือการค้า หรือธุรกิจท่ีไม่เก่ียวขอ้งทางการเงิน ท่ีเก่ียวกับการเก็บรักษาเอกสาร หรือ

ขอ้บงัคบัรายงานตามหมวดน้ี ( 31 U.S.C. มาตรา 5318 (a) (3)) และมีอาํนาจในการออกหมายเรียก

สถาบนัการเงินหรือการคา้ธุรกิจท่ีไม่เก่ียวกบัการเงินรวมถึงเจา้หนา้ท่ี พนกังานของสถาบนัการเงิน

ดงักล่าว (รวมถึงเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานคนก่อนๆ) หรือบุคคลท่ีครอบครองดูแลรักษา ซ่ึงรายงาน

หรือเอกสารให้มาพบและมีอาํนาจท่ีจะให้บุคคลเหล่านั้นยื่นสมุดบนัทึก เอกสารหรือขอ้มูลอ่ืนๆ 

หรือใหเ้ขา้มาพบเพื่อใหก้ารในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการสอบสวน14 

  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการรายงานธุรกรรมท่ีน่าสงสยัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

(The Secretary of The Treasury) สามารถท่ีจะเรียกใหส้ถาบนัการเงินใด ๆ ผูอ้าํนวยการ เจา้หน้าท่ี 

พนกังานหรือตวัแทนของสถาบนัการเงินใหร้ายงานถึงธุรกรรมท่ีน่าสงสยั โดยกฎหมายกาํหนดหา้ม

ไม่ใหม้ีการแจง้ การรายงานใหบุ้คคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํธุรกรรมดงักล่าวทราบว่าธุรกรรมนั้นได้

ถกูรายงานรวมทั้งการหา้มเจา้หนา้ท่ีของรัฐผูซ่ึ้งล่วงรู้ถึงการรายงานดงักล่าวเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคล

ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมท่ีถกูรายงาน15 

 จากสาระสาํคญัของกฎหมายดงักล่าว ไดก้าํหนดให้สถาบนัการเงินมีหน้าท่ีตอ้ง

จดัทาํและเก็บรักษาบนัทึกข้อมูลทางการเงินไว ้และรายงานขอ้มูลทางการเงินประเภทต่างๆต่อ

หน่วยงานของรัฐ เพื่อใหป้รากฏร่องรองทางกระดาษหรือร่องรอยทางการเงิน อนัจะทาํใหเ้จา้หน้าท่ี

ของรัฐสามารถติดตามร่องรอยทางการเงินของผูก้ระทาํความผดิไดส้ะดวกยิง่ข้ึน 

                                                             
13

 Title 31 United States Code, section 5322 (b) 

14
 Title 31 United States Code, section 5318 (a) (4) 

15
 Title 31 United States Code, section 5318 (g) 
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  3.1.1.3 Money Laundering Control Act 1986 

  ดว้ยเหตุท่ีกฎหมาย Bank Secrecy Act ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูย่งัมีช่องโหว่และไม่เพียงพอ

ต่อการต่อตา้นการฟอกเงิน ในปี ค.ศ. 1986 รัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงไดพ้ิจารณา

และประกาศใชก้ฎหมาย The Money Laundering Control Act 1986 (MLCA) ซ่ึงบญัญติัไวใ้น Title 

18 United States Code Section 1956 โดยมีวตัถุประสงค์ใหเ้ป็นกฎหมายกาํหนดความผิดมูลฐาน

เพื่อควบคุมการฟอกเงิน ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวไดก้าํหนดหา้มการเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงินในลกัษณะ

กวา้ง ๆ ของการโอนเงินท่ีได้มาจากการประกอบอาชญากรรม 16 และเพื่อเป็นการต่อต้าน

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ด้วยการกระทาํการในลกัษณะเป็นเคร่ืองมือในการฟอกเงิน อนัมี

หลกัเกณฑด์งัน้ี17 

  1) บุคคลใดก็ตามดําเนินการหรือพยายามท่ีจะดําเนินธุรกรรมทางการเงิน  

(Financial Transaction) อนัเก่ียวเน่ืองกับเงินท่ีได้มาจากการกระทาํอนัไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

(Unlawful Activity) โดยรู้ถึงท่ีมาของเงินในการดาํเนินธุรกรรมดังกล่าว  ไม่ว่าจะโดยเจตนา

ช่วยเหลือในการกระทาํไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือรู้ว่าธุรกรรมทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงกระทาํ

ดงักล่าวนั้น เพื่อ 

   - ปกปิดหรือลวงสภาพ ท่ีตั้ง แหล่งท่ีมา ความเป็นเจา้ของ หรือการควบคุม

รายไดข้องการกระทาํอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ 

   - หลีกเล่ียงการรายงานธุรกรรมซ่ึงกาํหนดไวภ้ายใตก้ฎหมายของมลรัฐ

หรือกฎหมายของสหรัฐ (State of Federal Law) 

                                                             
16

 ชยันนัท ์แสงปตุตะ, “กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษาเฉพาะกรณีความผิดมูลฐาน,” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2541), หน้า 40. 
17

 วีระพงษ ์บญุโญภาส, “กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณี “ความผิดมูลฐาน” ของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย,” ใน วารสารกฎหมายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัปีท่ี 20 ฉบบัท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), หน้า 67-77. 
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  จะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือปรับเป็นจาํนวนสองเท่า

ของมูลค่าทรัพยสิ์น ซ่ึงเก่ียวกบัธุรกรรมแลว้แต่ว่าจาํนวนใดมากกว่ากนัหรือจาํคุกไม่เกินยี่สิบปี 

หรือทั้งจาํทั้งปรับ18 

  2) บุคคลใดก็ตาม ทาํการส่งหรือพยายามท่ีจะส่งตราสารทางการเงิน  (Monetary 

Instrument) หรือเงินทุน (funds) ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา (United States) ออกหรือผ่านไปยงั

สถานท่ีแห่งใดภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา หรือนําเข้าซ่ึงตราสารทุนใด  ๆ ยงัประเทศ

สหรัฐอเมริกา จากหรือผ่านสถานท่ีแห่งใดภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะโดยเจตนา

ช่วยเหลือในการกระทาํอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมายหรือรู้ว่าตราสารทางการเงินหรือเงินทุนดงักล่าว

เก่ียวขอ้งกบัเงิน ซ่ึงไดม้าจากการอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และรู้ว่าการส่งหรือนาํเขา้เงินทั้งหมดหรือ

บางส่วนดงักล่าวนั้น เพื่อ 

   - ปกปิดหรือลวงสภาพ ท่ีตั้ง แหล่งท่ีมา ความเป็นเจา้ของ หรือการควบคุม

รายไดข้องการกระทาํอนัไม่ชอบดว้ยกฎหมาย หรือ 

    - หลีกเล่ียงการรายงานการส่งหรือการนาํเข้าเงิน ซ่ึงกาํหนดไวภ้ายใต้

กฎหมายของมลรัฐหรือกฎหมายของสหรัฐ (State of Federal Law) 

  จะตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐหรือปรับเป็นจาํนวนสองเท่า

ของมลูค่าตราสารทางการเงินหรือเงินทุนในการกระทาํความผดินั้น แลว้แต่ว่าจาํนวนใดมากกว่ากนั 

หรือจาํคุกไม่เกินยีสิ่บปี หรือทั้งจาํทั้งปรับ19 

  3) บุคคลใดก็ตาม ดาํเนินการหรือพยายามดาํเนินธุรกรรมดงักล่าวมาในขอ้ (1) 

หรือส่ง หรือนาํเขา้ หรือพยายามส่ง หรือนาํเขา้ดงัท่ีกล่าวมาในขอ้ (2) ตอ้งรับผิดชอบทางแพ่งต่อ

                                                             
18

 Title 18 United States Code, section 1956 (a) (1) 
19

 Title 18 United States Code, section 1956 (a) (2) 
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สหรัฐอเมริกา (United States) เป็นจาํนวนไม่เกินกว่ามูลค่าของทรัพยสิ์นเงินทุนหรือตราสารทาง

การเงินซ่ึงเก่ียวกบัธุรกรรม หรือเป็นเงิน 10,000 เหรียญสหรัฐ20 

 3.1.1.4 U.S.A. Patriot Act 2001 

   ภายหลงัจากเหตุการณ์ก่อการร้ายท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 

2001 ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการพิจารณาของวุฒิสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร ยงัไดอ้อกกฎหมาย

อีกฉบบัหน่ึง คือ U.S.A. Patriot Act หรือ Anti-Terrorist Financial Act H.R. 2975 เพื่อใชเ้ป็น

กฎหมายปราบปรามแหล่งเงินทุนขององคก์รก่อการร้ายขา้มชาติ21 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อขดัขวาง

และลงโทษการกระทาํท่ีเป็นการก่อการร้ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและทัว่โลก และเพ่ือเสริม

ความเข้มแข็งให้กับมาตรการการป้องกัน ตรวจสอบ และดาํเนินคดีต่อการฟอกเงินและการ

สนบัสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายในระดบัสากล ตลอดจนเสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไก

ในการบงัคบัใชก้ฎหมายต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 22 ทั้งน้ี

กฎหมายดงักล่าวกาํหนดใหม้ีมาตรการพิเศษ เช่น การดกัฟังทางโทรศพัท์ การตรวจสอบจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ กาํหนดฐานความผิดเฉพาะเร่ืองการก่อการร้ายข้ามชาติ  และอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์รวมทั้งใหอ้าํนาจเจา้พนกังานในการดาํเนินคดีกบัผูท่ี้ไม่ให้ความร่วมมือกบัเจา้หน้าท่ี

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายฉบบัน้ียงัไดเ้พ่ิมอาํนาจให้แก่

เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงการคลงั (Department of Treasury) เพื่อดาํเนินการในส่วนของเงินไดข้อง

องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติท่ีผ่านทางสถาบนัการเงินอีกดว้ย 23 ซ่ึงในการตรวจสอบธุรกรรม

                                                             
20

 Title 18 United States Code, section 1956 (b) 
21

 วีระพงษ์ บุญโญภาส, “การกาํหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินท่ีผู้กระทาํเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ

มาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรการยึด อายดั และริบทรัพยสิ์น, ” จาก
สรุปยอ่รายงานการศึกษาวิจยัในโครงการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองคก์รอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะท่ี 2) โดย
สถาบนักฎหมายอาญา สาํนกังานอยัการสูงสุด, หน้า 12. (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่) 

22
 FinCEN, USA Patriot Act [online],  (n.d.) Available from : http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/ [2012, 

November 23] 
23

 วีระพงษ์ บุญโญภาส, “การกาํหนดความผิดมูลฐานฟอกเงินท่ีผูก้ระทาํเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและ

มาตรการรวมทั้งความร่วมมือระหวา่งประเทศในการปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรการยึด อายดั และริบทรัพยสิ์น,” หน้า
12. (เอกสารไม่ตีพิมพเ์ผยแพร่) 

http://www.fincen.gov/statutes_regs/patriot/
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ทางการเงินในสถาบนัการเงินทุกแห่งว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด จึงได้

กาํหนดมาตรการดงัต่อไปน้ี24 

  1) อาํนาจในการบงัคบัให้บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย์ Broker หรือ Dealer รายงาน

การทาํธุรกรรมทางการเงินท่ีน่าสงสยัในสถาบนัของตน 

  2) บงัคบัให้ธุรกิจใด ๆ ท่ีมีการทาํธุรกรรมทางการเงินมากกว่า 10,000 เหรียญ

สหรัฐ ข้ึนไป ตอ้งทาํรายงานธุรกรรมทางการเงิน 

  3) ป้องกนัมิใหส้ถาบนัการเงินในสหรัฐ ทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงินนอกระบบ 

หรือ Shell Bank 

  4) ป้องกนัมิให้สถาบนัการเงินให้บริการทางการเงินอ่ืน ๆ นอกจากการบริการ

ตามปกติของสถาบนัการเงิน ในอนัท่ีจะอาํนวยความสะดวกในการปกปิดการทาํธุรกรรมทางการ

เงินท่ีน่าสงสยั 

  5) ใหส้ถาบนัการเงินมีการจดรายงานขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้ใหม่ของสถาบนั

การเงินพร้อมทั้งใหมี้มาตรการกลัน่กรองผูท่ี้จะมาเป็นลกูคา้ใหม่ของสถาบนัการเงินดว้ย 

  6) ให้มีการประสานความร่วมมือในเร่ืองข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าท่ีผูใ้ช้บังคับ

กฎหมายกบัสถาบนัการเงิน ในเร่ืองรูปแบบการทาํธุรกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงินและ

ขอ้มลูในเร่ืองแหล่งเงินทุนสนบัสนุนการก่อการร้ายขา้มชาติ 

  นอกจากน้ี กฎหมาย Patriot Act ไดเ้พ่ิมฐานความผิดให้การกระทาํความผิดฐาน

ฟอกเงินรวมถึงการกระทาํความผดิดงัต่อไปน้ีดว้ย ไดแ้ก่25 

                                                                                                                                                                              
 

24 USA Patriot Act 2001, section 326  
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  1) การฟอกเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมี่ความเก่ียวข้องกับการประกอบ

อาชญากรรมนอกประเทศและการวางแผนเพื่อประกอบอาชญากรรมทางการเมืองในประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

  2) การฟอกเงินผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Cyber Money Laundering) หรือเพื่อ

สนบัสนุน องคก์รก่อการร้ายขา้มชาติ 

  3) การเพ่ิมโทษสาํหรับความผดิฐานเคล่ือนยา้ยเงินตราออกนอกประเทศโดยไม่ได้

รับอนุญาต 

  4) ให้ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐอเมริกา (Supreme Court) มีอาํนาจในการพิจารณา

เปรียบเทียบปรับผูท่ี้เคล่ือนยา้ยเงินออกนอกประเทศมากกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ และไม่รายงาน

ต่อหน่วยงานของศุลกากร 

  5) ใหอ้าํนาจเจา้หนา้ท่ีสหรัฐอเมริกา ในการดาํเนินคดีการฉอ้โกงบตัรเครดิตต่างๆ

ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเกิดข้ึน นอกประเทศ 

  6) ใหอ้าํนาจแก่เจา้หนา้ท่ีในการดาํ เนินคดีสถานท่ีท่ีมีการวางแผนและตระเตรียม

การกระทาํฟอกเงินได ้

  ในส่วนของมาตรการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นจากการกระทาํความผดิ บทบญัญติัใน

กฎหมาย Patriot Act ไดป้รับปรุงแกไ้ขกระบวนวิธีพิจารณาความอาญาหลายประการเพื่อท่ีจะให้

เจา้หนา้ท่ีเขา้ถึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง หรือสนบัสนุน การวางแผนการก่อการร้ายขา้มชาติ ทั้งในและ

นอกประเทศ และใหอ้าํนาจแก่เจา้หนา้ท่ีในการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นท่ีไดใ้ช ้หรือไดม้าจากการก่อ

การร้ายข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นการก่อการร้ายในประเทศ หรือนอกประเทศ  แต่อย่างไรก็ตาม 

                                                                                                                                                                              
25

 กมลศกัด์ิ หม่ืนภกัดี, “การกาํหนดให้ความผิดอาญาร้ายแรง ตามอนุสญัญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรม

ข้ามชาติท่ีจัดตั้งในลักษณะองค์กร ค.ศ.2000 เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), หน้า 48. 
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ขอ้จาํกดัของการใชม้าตรการตรงส่วนน้ีไดแ้ก่ บทบญัญติัตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ในส่วนท่ี

เก่ียวกบัหลกั Due Process, Double Jeopardy และ Ex post facto clause หลกัท่ีว่า น้ีไดแ้ก่26 

  1) ให้เพ่ิมอาํนาจเจ้าหน้าท่ีของสหรัฐในการติดตามตัวบุคคลและทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้ายขา้มชาติ ท่ีถูกลกัลอบนาํออกนอกประเทศ หรือใชห้ลกั Long Arm 

Jurisdiction 

  2) ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีอาํนาจบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นสหรัฐ ท่ีอาจมีความเก่ียวขอ้ง

กบัการกระทาํความผดิ ตามกฎหมายของต่างประเทศ 

  3) ให้เจ้าหน้าท่ีของสหรัฐมีอาํนาจจดัการกับทรัพยสิ์นตามคาํสั่งบังคับเอากับ

ทรัพยสิ์นของศาลต่างประเทศ 

  4) ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเขา้ไปยึดอายดั เงินในบญัชีของสถาบนัการเงินในสหรัฐ

ตามคาํร้องขอของสถาบนัการเงินในต่างประเทศใหบ้งัคบัเอากบัเงินดงักล่าว 

   5) ใหส้ถาบนัการเงินปฏิเสธท่ีจะทาํธุรกรรมทางการเงินกบัหน่วยธุรกิจท่ีปรากฏว่า 

มีผูไ้มม่ีตวัตนเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

ประเทศสหรัฐอเมริกามีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินอยู่ 3

หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), 2) Asset Forfeiture and 

Money Laundering Section (AFMLS) และ 3) The Office of Financial Enforcement 

FinCEN เป็นหน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการกบัการฟอกเงินโดยตรง อยู่

ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลงั โดยมีหน้าท่ีในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของ

ประชาชนและผูต้อ้งสงสัย ซ่ึงไดข้อ้มูลจากหลายหน่วยงาน เช่น จากเจา้หน้าท่ีปราบปรามของ

รัฐบาลกลาง หน่วยงานดา้นกฎระเบียบ รัฐบาลทอ้งถ่ิน และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ตลอดจน

ขอ้มลูจากภาคเอกชน โดยจะนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ

                                                             
26

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 49. 
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บ่งช้ีเก่ียวกบัเป้าหมายสาํคญัทางอาชญากรรม วิธีการ รูปแบบ แนวโนม้ของอาชญากรรมท่ีสามารถ

นาํไปสู่การกระทาํความผิดทางการเงินได้ และผลของการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีพบว่าเป็นการทาํ

ธุรกรรมท่ีผดิกฎหมาย ก็จะถกูส่งไปยงัหน่วยปราบปรามเพื่อดาํเนินการสืบสวน สอบสวน จบักุม

และยดึทรัพยสิ์นต่อไป 

AFMLS คือ หน่วยงานท่ีทาํหน้าท่ีนาํขอ้มูลจากการวิเคราะห์ของ FinCEN มาใชใ้นการ

สืบสวนสอบสวน โดย AFMLS เป็นแผนกหน่ึงในสงักดั Criminal Division ของกระทรวงยติุธรรม

ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมาย Money Laundering Control Act ทาํหน้าท่ีเก่ียวกบัการริบ

ทรัพยสิ์นทั้งในทางแพ่งและทางอาญา 

The Office of Financial Enforcement เป็นหน่วยงานท่ีไดรั้บการจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย 

Bank Secrecy Act (BSA) 1970 สังกดักระทรวงการคลงั ทาํหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 

Bank Secrecy Act รวมทั้งออกกฎหรือระเบียบเพื่อปฏิบติัตามกฎหมายดงักล่าว และทาํหนา้ท่ีในการ

จดัเก็บขอ้มลูทางการเงินท่ีไดรั้บจากการรายงานการทาํธุรกรรมของสถาบนัการเงินและหน่วยงาน

ต่าง ๆ ตลอดจนทาํหนา้ท่ีในการสืบสวนสอบสวนการกระทาํความผิดตามกฎหมาย Bank Secrecy 

Act ดว้ย27 

 

3.1.2 การด าเนินการกบัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดแ้บ่งการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด

ออกเป็น 2 ประเภท28
 คือ การริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง (Civil Forfeiture) กบัการริบทรัพยสิ์นทางอาญา 

(Criminal Forfeiture) ซ่ึงแต่เดิมนั้นการริบทรัพยสิ์นไดรั้บอิทธิพลมาจากหลกั The rule of deodand 

                                                             
27

 ขจีรัตน์ อคัรจิตสกุล, “กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน: ศึกษากรณีการรายงานธุรกรรมขององค์กรท่ี

มีความเส่ียงต่อการกระทาํความผิดฐานฟอกเงิน, ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), หน้า 85 – 86. 

28
 จุฑารัตน์ โยธินวิสิษฐ์, “มาตรการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาการกระทาํความผิด : ศึกษากรณีดอกผลของ

ทรัพยสิ์นท่ีเกีย่วกบัการกระทาํความผิด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2551), หน้า 110-130. 
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ขององักฤษโดยมีหลกัว่า ทรัพยสิ์นใดไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต หากเป็นสาเหตุแห่งความตาย

หรืออนัตรายแก่บุคคลอ่ืนแลว้ ก็จาํตอ้งริบทรัพยสิ์นนั้นเขา้เป็นของรัฐเพ่ือทาํลายเสียหรือเพ่ือการ

กุศล ซ่ึงหลกัดงักล่าวถือเป็นพ้ืนฐานของหลกักฎหมายท่ีว่าเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทาํให้ผูอ่ื้นถึงแก่

ความตายถือเป็นทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการกระทาํความผิดและอาจใชท้าํอนัตรายแก่ผูอ่ื้นต่อไปไดอี้ก29 

โดยไดน้าํการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งมาใชก้บัความผดิอาญาท่ีไดบ้ญัญติัไวโ้ดยเฉพาะ เช่น กฎหมาย 

Controlled Substances Act, กฎหมาย Money Laundering Control Act, กฎหมาย Copyrights Act 

เป็นตน้ ปัจจุบนักฎหมายไดข้ยายขอบเขตประเภทของทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบออกไปอย่างกวา้งขวาง

มากยิ่งข้ึน เดิมท่ีมีหลกัว่าทรัพยสิ์นท่ีก่อให้เกิดความผิดเป็นทรัพยสิ์นท่ีมิชอบดว้ยกฎหมาย  ก็ได้

ขยายขอบเขตใหริ้บทรัพยสิ์นซ่ึงมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระทาํความผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม

หรือทรัพยสิ์นท่ีใชอ้าํนวยความสะดวกในการกระทาํความผิด และให้ริบทรัพยสิ์นทุกประเภททั้ง

สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์ดงันั้นการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดอาญาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง30 

ในปี ค.ศ. 1969 สภาคองเกรสไดน้าํหลกัการหลกัการริบทรัพยด์ั้งเดิมน้ีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ต่อสู้กบัองค์กรอาชญากรรมและปราบปรามขบวนการคา้ยาเสพติด โดยสภาคองเกรสมีความมุ่ง

หมายท่ีจะใช้กฎหมายดงักล่าวเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการตดัทอนอาํนาจทางเศรษฐกิจขององค์กร

อาชญากรรม กล่าวคือ มุ่งทาํลายเงินหรือผลตอบแทนท่ีองค์กรอาชญากรรมไดรั้บ และทรัพยสิ์นท่ี

ใชเ้ป็นตน้ทุนในการประกอบอาชญากรรม ซ่ึงจะเป็นการทาํลายองค์กรอาชญากรรมและตดัวงจร

อาชญากรรม ต่อมาช่วงประมาณปี ค.ศ. 1970 สภาคองเกรสไดผ้่านกฎหมาย 3 ฉบบัซ่ึงเน้นให้เห็น

ถึงการออกกฎหมายของสหรัฐในการริบทรัพย  ์  กล่าวคือ กฎหมาย Racketeer Influenced and 

Corrupt Organizations Act (RICO), กฎหมาย Continuing Criminal Enterprise (CCE) และกฎหมาย 

Bank Secrecy Act (BSA)  โดยกฎหมาย RICO มุ่งเนน้การปราบปรามและริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้ง

                                                             
29

 ฉัตรแกว้ นิธิอุทยั, “ความร่วมมือระหว่างประเทศในการริบทรัพย์สิน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2536), หน้า 50. 
30

 Jean F. Rudstrom, “Forfeiture and penalties,” In American Jurisprudence. ed.Oscar C.Sattinger (New York: The 

Lawyers Co Operative Publishing Company, 1968), p. 623. 
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กบัองคก์รอาชญากรรม  กฎหมาย CCE มุ่งเนน้การริบทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการคา้ยาเสพติด  ในขณะ

ท่ี BSA มุ่งเนน้การริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน31 

ทรัพยสิ์นท่ีอาจถกูริบไดต้ามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา มีดงัน้ี32 

 1. ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัขบวนการคา้ยาเสพติด (Property Related to Drug Crimes) 

 2. ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฟอกเงิน (Property Related to Money-Laundering Crimes) 

3. ทรัพยสิ์นท่ีอาจถกูริบไดต้ามกฎหมายอ่ืน  

ในปี ค.ศ.1970 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้าํการดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นทางอาญามาใชใ้น

กฎหมาย Racketer Influenced and Corrupt Organization (RICO) และกฎหมาย Continuing 

Criminal Enterprise (CCE) เป็นคร้ังแรกและกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัดงักล่าวไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมใน

ปี 1995 เน่ืองจากการใชด้าํเนินการกบัทรัพยสิ์นทางอาญาประสบกบัปัญหาบางประการ โดยให้ริบ

ทรัพยสิ์นทางอาญาในการกระทาํความผดิร้ายแรง เช่น การใหสิ้นบน การคา้ยาเสพติด เป็นตน้ โดย

ไม่จาํกดัว่าตอ้งกระทาํในลกัษณะเป็นองค์กรอาชญากรรม และแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมาย RICO และ

กฎหมาย CCE ใหม้ีหลกัการและรายละเอียดในลกัษณะเดียวกนั ท่ีว่ากฎหมายท่ีแกไ้ขใหม่น้ีมีความ

มุ่งหมายท่ีจะใหริ้บทรัพยสิ์นมีขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน โดยมีการกาํหนดไวท่ี้ว่าทรัพยสิ์นท่ีอาจถูก

ริบไดอ้าจเป็นอสงัหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพย ์ทรัพยท่ี์มีรูปร่าง หรือทรัพยท่ี์ไม่มีรูปร่าง สิทธิ เอก

สิทธิ และผลประโยชน์ทุกชนิด33 

 

                                                             
31

 ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี และคณะ, “ความช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกนัและกนั,” จากสรุปย่อรายงานการ

ศึกษาวิจยัในโครงการพฒันากฎหมายป้องกนัและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ (ระยะท่ี 2) โดยสถาบนักฎหมาย
อาญา สาํนกังานอยัการสูงสุด, หน้า 18. (เอกสารไม่ตีพิมพ์เผยแพร่) 

32
 เร่ืองเดียวกนั. 

33
 สรเพช็ร ภิญโญ, “พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542: ศึกษากรณีการริบทรัพยสิ์นท่ี

ไดม้าจากการกระทาํความผิดเกีย่วกบัเอกสารสิทธิท่ีดิน ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553), หน้า 76. 
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  3.1.2.1 การริบทรัพย์สินทางอาญา (Criminal Forfeiture) 

  การริบทรัพยสิ์นทางอาญามีวตัถุประสงค์เพื่อลงโทษผูก้ระทาํความผิด การริบ

ทรัพยสิ์นดว้ยกระบวนการทางอาญาจึงเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้องคดีอาญาต่อบุคคล และตอ้งยึดถือ

คาํพิพากษาว่าจาํเลยกระทาํความผดิเป็นสาํคญั ทั้งน้ีในการวินิจฉยัว่าจาํเลยกระทาํความผดิอาญานั้น 

รัฐมีภาระในการพิสูจน์ความผดิของจาํเลย โดยใชห้ลกัการพิสูจน์จนส้ินสงสยั และเม่ือศาลพิพากษา

ว่าจาํเลยมีความผดิและใหริ้บทรัพยสิ์นแลว้ กรรมสิทธ์ิในทรัพยสิ์นจะตกเป็นของรัฐทนัที34 

  การริบทรัพยท์างอาญามุ่งเน้นถึงตวับุคคลซ่ึงถูกกล่าวหาว่ากระทาํความผิดทาง

อาญาโดยทรัพยท่ี์ถูกริบนั้นถูกนาํมาใชห้รือถูกตั้งใจให้นาํไปใชห้รืออาํนวยความสะดวกในการ

กระทาํความผดิ35 แต่กฎหมายสหรัฐอเมริกาไม่มีบทบญัญติัทัว่ไปเก่ียวกบัการริบทรัพยสิ์น เพียงมี

กฎหมายกาํหนดโทษริบทรัพยสิ์นสาํหรับความผดิอาญาในแต่ละฐานความผดิไวเ้ป็นการเฉพาะ ซ่ึง

บญัญติัไวใ้น Title 18 United State Code section 982 – Criminal forfeiture ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ในการพิพากษาลงโทษผูก้ระทาํความผิดตามมาตรา 1956, 1957, หรือ 1960 ใน

หมวดน้ี ใหศ้าลมีคาํสัง่ใหท้รัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็น

สงัหาริมทรัพย ์อสงัหาริมทรัพย ์รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าจากการจาํหน่าย จ่าย โอน หรือ

เปล่ียนสภาพดว้ยประการใดๆซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ (Any property traceable to 

such property)36 

  ในการพิพากษาลงโทษผูก้ระทําความผิด หรือสมคบกันกระทาํความผิด ตาม

มาตรา  215, 656, 657, 1005, 1006, 1007, 1014, 1341, 1343, หรือ 1344 ในหมวดน้ี ซ่ึงส่งผล

กระทบต่อสถาบนัการเงิน หรือกระทาํความผดิตามมาตรา 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 

                                                             
34

 ปุณยวีร์ พรพิพฒันมงคล, “ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทจุริต ค.ศ.2003: ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), หน้า 93-94. 

35
 James R. Richards, Transnational Criminal Organization, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for 

Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigator (Florida: CRC Press LLC., 1999), p.197-198. 
36

 Title 18 United States Code, section 982 (a) (1) 

http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/215
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/656
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/657
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1005
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1006
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1007
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1014
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1341
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1343
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/1344
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480, 481, 485, 486, 487, 488, 501, 502, 510, 545, 555, 842, 1028, 1029, หรือ 1030 ในหมวดน้ี ให้

ศาลมีคาํสั่งให้ทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนหรือได้มาจากการกระทาํความผิดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม

รวมทั้งดอกผลของทรัพยสิ์นดงักล่าวใหต้กเป็นของแผน่ดิน37 

 นอกจากการกาํหนดโทษริบทรัพยสิ์นสาํหรับความผดิอาญาในแต่ละฐานความผิด

ไวเ้ป็นการเฉพาะแลว้ ในกฎหมาย United States Code และกฎหมาย Federal Rules of Criminal 

Procedure ของประเทศสหรัฐอเมริกายงัได้กาํหนดหลกัเกณฑ์การริบทรัพยสิ์นทางอาญา ซ่ึงมี

สาระสาํคญัดงัน้ี 

 1) พนักงานอยัการจะตอ้งฟ้องผูก้ระทาํความผิดเป็นจาํเลยต่อศาลในความผิดซ่ึง

กฎหมายกาํหนดให้มีการริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด หรืออาจกล่าวไดว้่าการริบ

ทรัพยท์างอาญาพิจารณาท่ีตวัจาํเลยเป็นสําคัญ หากศาลมีอาํนาจเหนือตัวจาํเลยก็จะทาํให้ศาลมี

อาํนาจพิจารณาเร่ืองทรัพยสิ์นของจาํเลยดว้ย ดงันั้นคาํสั่งใดๆในกระบวนพิจารณาเร่ืองทรัพยสิ์น

ในทางอาญาจึงไม่จาํกดัแต่เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีอยูใ่นเขตแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น38 

 2) การริบทรัพยสิ์นทางอาญาจะใชบ้งัคบักบัทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผดิเท่านั้น 

หากเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนจะไม่สามารถริบได ้แต่กระนั้นก็มิไดเ้ป็นอุปสรรคต่อกระบวนการ

ริบทรัพยสิ์นทางอาญา เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลกัว่า ทรัพยสิ์นตกเป็นของแผ่นดินนับ

แต่วนัท่ีมีการกระทาํความผดิเกิดข้ึน (Relation back doctrine) ดงันั้นทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผดิ

จึงมิไดจ้าํกดัเฉพาะทรัพยสิ์นท่ีเป็นของผูก้ระทาํความผิดในขณะท่ีศาลพิพากษาให้ริบทรัพยสิ์น

เท่านั้น แต่ยงัรวมถึงทรัพยสิ์นของจาํเลยในขณะท่ีมีการกระทาํความผดิดว้ย แมใ้นขณะท่ีศาลมีคาํสัง่

ใหริ้บทรัพยสิ์นและทรัพยสิ์นดงักล่าวตกเป็นของบุคคลอ่ืนไปแลว้ ศาลก็มีคาํสั่งให้ริบได้39 อย่างไร

ก็ตามกฎหมายยงัมีบทบญัญติัคุม้ครองสิทธิของบุคคลภายนอกผูซ้ื้อทรัพยสิ์นโดยสุจริตดว้ยราคาท่ี

                                                             
37

 Title 18 United States Code, section 982 (a) (2) 
38

 ปุณยวีร์ พรพิพฒันมงคล, “ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทจุริต ค.ศ.2003: ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด,” หน้า 94. 
39

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 94-95. 
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เหมาะสม และไม่มีเหตุท่ีจะรู้ (without cause to believe) ว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวจะตอ้งถูกริบตาม

กฎหมาย40 

 3) ในการริบทรัพยสิ์นทางอาญา ทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบตอ้งเป็นทรัพยสิ์นสกปรก 

(Tainted property) ซ่ึงหมายถึงทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พื่อใช ้หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนหรือไดม้า

จากการกระทาํความผดิท่ีจาํเลยถกูฟ้อง และศาลพิพากษาว่ากระทาํความผิดและลงโทษ ทั้งน้ีไม่ว่า

จะเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิโดยตรง หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการจาํหน่าย จ่าย 

โอน ดว้ยประการใดๆซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากการกระทาํความผิดโดยตรง ดังนั้นโจทก์จึงต้อง

พิสูจน์ให้ได้ว่าทรัพยสิ์นท่ีขอให้ศาลสั่งริบนั้นเป็นทรัพยสิ์นสกปรก หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น

ทรัพยสิ์นสกปรก การริบทรัพยสิ์นก็ไม่อาจกระทาํได้ แมจ้ะมีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ีเป็นข้อ

สนันิษฐานว่าเป็นทรัพยสิ์นสกปรก หากจาํเลยพิสูจน์ไดว้่าทรัพยสิ์นนั้นไม่เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํ

ความผดิตามท่ีถกูฟ้องและพิพากษาลงโทษ แต่อาจเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดหรือ

ไดม้าจากการกระทาํความผดิฐานอ่ืน ศาลก็ไม่อาจมีคาํสั่งให้ริบทรัพยสิ์นดงักล่าว41 ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็น

ว่าทรัพยสิ์นสกปรกก็คือทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดินัน่เอง 

 อยา่งไรก็ตาม ศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ดัสินยืนยนัว่าการริบทรัพยสิ์น

โดยใหช้าํระเป็นมลูค่าเงิน (Money judgment) สามารถใชบ้งัคบักบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํ

ความผดิได้42 นอกจากน้ียงัมีกฎหมายกาํหนดใหศ้าลสามารถริบทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีแหล่งท่ีมาโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย เพื่อทดแทนกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดท่ีไม่สามารถหาได้ (substitute 

property) อนัเป็นผลจากการกระทาํหรือความประมาทเลินเล่อของจาํเลย (act or omission of the 

defendant) ในกรณีต่อไปน้ี43 

                                                             
40

 Title 21 United States Code, section 853 (c) 
41

 ปุณยวีร์ พรพิพฒันมงคล, “ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทจุริต ค.ศ.2003: ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด,” หน้า 95. 
42

 เร่ืองเดียวกนั. 
43

 Title 21 United States Code, section 853 (p) (1) 
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  3.1) เมื่อไดม้ีการใชค้วามพยายามพอสมควรแลว้ แต่ก็ไม่สามารถสืบหา

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิได ้หรือ 

  3.2) ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดนั้นไดถู้กโอน ขาย หรือฝาก

ไวก้บับุคคลท่ีสาม หรือ 

  3.3) เมื่อทรัพย์สินท่ีเ ก่ียวกับการกระทําความผิดได้ถูกนําออกไป

นอกเหนือเขตอาํนาจศาล หรือ 

  3.4) เมื่อทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดมีมูลค่าลดลงอย่างมาก 

(substantially diminished in value) หรือ 

  3.5) เมื่อทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิไดถ้กูนาํไปรวมหรือผสม

กบัทรัพยสิ์นอ่ืนจนไม่อาจแบ่งแยกได ้หรือแบ่งแยกไดย้าก 

 จากกรณีดงักล่าวข้างตน้ ศาลอาจมีคาํสั่งให้ริบทรัพยสิ์นอ่ืนของจาํเลยท่ีมีมูลค่า

ทดัเทียมหรือเหมาะสม (applicable) กบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด กล่าวคือ สามารถ

ริบทรัพยสิ์นตามมลูค่าได้44 และในกรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดไดถู้กนาํออกไป

นอกเหนือเขตอาํนาจศาล ศาลอาจมีคาํสัง่ใหจ้าํเลยนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวกลบัมาอยู่ภายใตอ้าํนาจศาล

เพื่อท่ีจะดาํเนินการริบทรัพยสิ์นต่อไป45 

 4) เม่ือศาลพิจารณาคดีและฟังไดว้่าทรัพยสิ์นตามฟ้อง เป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการ

กระทาํความผดิ ศาลจะมีคาํสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์นในเบ้ืองตน้ (Preliminary order of forfeiture) โดยไม่

ตอ้งคาํนึงถึงบุคคลภายนอกซ่ึงอา้งสิทธิหรือประโยชน์เหนือทรัพยสิ์นนั้น46 ซ่ึงกฎหมายให้อาํนาจ

ศาลสั่งริบทรัพยสิ์นได้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีศาลเห็นสมควร โดยทั่วไปคาํสั่งจะระบุเพียงว่า “ให้ริบ

ทรัพยสิ์นเป็นของสหรัฐและจดัการกบัทรัพยสิ์นนั้นตามกฎหมาย” แต่จะไม่กล่าวถึงวิธีการอย่างใด
                                                             

44
 Title 21 United States Code, section 853 (p) (2) 

45
 Title 21 United States Code, section 853 (p) (3) 

46
 Federal Rules of Criminal Procedure, section 32.2 (b) (2) (A) 
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โดยเฉพาะ47 ซ่ึงจะกระทําภายหลังจากได้มีการดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อเน่ือง ( Ancillary 

proceeding) เพ่ือช้ีขาดสิทธิของบุคคลภายนอกเสร็จส้ิน และมีการออกคาํสัง่สุดทา้ยเพ่ือริบทรัพยสิ์น 

(Final order of forfeiture)48 

 5) ภายหลงัจากการดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อเน่ือง (Ancillary proceeding) และ

การมีคาํสัง่สุดทา้ยเพ่ือริบทรัพยสิ์นแลว้ กฎหมายใหอ้าํนาจอยัการสูงสุด (Attorney General) ในการ

อนุญาตตามคําร้องให้คืนหรือบรรเทาการริบทรัพย์สิน ท่ีถูกริบในทางอาญา (mitigation or 

remission of forfeiture) และส่งมอบทรัพยสิ์นดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกผูถู้กละเมิดสิทธิ 

(victims of violation) รวมทั้ งดาํเนินการอย่างอ่ืนในการคุ้มครองสิทธิของผูบ้ริสุทธ์ิ49 โดย

บุคคลภายนอกนั้นจะตอ้งเป็นเจา้ของหรือมีสิทธิในทรัพยสิ์น และเป็นผูซ้ื้อทรัพยสิ์นโดยสุจริต เสีย

ค่าตอบแทน และไม่มีเหตุท่ีจะรู้ว่าทรัพยสิ์นดงักล่าวจะตอ้งถกูริบตามกฎหมาย50 

 6) กฎหมายกาํหนดใหก้ารจดัการกบัทรัพยสิ์นท่ีริบ (Disposal of forfeiture assets) 

เป็นอาํนาจของอยัการสูงสุด โดยอาจขายทรัพยสิ์นท่ีถกูริบ และนาํเงินเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์นของ

กระทรวงยติุธรรม (Department of Justice Assets Forfeiture Fund) หรืออาจส่งคืนทรัพยสิ์นให้แก่

เจา้ของทรัพยสิ์น ผูท้รงสิทธิยึดหน่วง หรือผูเ้สียหาย หรือเก็บทรัพยสิ์นนั้นไวส้าํหรับการใชโ้ดย

หน่วยงานของรัฐ หรือโอนทรัพยสิ์นใหก้บัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายทั้งในและต่างประเทศซ่ึงได้

ร่วมมือกนัในการดาํเนินการเพื่อริบทรัพยสิ์น เป็นตน้51 

 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การริบทรัพยสิ์นทางอาญามุ่งเน้นไปท่ีตัวบุคคลผูถู้ก

กล่าวหาว่ากระทาํความผิดทางอาญาเป็นสาํคัญ และทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบนั้นตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผิด กล่าวคือ ตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีใชห้รือมีไวเ้พื่อใช ้หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ี

                                                             
47

 ปุณยวีร์ พรพิพฒันมงคล, “ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทจุริต ค.ศ.2003: ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด,” หน้า 96. 
48

 Federal Rules of Criminal Procedure, section 32.2 (c) (2) 

49
 Title 21 United States Code, section 853 (i) (1) 

50 Title 28 Code of Federal Regulations, section 9.2 (j) or (l) 
51

 Title 18 United States Code, section 981 (e) and Title 21 United States Code, section 881 (e) 853 (h) 
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เกิดข้ึนหรือไดม้าจากการกระทาํความผดิไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม รวมทั้งดอกผลของทรัพยสิ์น

ดงักล่าว ส่วนทรัพยสิ์นท่ีถกูริบก็จะถกูนาํเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์นเพื่อบริหารจดัการต่อไป 

  3.1.2.2 การริบทรัพย์สินทางแพ่ง (Civil Forfeiture) 

  การริบทรัพยสิ์นทางแพ่งมีท่ีมาจากกฎหมายของกองทพัเรือ (admiralty law) ซ่ึง

เป็นมาตรการสาํคญัท่ีถกูใชโ้ดยศาลของประเทศสหรัฐอเมริกาและศาลของประเทศองักฤษในกรณี

ท่ีมีขอ้พิพาทระหว่างเรือของประเทศตนกบัเรือของรัฐต่างชาติเกิดข้ึนในเขตน่านนํ้ าสากล เน่ืองจาก

คู่กรณีผูต้อ้งชดใชค่้าเสียหายมกัไม่ไดอ้าศยัอยู่หรือไม่มีทรัพยสิ์นอยู่ในเขตอาํนาจศาลของตน การ

ยึดเรือหรือสินค้าบนเรือไวจึ้งเป็นส่ิงท่ีทําได้ง่ายและสะดวกกว่า กรณีน้ีจึงเป็นการใช้อาํนาจ

ดาํเนินการต่อทรัพยสิ์น ไม่ใช่ต่อบุคคล52 

  การริบทรัพย์สินทางแพ่ง คือ กระบวนการทางกฎหมาย ท่ีมุ่งกระทําต่อตัว

ทรัพยสิ์น มิใช่ต่อบุคคลท่ีประกอบอาชญากรรม เพราะในทางทฤษฎีแลว้ถือว่าตวัทรัพยสิ์นเองท่ี

กระทาํการฝ่าฝืนกฎหมาย เน่ืองจากสนับสนุนให้เกิดอาชญากรรมข้ึน การริบทรัพยสิ์นทางแพ่งน้ี

กาํหนดให้รัฐเป็นผูม้ีภาระการพิสูจน์ "เหตุอนัควรสงสัย" (Probable Cause) ว่าทรัพยน์ั้นฝ่าฝืน

กฎหมายสหรัฐ (Federal Law) จากนั้นภาระการพิสูจน์ก็จะตกเป็นของผูอ้า้งขอคืนทรัพยท่ี์ถูกริบ 

(Claimant) ท่ีจะต้องพิสูจน์ให้ไดว้่าทรัพยสิ์นดงักล่าวไม่เข้าข่ายท่ีจะถูกริบตามกฎหมาย 53 ทั้งน้ี

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดแ้บ่งการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

  1) การริบทรัพยสิ์นชั้นศาล (Judicial Civil Forfeiture Actions) เป็นกระบวนการท่ี

ใชร้ะยะเวลานานและมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าการริบทรัพยสิ์นของฝ่ายบริหาร อาจกล่าวขั้นตอนโดย

สรุป คือ เร่ิมตน้จากการยดึทรัพยสิ์นก่อนการสอบสวน (pre-seizure) และการยึดทรัพยสิ์นโดยการ

ออกหมายยึดทรัพยสิ์น (seizure warrant US District Court Magistrate หรือ US Marshals Service) 

                                                             
52

 M. Michelle Gallant, Money Launderings and the Proceeds of Crime: Civil Remedies and Economic Crime 

(London: Edward Elgar Publications, 2005), p. 61.  
53

 James R. Richards, Transnational Criminal Organization, Cybercrime, and Money Laundering: A Handbook for 

Law Enforcement Officers, Auditors, and Financial Investigator, p.194-195. 
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เมื่อยึดทรัพยสิ์นแลว้ก็จะเก็บรักษาและประเมินราคาทรัพยสิ์นท่ียึดไวโ้ดย US Marshals Service 

โดยรัฐมีหน้าท่ีตอ้งประกาศการยึดทรัพยสิ์นดงักล่าวต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัทรัพยสิ์นนั้นเป็นเวลา  3 

สปัดาห์ต่อเน่ืองกนัในหนังสือพิมพท์อ้งถ่ิน เพื่อแสดงให้เห็นว่ารัฐมีความมุ่งหมายท่ีจะยึดและริบ

ทรัพยสิ์นดงักล่าว หากมีผูม้ีส่วนไดเ้สียก็สามารถยืน่คาํร้องขอคดัคา้นตามกระบวนการท่ีกาํหนดไว ้ 

ในกรณีท่ีมีผูค้ดัคา้นยืน่คาํร้องเพื่อขอคืนทรัพยสิ์นท่ีถกูยดึ (expedited release) อยัการสหรัฐ (United 

States Attorney) มีหนา้ท่ีตอบกลบัผูค้ดัคา้นภายใน 20 วนั ตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บคาํร้องดงักล่าว 

  2)  การริบทรัพย์สินของฝ่ายบริหาร(Civil Forfeiture Administrative 

Proceedings)54 ระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดช่องให้หน่วยงานฝ่ายบริหารของ

รัฐบาลกลางมีอาํนาจริบทรัพยสิ์นท่ีฝ่าฝืนกฎหมายของสหรัฐ (federal law)โดยวิธีการริบทรัพยสิ์น

ของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตามทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบตามวิธีน้ีไดต้อ้งมีมูลค่าไม่เกิน 500,000 เหรียญ

สหรัฐ แต่หากเป็นทรัพยสิ์นประเภทยานพาหนะท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ยส่ิงผิดกฎหมาย และตัว๋เงิน

หรือตราสารทางการเงินอาจถกูริบไดโ้ดยไม่จาํตอ้งคาํนึงถึงมูลค่าของทรัพยสิ์นนั้น ภายหลงัจากท่ี

หน่วยงานของสหพนัธรัฐริบทรัพยสิ์นดงักล่าวแลว้ หน่วยงานนั้นจะตอ้งแจง้ความประสงค์ในการ

ริบทรัพยสิ์น (notice of intent to forfeit) ต่อบุคคลหรือหน่วยงานทั้งหมดท่ีอาจมีผลประโยชน์

เก่ียวขอ้ง (potential claimants) ในทรัพยสิ์นท่ีถกูริบใหท้ราบ เพื่อใหโ้อกาสโตแ้ยง้กรรมสิทธ์ิภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนด เมื่อผูใ้ดตอ้งการจะโตแ้ยง้กรรมสิทธ์ิในทรัพยท่ี์ถูกริบ บุคคลนั้นจะตอ้งยื่นคาํ

ร้องต่อศาลท่ีเรียกว่า "in forma pauperis petition" ซ่ึงเม่ือมีการยื่นคาํร้องโตแ้ยง้กรรมสิทธ์ิดงักล่าว

ต่อศาลหน่วยงานของสหพนัธรัฐนั้นจะตอ้งยื่นเร่ืองไปยงัอยัการสหรัฐ (United States Attorney) 

เพื่อต่อสูค้ดีในกระบวนการริบทรัพยสิ์นในชั้นศาลต่อไป 

  ในการพิจารณาคดีริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง ศาลจะพิจารณาว่าตัวทรัพยสิ์นนั้นมี

ความผดิหรือบริสุทธ์ิ โดยไม่คาํนึงว่าเจา้ของทรัพยสิ์นดงักล่าวจะไดก้ระทาํความผิดหรือไม่ ทั้งน้ี

ทรัพยสิ์นท่ีถกูริบนั้นอาจเป็นของผูก้ระทาํความผดิ หรือเป็นทรัพยสิ์นของบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้
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ดงันั้น การริบทรัพยสิ์นทางแพ่งจึงแยกออกไดจ้ากการฟ้องคดีอาญาต่อบุคคล55 อย่างไรก็ตามหลกั

คาํพิพากษาเร่ืองการริบทรัพยสิ์นโดยให้ชาํระเป็นมูลค่าเงิน ( Money Judgment) หรือการริบ

ทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมายเป็นการทดแทน (Substitute property) ท่ีสามารถทาํไดใ้นการริบ

ทรัพยสิ์นทางอาญาท่ีเป็นการดาํเนินคดีต่อตวับุคคล จึงไม่อาจกระทาํไดใ้นการริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง

ท่ีมุ่งดาํเนินคดีต่อตวัทรัพยสิ์นเป็นสาํคญั56 

  ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบัญญัติเก่ียวกับการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งอยู่หลาย

มาตรา แต่มีบทบญัญติัท่ีสาํคญัคือ Title 18 United States Code section 981 ซ่ึงไดก้าํหนดให้ริบ

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิไวห้ลายประการ ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

  ทรัพยสิ์นใดไม่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํ

ธุรกรรมหรือการพยายามทาํธุรกรรมซ่ึงฝ่าฝืนบทบญัญติัมาตรา 1956, 1957 หรือ 1960 รวมทั้งเงิน

หรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดม้าจากการจาํหน่าย จ่าย โอน หรือเปล่ียนสภาพดว้ยประการใดๆซ่ึงทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด (Any property traceable to such property) อยู่ภายใตบ้งัคบัของการ

ริบทรัพยสิ์นใหต้กเป็นของแผน่ดิน57 

  ทรัพยสิ์นใดไม่ว่าเป็นอสงัหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ในเขตอาํนาจศาล

ของประเทศสหรัฐอเมริกา หากเป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนหรือไดม้าไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มจากการ

กระทาํความผิดตามกฎหมายของต่างประเทศ หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีเปล่ียนสภาพมาจากทรัพยสิ์น

ดังกล่าว (traceable) รวมทั้งดอกผลของทรัพยสิ์นนั้น หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีใช้เพ่ืออาํนวยความ

สะดวกในการกระทาํความผดิ หากการกระทาํความผดินั้นเป็นความผดิเก่ียวกบัการผลิต นาํเขา้ หรือ

                                                             
55

 ปุณยวีร์ พรพิพฒันมงคล, “ประเทศไทยกบัการอนุวติัการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ

ทจุริต ค.ศ.2003: ศึกษากรณีการเรียกคืนทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด,” หน้า 102. 
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จาํหน่ายยาเสพติด หรือเป็นความผดิเก่ียวกบัการกระทาํท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา 1956 (c) (7) (B) อยู่

ภายใตบ้งัคบัของการริบทรัพยสิ์นใหต้กเป็นของแผน่ดิน58 

  หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาไดบ้ญัญติั

ไวใ้น Title 18 United States Code section 983 – General rules for civil forfeiture proceedings และ 

Title 21 United States Code section 984 – Civil forfeiture of fungible property ซ่ึงมีสาระสาํคญั

ดงัน้ี 

  1) การริบทรัพยสิ์นทางแพ่งเป็นการดาํเนินกระบวนพิจารณาต่อทรัพยสิ์นท่ีมิชอบ

ดว้ยกฎหมาย เพราะเหตุท่ีทรัพยสิ์นเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ ทรัพยสิ์นดงักล่าวจึง

เป็นจาํเลยในคดี59 ดงันั้นไม่ว่าผลการดาํเนินคดีอาญากบัผูต้อ้งหาจะเป็นอย่างไร การริบทรัพยสิ์น

ทางแพ่งยงัคงดาํเนินกระบวนการไปไดต้ามขั้นตอนท่ีกาํหนดไว ้

 2) ทรัพย์สินท่ีจะถูกริบตามกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่ง จะต้องเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด กล่าวคือ เป็นทรัพยสิ์นท่ีเกิดข้ึนหรือไดม้าจากการกระทาํ

ความผิด รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีได้มาจากการจาํหน่าย จ่าย โอน หรือเปล่ียนสภาพด้วย

ประการใดๆซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสิ์นดงักล่าว60  

 3) กรณีท่ีทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบเป็นทรัพยสิ์นท่ีอาจใชท้รัพยสิ์นประเภทเดียวกัน

ทดแทนได้ (Fungible property) ได้แก่ เงินสด ตราสารทางการเงินแบบผูถื้อ เงินฝากในสถาบัน

การเงิน หรือโลหะมีค่า และไม่มีความจาํเป็นท่ีรัฐจะตอ้งพิสูจน์โดยเฉพาะเจาะจงให้ไดว้่าทรัพยสิ์น

ใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิด และเจ้าของทรัพยสิ์นไม่อาจยกข้อต่อสู้ได้ว่า

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดินั้นไดถ้กูเคล่ือนยา้ย หรือแทนท่ีดว้ยทรัพยสิ์นอย่างเดียวกนั 
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กฎหมายเปิดช่องใหรั้ฐสามารถริบทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีเป็นประเภทเดียวกนักบัทรัพยสิ์นท่ีจะถูกริบได้61 

   มีข้อสังเกตว่ากรณีการริบทรัพย์สินอ่ืนท่ีเป็นประเภทเดียวกันเพื่อทดแทน

ทรัพยสิ์นท่ีจะถกูริบ จะแตกต่างจากการริบทรัพยสิ์นโดยใหช้าํระเป็นมูลค่าเงิน (Money Judgment) 

หรือการริบทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีชอบดว้ยกฎหมายเป็นการทดแทน (Substitute property) ท่ีสามารถทาํได้

ในการริบทรัพยสิ์นทางอาญา เพราะในกรณีน้ีทรัพยสิ์นท่ีจะถกูริบตอ้งเป็นทรัพยสิ์นท่ีมีทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระทาํความผดิเขา้ไปปะปนอยู่ดว้ยเท่านั้น จนไม่อาจบอกไดว้่าทรัพยสิ์นส่วนใดเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ62 

 4) กระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งเร่ิมตน้จากการท่ีเจา้หนา้ท่ียดึทรัพยสิ์นหรือมี

การกระทาํท่ีถือว่าเป็นการยึดทรัพยสิ์น ซ่ึงอาจเป็นการยึดตามหมายยึดท่ีออก ตามบทบญัญัติใน

รัฐธรรมนูญ หรือเป็นการยดึท่ีไม่ตอ้งมีหมาย เช่น การท่ีหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายพิจารณาว่ามี

เหตุอนัควรเช่ือว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม 

หากทรัพยสิ์นจะถกูริบโดยกระบวนการทางศาล ตอ้งมีการนาํทรัพยสิ์นดงักล่าวมาอยูใ่นอาํนาจศาล

เสียก่อนโดยอาศยัหมายของศาล (a warrant of arrest in rem)63 

 5) ภาระการพิสูจน์ในคดีริบทรัพยสิ์นทางแพ่งตกแก่ฝ่ายรัฐซ่ึงเป็นโจทก์ โดย

สามารถอา้งพยานหลกัฐานท่ีรวบรวมไดภ้ายหลงัฟ้องคดีเพ่ือนาํมาพิสูจน์ว่าทรัพยสิ์นตามฟ้องนั้น

อยู่ภายใต้บงัคับแห่งการริบทรัพยสิ์น และต้องพิสูจน์ให้ไดต้ามมาตรฐานการพิสูจน์ในคดีแพ่ง 

(Preponderance) กล่าวคือ ฝ่ายรัฐตอ้งพิสูจน์ให้ไดว้่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิด

นั่นเอง64 หากพิสูจน์ไดต้ามมาตรฐานการพิสูจนในคดีแพ่งแลว้ศาลก็จะพิพากษาให้ริบทรัพยสิ์น

ดงักล่าว 
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 6) การจัดการกบัทรัพยสิ์นท่ีถูกริบ (Disposal of forfeiture assets) เป็นไปใน

ทาํนองเดียวกบัการริบทรัพยสิ์นทางอาญา 

 อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า การริบทรัพยสิ์นทางแพ่งคือกระบวนการทางกฎหมายท่ี

มุ่งกระทาํต่อตวัทรัพยสิ์นท่ีผูก้ระทาํความผดิทางอาญาไดใ้ช ้หรือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระทาํความผิด 

หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม โดยมิไดค้าํนึงถึงตวั

ผูก้ระทาํความผิดแต่อย่างใด ส่วนทรัพยสิ์นท่ีถูกริบก็จะถูกนาํเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์นเพื่อบริหาร

จดัการต่อไป 

  3.1.2.3 กองทุนริบทรัพย์สิน 

  ในปี ค.ศ. 1984 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้รากฎหมาย The Comprehensive Crime 

Control Act of 1984 ซ่ึงไดจ้ดัตั้งกองทุนพิเศษข้ึนในคลงังบประมาณของสหรัฐอเมริกา (United 

States Treasury) และให้ช่ือว่ากองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม (Department of justice 

Asset Forfeiture Fund)65 โดยมีหลกัการและสาระสาํคญัดงัน้ี 

   3.1.2.3.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

   กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรม มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

การบงัคบัใชก้ฎหมายในการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดจากองค์กรอาชญากรรม 

โดยมุ่งขจดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นตน้ทุนในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์น

ท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรม (Proceeds of Crime) ดว้ยการใชก้ระบวนการริบทรัพยสิ์นทั้ง

ในทางอาญาและทางแพ่งเพื่อริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิให้ตกเป็นของแผ่นดินผ่าน

ทางกองทุนริบทรัพยสิ์น ซ่ึงจะทาํใหอ้าชญากรหรือองคก์รอาชญากรรมไม่อาจใชเ้งินหรือทรัพยสิ์น
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 Title 28 United States Code, section 524 (c) 
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ดงักล่าวไปใชป้ระกอบอาชญากรรมอีก อนัเป็นการตดัวงจรอาชญากรรมและเป็นการตดัแรงจูงใจ

ในการประกอบอาชญากรรม66 

   3.1.2.3.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

   กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรมประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัน้ี 

   1) เงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีไดจ้ากการริบทรัพยภ์ายใตก้ารบงัคับใช้

กฎหมายโดยหน่วยงานของกระทรวงยติุธรรม ยกเวน้เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีกฎหมายอ่ืนกาํหนดให้

อยูใ่นอาํนาจของรัฐมนตรีกระทรวงการคลงั รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมไปรษณีย ์

(Postmaster General)67 ทั้ งน้ีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมกับกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม 

ได้แก่ แผนกริบทรัพยสิ์นและต่อตา้นการฟอกเงิน (Asset Forfeiture and Money Laundering 

Section), สํานักควบคุมวตัถุแอลกอฮอล ์ยาสูบ อาวุธปืนและวตัถุระเบิด (Bureau of Alcohol, 

Tobacco, Firearms and Explosives) , สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ( Drug 

Enforcement Administration) ,  สํานักงานสืบสวนสอบสวนกลาง ( Federal Bureau of 

Investigation), สาํนักบงัคบัคดีอาญาและบงัคบัใชก้ฎหมาย (United States Marshals Service), 

สาํนักงานอยัการสูงสุด (United States Attorneys’ Offices)68 ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ีจะส่งเงินหรือ

ทรัพยสิ์นท่ียึดหรือริบได้มาจากแต่ละมลรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเข้าสู่กองทุน โดย

ทรัพยสิ์นท่ีจะถกูส่งเขา้กองทุนมีทั้งเงินสด ตราสารการเงิน สงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย์69  

                                                             
66 Department of Justice, Assets forfeiture fund and seized asset deposit fund annual financial statements fiscal 

year 2001 (United States Department of Justice, office of the Inspector General, 2012), p. 3.  
67

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (4) (A) 
68 Department of Justice, Participants and Roles [online], September 2012. Available from: 

http://www.justice.gov/jmd/afp/05participants/ [2012, November 23] 
69

 Department of Justice, Method of Disposition of Forfeited Property - Fiscal Year 2011 [online], (n.d.). 

Available from: http://www.justice.gov/jmd/afp/02fundreport/2011affr/report5.htm [2012, November 23] 
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   2) เงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีหน่วยงานซ่ึงเขา้ร่วมกับกองทุน (agency 

participating in fund) ไดรั้บจดัสรรมาจากรัฐบาลกลาง (Federal equitable share) จากการริบ

ทรัพยสิ์นภายใตก้ฎหมายแห่งสหรัฐ มลรัฐ หรือกฎหมายของต่างประเทศ70  

   3) เงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหน้าท่ี

โอนใหแ้ก่กองทุนตามกฎหมาย71 

   4) เงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีจดัเก็บโดยสหรัฐอเมริกา ตามคาํสั่งการใช้

เงินทดแทน (reimbursement order) ภายใต ้paragraph (2) ในมาตรา 413(q) แห่งกฎหมาย The 

Controlled Substances Act และตามคาํสั่งฟ้ืนฟู (restitution order) ภายใต ้paragraph (1) หรือ (3) 

ในมาตรา 413(q) แห่งกฎหมาย The Controlled Substances Act สาํหรับความเสียหายท่ีมีต่อประเทศ

สหรัฐอเมริกา72 

  ในปี ค.ศ. 2011 มีเงินและทรัพยสิ์นอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ละ

สงัหาริมทรัพยท่ี์ถกูดาํเนินการริบทรัพยสิ์น และถูกส่งมาจากมลรัฐต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกา

เขา้สู่กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรมรวมเป็นเงินทั้งส้ิน 1,684,810,126 เหรียญสหรัฐ73  

   3.1.2.3.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

   กฎหมาย United States Code ไดม้อบอาํนาจใหอ้ยัการสูงสุดเป็นผูก้าํหนด

นโยบายและใชดุ้ลพินิจในการบริหารจดัการกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรม รวมทั้งการ

กาํหนดใหใ้ชเ้งินกองทุนเพื่อชาํระค่าใชจ่้ายใดๆท่ีจาํเป็นเพื่อการดาํเนินการริบทรัพยสิ์น เช่น การยึด

อายดัทรัพยสิ์น การรักษาดูแลทรัพยสิ์น การโฆษณา การขายหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์น ค่าจา้งสาํหรับ

บริการของเอกชน เงินรางวลั นอกจากน้ียงัสามารถใชเ้งินกองทุนเพ่ือเป็นทุนสาํหรับค่าใชจ่้ายเพ่ือ
                                                             

70
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (4) (B) 

71
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (4) (C) 

72 Title 28 United States Code, section 524 (c) (4) (D) 
73 Department of Justice, Total Net Deposits to the Fund by State of Deposit [online], September 2011. Available 

from: http://www.justice.gov/jmd/afp/02fundreport/2011affr/report1.htm [2012, November 23] 
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การดาํเนินการสืบสวนตามปกติ (general investigative expenses)74 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ

อยัการสูงสุดจะมอบหมายอาํนาจดงักล่าวให้แก่รองอยัการสูงสุด75 และรองอยัการสูงสุดก็ไดม้อบ

อาํนาจให้ผูอ้าํนวยการของสาํนักบงัคบัคดีอาญาและบงัคบัใช้กฎหมาย (United States Marshals 

Service) เป็นผูใ้ชอ้าํนาจดงักล่าวภายใตก้ารควบคุมดูแลของรองอยัการสูงสุด76 

   ในการปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทุนริบทรัพย์สิน

กระทรวงยุติธรรม เป็นอาํนาจหน้าท่ีของหน่วยบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีถูกริบ (Asset Forfeiture 

Management Staff) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสํานักบริหารงานยุติธรรม (Justice Management 

Division) และตั้งอยูท่ี่เมืองวอชิงตนั ดี.ซี. โดยหน่วยบริหารจดัการทรัพยสิ์นท่ีถกูริบจะประสานงาน

ดา้นการเงินและงบประมาณ (financial and budgetary) ของกองทุนกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง

รวมถึงแผนกริบทรัพยสิ์นและต่อต้านการฟอกเงิน (Asset Forfeiture and Money Laundering 

Section) และสาํนกับงัคบัคดีอาญาและบงัคบัใชก้ฎหมาย (United States Marshals Service) ดว้ย77 

   นอกจากน้ีกฎหมายยงัได้เปิดช่องให้สามารถว่าจ้างเอกชน (contract 

services and the employment of outside contractors) เขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือจดัให้มี

บริการเฉพาะทาง (specialize service) เท่าท่ีจาํเป็นต่อการบริหารจดัการทรัพยสิ์นดังกล่าว เพื่อให้

เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดกลบัมาสู่กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม78 ซ่ึง

ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพและความยดืหยุน่ในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน 

 

                                                             
74

 Title 28 United States Code, section 524 (c) 
75 Department of Justice, Asset Forfeiture Fund [online], ( n.d.) . Available from: 

http://www.justice.gov/jmd/2012summary/pdf/fy12-aff-bud-summary.pdf [2012, November 23] 
76

 Department of Justice, “The attorney general’s guidelines on seized and forfeited property,” (Office of the 

Deputy Attorney General, 1990), VII (A). 
77

 Department of Justice, Asset Forfeiture Fund [online], ( n.d.) . Available from: 

http://www.justice.gov/jmd/2012summary/pdf/fy12-aff-bud-summary.pdf [2012, November 23] 
78

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (i) 
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   3.1.2.3.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

   ทรัพยสิ์นในกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรมจะถกูนาํไปใชจ่้าย

ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

   1) ค่าใชจ่้ายเท่าท่ีจาํเป็นต่อการยึด, อายดั, ดูแลรักษา, โฆษณา, ขายหรือ

จาํหน่ายซ่ึงทรัพยสิ์นอนัอยูภ่ายใตก้ารยดึ หรือการอายดั หรือการริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายท่ีบงัคบั

ใชโ้ดยกระทรวงยติุธรรม หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีจาํเป็นต่อการดาํเนินการดงักล่าว รวมทั้งค่าใชจ่้ายเพ่ือ

ชดเชยใหแ้ก่หน่วยงานของรัฐบาลกลาง ของมลรัฐ หรือของทอ้งถ่ินสาํหรับค่าใชจ่้ายท่ีหน่วยงาน

นั้นๆไดจ่้ายไปเพื่อดาํเนินการดงักล่าวดว้ย79 

   2) ค่าใชจ่้ายสาํหรับว่าจา้งเอกชนใหเ้ขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือจดั

ใหม้ีบริการเฉพาะทางเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดกลบัมาสู่กองทุนริบทรัพยสิ์น

ของกระทรวงยติุธรรม80  

   3) ค่าใชจ่้ายเพื่อชดเชยแก่หน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีเขา้ร่วมในกองทุน 

(Federal agency participating in the Fund) สาํหรับค่าใชจ่้ายในการสืบสวนท่ีนาํไปสู่การยึด

ทรัพยสิ์น81 

  4) ค่าใชจ่้ายในการว่าจา้งผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาของกระทรวงยุติธรรม

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัการยดึและริบทรัพยสิ์น82 

   5) ค่าใช้จ่ายตามแนวทาง (guidelines) ท่ีประกาศโดยอยัการสูงสุด หาก

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นส่ิงจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค่าใชจ่้ายในกระบวนการยึดและการริบ

ทรัพยสิ์น สาํหรับการจดัซ้ือหรือเช่าอุปกรณ์ประมวลผลอตัโนมติั (ADP) การฝึกอบรม การจดัพิมพ ์

                                                             
79

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) และ section 524 (c) (1) (A) (i) (III) 
80

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (i) 
81

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (ii) 

82
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (iii) 



83 
 

การเก็บรักษาหรือทาํลายวัตถุควบคุม (controlled substances) รวมทั้งการว่าจ้างเอกชนเพ่ือ

ดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพิสูจน์ทรัพยสิ์นและการจดัทาํบญัชีทรัพยสิ์นท่ีริบ83 

  6) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นรางวัลสําหรับผูใ้ห้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือท่ี

เก่ียวกบัการละเมิดกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดหรือกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน84 

รวมทั้ งผูใ้ห้ข้อมูลหรือความช่วยเหลือท่ีนําไปสู่การริบทรัพย์สินทางแพ่งหรือทางอาญาโดย

หน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีเขา้ร่วมในกองทุน85 

  7) ค่าใชจ่้ายเพื่อการปลดจาํนองหรือสิทธิอ่ืนเหนือทรัพยสิ์นท่ีถูกริบตาม

กฎหมายท่ีบังคบัใชโ้ดยกระทรวงยุติธรรม โดยข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของอยัการสูงสุดท่ีจะพิจารณา

ความถกูตอ้งสมบูรณ์ของสิทธิเหนือทรัพยห์รือการจาํนองใดๆ และกาํหนดจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งจ่าย

เพ่ือปลดเปล้ืองภาระดงักล่าว รวมทั้งการจา้งทนายความและบุคลากรอ่ืนท่ีมีเช่ียวชาญในกฎหมาย

ท่ีดินของรัฐเท่าท่ีจาํเป็น86 

   8) ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการคืนหรือบรรเทาการริบทรัพยสิ์นตาม

กฎหมายท่ีบงัคบัใชโ้ดยกระทรวงยติุธรรม87 

   9) ค่าใชจ่้ายของกระทรวงยติุธรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการกาํจดัวตัถุอนัตราย

หรือวตัถุปนเป้ือนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการผลิตแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมาย ตาม

ความประสงค์ของรัฐบาลกลาง  รวมทั้งค่าใช้จ่ายของมลรัฐหรือท้องถ่ินในการช่วยเหลือการ

ดาํเนินการดงักล่าว88 
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 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (iv) 

84
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (B) 
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 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (C) 
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  10) ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสําหรับ จัดสรรเรือ 

ยานพาหนะ หรือเคร่ืองบินท่ีเป็นของรัฐหรือท่ีเช่ามาเพื่อใชใ้นราชการโดยหน่วยงานของรัฐบาล

กลางท่ีเข้าร่วมในกองทุน รวมทั้งค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของมลรัฐหรือท้องถ่ินท่ีเข้าร่วมใน

ปฏิบติัการดงักล่าว ตลอดจนค่าใชจ่้ายสาํหรับเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการยึด

หรือการริบทรัพยสิ์น89 

  11) ค่าใชจ่้ายสาํหรับการแสวงหาพยานหลกัฐาน (Purchase of evidence) 

ในการละเมิดกฎหมายเก่ียวกบัยาเสพติดหรือกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน90 

  12)  ค่ าใช้ จ่ า ย เ ก่ี ยว กับ ภ าษี ท่ี ดิน ขอ งมล รัฐ และ ท้อ ง ถ่ิน สํา หรั บ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถกูริบ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีมีการละเมิดจนนาํไปสู่การริบทรัพยสิ์นไปจนถึงวนัท่ี

ศาลมีคาํสัง่ใหริ้บทรัพยสิ์น91 

   13) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าเช้ือเพลิง ค่าฝึกอบรม     

ค่าอุปกรณ์ หรือค่าใชจ่้ายอ่ืนในทาํนองเดียวกนั สาํหรับเจา้หนา้ท่ีผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายของมลรัฐหรือ

ทอ้งถ่ินท่ีเขา้ร่วมปฏิบติัการริบทรัพยสิ์นกบัหน่วยงานของรัฐบาลกลางท่ีเขา้ร่วมในกองทุน92 

  สาํหรับการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวง

ยติุธรรมนั้น กฎหมายใหอ้าํนาจอยัการสูงสุดท่ีจะนาํเงินหรือทรัพยสิ์นในกองทุนในส่วนท่ียงัไม่มี

ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้นปัจจุบนั ใหส้ามารถนาํไปฝากไวห้รือนาํไปลงทุนในกิจการท่ีผกูพนั

หรือได้รับการรับรองโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (deposit or invested in obligations of, or 

guaranteed by, the United States) และผลตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บจะถูกส่งเขา้สู่กองทุน93 โดยใน

ปัจจุบันจะเป็นการลงทุนในลกัษณะซ้ือพนัธบัตรรัฐบาลระยะสั้น (short-term non-marketable 

                                                             
89

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (F) 
90

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (G) 

91
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (H) 

92
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (I) 

93
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (5) 
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market-based Federal Debt securities) ซ่ึงออกโดยกรมควบคุมหน้ีสาธารณะ  (Bureau of Public 

Debt)94 

   ในปีงบประมาณ 2011 มีผลตอบแทนท่ีกองทุนริบทรัพยข์องกระทรวง

ยุติธรรมได้รับจากการจัดหาผลประโยชน์จากกองทุน (Investment Income) เป็นเงินจํานวน 

4,596,329 เหรียญสหรัฐ95 

  3.1.2.3.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  สําหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวง

ยุติธรรม กฎหมายไดก้าํหนดให้อยัการสูงสุดตอ้งเสนอรายงานต่อสภาคองเกรสและประกาศต่อ

สาธารณะภายใน 4 เดือน หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณในแต่ละปี ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องมี

รายละเอียดดงัน้ี96 

1) รายงานถึงยอดรวมของรายรับทั้งหมดในกองทุน 

  2) รายงานถึงยอดรวมค่าใชจ่้ายทั้งหมดจากกองทุนโดยจาํแนกตามประเภทของ

ค่าใชจ่้ายและหน่วยงานท่ีไดรั้บ รวมถึงค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (equitable sharing payments) 

  3) รายงานแจกแจงจาํนวน มูลค่า ประเภท ของทรัพยสิ์นท่ีส่งให้ใชใ้นราชการ

สาํหรับหน่วยงานของรัฐบาลกลางตามแต่หน่วยงานท่ีไดรั้บ 

  4) รายงานแจกแจงจาํนวน มลูค่า ประเภท ของทรัพยสิ์นท่ีถกูโอนใหแ้ก่หน่วยงาน

ของมลรัฐหรือทอ้งถ่ินตามแต่หน่วยงานท่ีไดรั้บ 

                                                             
94

 Department of Justice, Assets forfeiture fund and seized asset deposit fund annual financial statements fiscal 

year 2001, p. 33. 
95

 Department of Justice, Total Net Deposits to the Fund by State of Deposit [online], September 2011. Available 

from: http://www.justice.gov/jmd/afp/02fundreport/2011affr/report1.htm [2012, November 23] 
96

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (6) 
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  5) รายงานตามประเภทของการจาํหน่าย (type of disposition) โดยแจกแจงจาํนวน 

มลูค่า ประเภท ของทรัพยสิ์นท่ีถกูจาํหน่ายภายในปีนั้น 

 6) รายงานถึงทรัพยสิ์นคงคลงัส้ินปีท่ีอยู่ภายใตก้ารยึดแต่ยงัไม่ไดริ้บไว ้ในเร่ือง

ชนิดของทรัพยสิ์น มูลค่าโดยประมาณ และมูลค่าของสิทธิจาํนองหรือสิทธิเหนือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ี

สาํคญัโดยประมาณ 

  7) รายงานบัญชีทรัพย์สินคงคลังส้ินปีท่ียงัไม่ได้ริบไว้ ซ่ึงมีมูลค่าไม่ตํ่ ากว่า 

1,000,000 เหรียญสหรัฐ 

  อย่างไรก็ดี รายงานดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับการริบ

ทรัพยภ์ายใตก้ฎหมายใดๆท่ีบงัคบัใชโ้ดยกระทรวงยุติธรรม นอกจากน้ีอยัการสูงสุดมีหน้าท่ีเสนอ

งบการเงินของกองทุนท่ีไดรั้บการตรวจสอบแลว้ต่อสภาและประกาศต่อสาธารณะภายใน  2 เดือน 

นบัแต่การตรวจสอบงบการเงินเสร็จส้ิน (final issuance) 

 อาจกล่าวไดว้่ากฎหมายกาํหนดให้กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม

จะตอ้งถูกตรวจสอบการดาํเนินงานจากหลายฝ่ายดว้ยกนั ไดแ้ก่ สภาคองเกรส ผูต้รวจสอบบญัชี 

และประชาชน 

 

3.2 ประเทศออสเตรเลยี 

 3.2.1 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศออสเตรเลยี 

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศท่ีมีศนูยก์ลางทางการเงินท่ีเจริญกา้วหนา้ประเทศหน่ึงของ

โลก โดยเฉพาะโครงสร้างขอบเขตทางการเงินและสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเป็นท่ี

หลบซ่อนพกัพิงของผูก้ระทาํผดิ ซ่ึงผูก้ระทาํความผดิมกันาํเงินหรือทรัพยสิ์นสกปรกท่ีไดม้าจากการ

กระทาํความผดิไปใชจ่้ายหรือทาํการเปล่ียนสภาพ เพื่อปกปิดการกระทาํความผดิและแหล่งท่ีมาของ
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เงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์เพ่ิมข้ึน97 นอกจากน้ียงัพบว่า

อุตสาหกรรมและอาชีพหลายประเภทได้ถูกใชเ้ป็นช่องทางหรือเคร่ืองมือในการฟอกเงิน  เช่น 

ธนาคาร (ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ) อสงัหาริมทรัพย ์ทรัสต ์บริษทัวิชาชีพกฎหมาย ธุรกิจ

เ ก่ี ยวกับเงินสด  เ ป็นต้น 98 โดยวิ ธีการทั่วไปท่ีใช้กันมากในการฟอกเ งิน  ได้แก่  การ ซ้ือ

อสงัหาริมทรัพยโ์ดยปกปิดอาํพรางช่ือ การฝากเงินโดยปกปิดตวัตนท่ีแทจ้ริง การลกัลอบส่งเงินออก

นอกประเทศ การแสดงรายไดเ้ท็จ การสร้างหน้ีเท็จ และการนาํเงินสกปรกเขา้ไปผสมปะปนกนัเงิน

ท่ีไดจ้ากธุรกิจท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย99 

จากปัญหาการฟอกเงินดงักล่าว เป็นเหตุให้รัฐบาลออสเตรเลียไดต้รากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนใชบ้งัคบั ดงัน้ี 

 3.2.1.1 Customs Act 1901 

  กฎหมาย Customs Act 1901 ออกมาเพื่อวตัถุประสงค์ให้รัฐมีอาํนาจในการยึด

รายได ้ ท่ีมีท่ีมาจากการซ้ือขายยาเสพติดไม่ว่ารายไดน้ั้นจะเป็นเงินสด เช็ค หรือทรัพยสิ์นอ่ืนใด 

รวมถึงการให้อาํนาจศาลในการสั่งปรับได้สูงเท่ากบัผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการซ้ือขายยาเสพ

ติด100 อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบบัน้ีก็มิไดก้าํหนดไวช้ดัเจนถึงความผิดมูลฐานเก่ียวกบัยาเสพติด

โดยตรง เพียงแต่มีไวเ้พื่อป้องกนัและปราบปรามการคา้ยาเสพติด โดยมีวตัถุประสงคใ์นดา้นการให้

อาํนาจรัฐเพื่อป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยใชม้าตรการบงัคบัเอากบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก

การกระทาํความผดิ 

                                                             
97

 วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, พิมพค์รั้ งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), หน้า 72. 
98

 สุรพล ไตรเวทย,์ คาํอธิบายกฎหมายฟอกเงิน, พิมพค์รั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิ์ญญูชน, 2548), หน้า 

48-49. 
99

 นิกร เภรีกุล, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 2543), หน้า 62-63. 
100

 วีระพงษ์ บุญโญภาส, กระบวนการยุติธรรมกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน , พิมพค์รั้ งท่ี 2 

(กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพนิ์ติธรรม, 2550), หน้า 72-73. 
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 3.2.1.2 Proceeds of Crime Act 1987 

  กฎหมาย Proceeds of Crime Act 1907 ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ให้อาํนาจศาลสั่งยึด

ทรัพยสิ์นท่ีใช้หรือเก่ียวกับการกระทาํผิด และให้เจา้หน้าท่ีตาํรวจสามารถขออาํนาจศาลสั่งให้

สถาบนัการเงินส่งขอ้มลูของบุคคลใดใหแ้ก่เจา้หน้าท่ีตาํรวจนั้น เมื่อมีเหตุอนัควรสงสัยหรือเช่ือว่า

ขอ้มลู ช่ือ อยูท่ี่สถาบนัการเงินนั้น ไดแ้สดงว่าบุคคลนั้นกาํลงัทาํหรือกาํลงัจะทาํหรือเก่ียวขอ้งกบั

การกระทาํความผดิขอ้หาร้ายแรง (Serious Offence) อนัไดแ้ก่ การคา้ยาเสพติด การร่วมกนัฉ้อโกง 

การหลีกเล่ียงภาษีและการฟอกเงินหรือแสดงว่าบุคคลนั้นไดรั้บหรือกาํลงัจะไดรั้บผลประโยชน์ไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม จากการกระทาํความผดิตลอดจนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจสามารถขอหมายคน้

จากศาลไดห้รือให้ขอหมายคน้จากศาลโดยทางโทรศพัท์ไดใ้นกรณีมีเหตุเร่งด่วน  หากเจา้หน้าท่ี

ตาํรวจเช่ือว่า ผูใ้ดมีทรัพยสิ์นซ่ึงไดม้าจากการกระทาํความผิด (Tainted Property) ไวใ้นครอบครอง

ส่วนสถาบันการเงินก็มีหน้าท่ีเก็บรักษาหลกัฐานธุรกรรมทางการเงิน  (Financial Transaction 

Document) ไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ย 7 ปี โดยมีบทกาํหนดโทษสาํหรับผูก้ระทาํความผิดฐานฟอกเงิน

ในกรณีผูก้ระทาํเป็นบุคคลธรรมดาใหป้รับไม่เกิน 200,000 เหรียญ หรือจาํคุกไม่เกิน 20 ปี หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ และในกรณีผูก้ระทาํความผดิเป็นนิติบุคคลใหป้รับไม่เกิน 600,000 เหรียญ101 

  อาจกล่าวไดว้่าความผดิมลูฐานการฟอกเงินตามกฎหมายฉบบัน้ีไดแ้ก่การกระทาํ

ความผดิขอ้หาร้ายแรง อนัไดแ้ก่ การคา้ยาเสพติด การร่วมกนัฉ้อโกง การหลีกเล่ียงภาษี และการ

ฟอกเงินโดยความผดิมลูฐานไดก้ลืนไปกบัมาตรการใชอ้าํนาจของรัฐในการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 3.2.1.3 Financial Transaction Reports Act 1988 

  กฎหมายฉบบัน้ีเดิมเรียกว่า The Cash Financial Transaction Report Act 1988 มี

ผลใชบ้งัคบัเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน ค.ศ. 1988 โดยมีวตัถุประสงคแ์ละหลกัการครอบคลุมถึงธุรกรรม

เก่ียวกับการเงินทุกประเภท ไม่จาํกัดเฉพาะทรัพยสิ์นในลกัษณะท่ีเป็นเงินสดเท่านั้น และมี

เจตนารมณ์เพื่อเป็นเคร่ืองมือใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐในการสืบสวนสอบสวนพฤติการณ์การกระทาํความผดิ
                                                             

101
 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 73. 
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ต่าง ๆ เช่น การหลีกเล่ียงภาษี การกระทาํความผิดตามกฎหมายหุ้นส่วนบริษทั การฟอกเงินจาก

การคา้ยาเสพติด และจากองค์กรอาชญากรรม ต่อมาได้มีการเปล่ียนแปลงช่ือกฎหมายเป็นช่ือ

ดงักล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจกนัว่ากฎหมายฉบบัน้ีมีหลกัการครอบคลุมถึงธุรกรรมเก่ียวกบั

การเงินทุกประเภทไม่จาํกัดเฉพาะทรัพยสิ์นในลกัษณะท่ีเป็นเงินสดเท่านั้น และเน่ืองจากมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติักฎหมาย โดยกาํหนดใหธ้นาคารหรือสถาบนัการเงินมีหน้าท่ีรายงานคาํสั่ง

การโอนเงินระหว่างประเทศ ต่อหน่วยงานท่ีเรียกว่า “Australian Transaction Reports and Analysis 

Centre (Austrac)”102 

  อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับน้ีได้ให้อาํนาจรัฐในการสืบสวนเก่ียวกับการทํา

ธุรกรรมทางการเงินทุกประเภททั้งในประเทศและนอกประเทศ แต่ไม่มีการมุ่งเน้นหรือกาํหนด 

ความผดิมลูฐานในการกาํหนดความผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัหรือปราบปรามการฟอกเงิน

แต่อยา่งใด 

 3.2.1.4 Telecommunication Act 1991 

  กฎหมาย Telecommunication Act 1991 ไดเ้พ่ิมอาํนาจและอาํนวยการใชม้าตรการ

พิเศษในการแสวงหาข้อมูลติดตามและรับทราบข่าวสารทางอุปกรณ์การส่ือสาร  ซ่ึงเดิมนั้ น

หน่วยงานท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีไดคื้อ Australian Federal Police สาํหรับความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดบาง

ประเภทเท่านั้น แต่ต่อมากฎหมายฉบบัน้ีกาํหนดให้เจา้หน้าท่ีสามารถขอหมายศาลเพื่อดกัฟังทาง

โทรศพัท์ไดเ้ฉพาะในคดีท่ีสาํคญั เช่น คดีฆาตกรรม ยาเสพติด การลกัพาตวั การหลบเล่ียงภาษี 

Serious Fraud หรือ Serious Revenue เป็นตน้ รวมทั้งใหใ้ชม้าตรการดกัฟังการกระทาํความผดิน้ีกบั

ความผิดฐานฟอกเงินด้วย103 แต่กฎหมายฉบบัน้ีมิไดก้ล่าวถึงความผิดท่ีถือเป็นความผิดมูลฐาน

โดยตรง แต่กาํหนดใหค้ดีสาํคญั ๆ จะตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี เพื่อ

ตรวจสอบหาขอ้มูลพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลท่ีจาํเป็นในการป้องกนัและปราบปรามการกระทาํ

ความผดิเช่นกนั 

                                                             
102

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 73-75. 
103

 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 75. 
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 ประเทศออสเตรเลียมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการกบัการฟอกเงิน คือ The 

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1989 ภายใต้

กฎหมาย Financial Transaction Report Act 1988 ในฐานะเป็นศูนยข์อ้มูลการเงิน AUSTRAC ทาํ

หนา้ท่ีสนบัสนุนหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายในการสืบสวนสอบสวน และการดาํเนินคดีเก่ียวกบั

การฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย องค์กรอาชญากรรม และอาชญากรรม

ร้ายแรงอ่ืนๆ รวมทั้งรับรายงานธุรกรรมและขอ้มูลอ่ืนๆตามกฎหมาย เพ่ือป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน104 

 

3.2.2 การด าเนินการกบัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายออสเตรเลยี 

ประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายท่ีเรียกว่า “Proceeds of Crime Act 1987” ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ี

ใหอ้าํนาจเจา้หนา้ท่ีของรัฐในการติดตาม ยดึ อายดั และริบทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิด (criminal 

asset)โดยใชร้ะบบ conviction-based system แต่เพราะการใชร้ะบบ conviction-based system น้ีเอง

จึงหา้มมิใหมี้คาํสัง่ริบทรัพยสิ์นหรือคาํสั่งใดๆเก่ียวกบัทรัพยสิ์นจนกว่าบุคคลผูก้ระทาํความผิดจะ

ถกูตดัสินว่าผดิหรือมีการพิสูจน์แลว้ฟังไดว้่ามีความผิดเกิดข้ึน อย่างไรก็ตามกฎหมายของประเทศ

ออสเตรเลียใหอ้าํนาจอยัการสูงสุด (Director of  Public Prosecution) ในการระงบัการเคล่ือนไหวใน

สิทธิของทรัพยสิ์นท่ีถกูยดึหลงัจากผูก้ระทาํผดิถกูแจง้ขอ้หาทางอาญา หรือภายใน 48 ชัว่โมง ก่อนท่ี

จะมีการแจง้ขอ้กล่าวหากบับุคคลดงักล่าว 

 กฎหมาย Proceeds of Crime Act 1987 เป็นกฎหมายริบทรัพยสิ์นของประเทศเครือจกัรภพ

องักฤษ   กฎหมายน้ีกาํหนดใหรั้ฐมีอาํนาจใชม้าตรการยึด  อายดั  และริบทรัพยท่ี์ใชใ้นการกระทาํ

ความผดิอาญา หรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิอาญาตามท่ีกาํหนดไว  ้     โดยเฉพาะใน

มาตรา 81 และ 82 ของกฎหมายฉบบัน้ีไดก้าํหนดความผดิเก่ียวกบัการฟอกเงินไว ้  และกาํหนดดว้ย

ว่าสถาบนัการเงินจะตอ้งรักษา “ร่องรอยการเงิน” เอาไวโ้ดยตอ้งเก็บรักษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็น

เวลาเจ็ดปี   

                                                             
104

 Australian Government, AUSTRAC overview (Commonwealth of Australia, 2009), p. 4. 



91 
 

 โดยรวมแลว้เป้าหมายของกฎหมายฉบบัน้ีเพ่ือให้อาํนาจเจา้หน้าท่ีของรัฐในการติดตาม

ทรัพยสิ์นของผูก้ระทาํความผิดและบัน่ทอนอาํนาจทางเศรษฐกิจทองอาชญากรโดยอาศยัการริบ

ทรัพยสิ์นเป็นเคร่ืองมือทางกฎหมาย105 

อยัการสูงสุดของประเทศออสเตรเลียอาจใชอ้าํนาจในการริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ

ความผดิไดภ้ายใตม้าตรา 19 ของกฎหมาย Proceed of Crime Act 1987 เมื่อปรากฏว่าผูต้อ้งกระทาํ

ความผิดถูกตดัสินว่ามีความผิดในขอ้กล่าวหาท่ีเป็นความผิดต่อกฎหมายสหพนัธรัฐของประเทศ

ออสเตรเลีย  คาํว่า “ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด” (“Tainted property”) ตามกฎหมาย

ฉบบัน้ีหมายถึง “ทรัพยสิ์นท่ีถูกนาํไปใชห้รือท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระทาํความผิดหรือไดจ้ากการ

กระทาํความผดิ  เช่น ทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม   ตาม

มาตรา 19 (3) ของกฎหมายดงักล่าว   หากจะมีการออกคาํสัง่ริบทรัพยสิ์นท่ีระบุอย่างเฉพาะเจาะจง

นั้น  ศาลจะตอ้งใชดุ้ลพินิจอยา่งละเอียดรอบคอบว่าการริบทรัพยเ์ช่นว่านั้นจะกระทบกระเทือนสิทธิ

ของบุคคลอ่ืนดว้ยหรือไม่ 

มาตรา 26 ของกฎหมาย Proceeds of Crime 1987 ให้อาํนาจอยัการสูงสุดท่ีจะออกคาํสั่ง

ลงโทษทางทรัพยสิ์น (Pecuniary penalty orders) โดยสามารถริบเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการ

กระทาํความผดิใหต้กเป็นของเครือจกัรภพองักฤษ (the Commonwealth) โดยสามารถบงัคบัใชไ้ด้

กบัทรัพยสิ์นใดของบุคคลใดๆ ก็ตามท่ีพิสูจน์ว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิด ซ่ึงศาล

ของสหพนัธรัฐจะเป็นผูป้ระเมินว่าค่าของรายไดห้รือกาํไรจากการกระทาํความผดินั้นๆ เป็นจาํนวน

เท่าใด 

ในปี ค.ศ. 2001 รัฐบาลกลางของประเทศออสเตรเลียได้มีความพยายามท่ีจะผ่านร่าง

กฎหมาย Proceeds of Crime Bill 2001 โดยร่างกฎหมายฉบบัน้ีได้ตระหนักถึงมาตรการริบ

ทรัพยสิ์นอนัถือเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะปราบปรามอาชญากรรมระดบัองค์กร  ซ่ึงกฎหมายฉบบั

ดังกล่าวให้เป็นอาํนาจของอยัการสูงสุดท่ีเรียกว่า  “the Commonwealth Director of Public 

                                                             
105

 ประธาน จุฬาโรจน์มนตรี และคณะ, “ความช่วยเหลือทางกฎหมายซ่ึงกนัและกนั,” หน้า 19-20. (เอกสารไม่ตีพิมพ์

เผยแพร่) 
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Prosecutions (“DPP”) ท่ีจะจดัการภายใตก้ฎหมายดงักล่าว  นอกจากน้ีตามร่างกฎหมาย Proceed of 

Crime 2001 นั้นไดย้อมรับแนวความคิดเร่ืองการริบทรัพยท์างแพ่ง (civil forfeiture) มาใชด้ว้ย และ

ในปัจจุบนักฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 ไดม้ีการผา่นสภาและบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายแลว้  

  3.2.2.1 การริบทรัพย์สิน 

  ปัจจุบนักฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 ไดน้าํมาบงัคบัใชแ้ก่การพิจารณา

คดีท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ว ันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2003 เป็นต้นไป โดยบังคับใช้ควบคู่ไปกับกฎหมาย 

Proceeds of Crime Act 1987 ซ่ึงใชบ้งัคบัแก่การพิจารณาคดีท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 

2003106 โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี107 

  1) กฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 ไดก้าํหนดมาตรการติดตาม ยบัย ั้ง และ

ริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทกวา้งๆ ไดแ้ก่ กระบวนการ

ริบทรัพยสิ์นทางอาญา และกระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง ซ่ึงทั้งสองกระบวนการดงักล่าวจะ

ดาํเนินการคู่ขนานกนัไป และแยกเป็นอิสระจากกนั 

  2) กระบวนการริบทรัพยสิ์นทางอาญาตามกฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 

แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ คาํสั่งริบทรัพยสิ์นตามคาํพิพากษา (conviction based forfeiture 

order) คาํสั่งริบเงินตามคาํพิพากษา (conviction based pecuniary penalty order) และการริบ

ทรัพย์สินโดยทันทีภายหลังมีค ําพิพากษา (automatic forfeiture following conviction) ซ่ึง

กระบวนการทั้งสามประเภทดังกล่าวตั้งอยู่บนระบบการริบทรัพยสิ์นโดยอาศยัคาํพิพากษาเป็น

สาํคญั (conviction based system) กล่าวคือ เป็นระบบท่ีมองว่าการริบทรัพยสิ์นเป็นโทษประการ

หน่ึง ดงันั้นการบงัคบัโทษเอาแก่จาํเลยจะกระทาํไดก้็ต่อเม่ือศาลพิพากษาว่าจาํเลยมีความผิดแลว้

เท่านั้น 
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 Proceeds of Crime Act 2002, section 2 
107

 Commonwealth Director of Public Prosecutors, Criminal Confiscation [online] (n.d.) Available from : 

http://www.cdpp.gov.au/Practice/CriminalConfiscation.aspx [2012, November 23] 
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  3) กระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งตามกฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ คาํสั่งริบทรัพยสิ์นทางแพ่งต่อตวับุคคล (person directed civil 

based forfeiture order) คาํสั่งริบทรัพยสิ์นทางแพ่งต่อกองทรัพยสิ์น (asset directed civil based 

forfeiture order) คาํสัง่ริบเงินทางแพ่ง (civil based pecuniary penalty order) และคาํสัง่ริบทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิ (literary proceeds order) ซ่ึงกระบวนการทั้งส่ีประเภทดงักล่าวตั้งอยู่

บนระบบการริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง (civil based system) กล่าวคือ เป็นระบบท่ีมุ่งดาํเนินการต่อ

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิเป็นสาํคญัโดยไม่พิจารณาถึงตวับุคคล 

  4) เงินและทรัพยสิ์นทั้งหมดซ่ึงถูกริบภายใตก้ระบวนการริบทรัพยสิ์นทางอาญา 

และกระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งจะถูกนําส่งเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์น (Confiscated assets 

account) เพื่อบริหารจดัการต่อไป 

  3.2.2.2 กองทุนริบทรัพย์สิน 

  ในปี ค.ศ. 2002 ประเทศออสเตรเลียไดต้รากฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002

ซ่ึงได้จัดตั้ งกองทุนข้ึนมา ให้ช่ือว่ากองทุนริบทรัพย์สิน (Confiscated assets account) โดยมี

สาระสาํคญัดงัน้ี 

   3.2.2.2.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

   กองทุนริบทรัพย์สินถูกก่อตั้ งข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนําเงินหรือ

ทรัพยสิ์นท่ีถกูริบมาใชเ้พื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัอาชญากรรม สนับสนุนมาตรการบงัคบัใช้

กฎหมาย สนับสนุนมาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัการบาํบัดผูติ้ดยาเสพติด และสนับสนุนมาตรการ

เบ่ียงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม (diversionary) ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ยาเสพติดโดยผิด

กฎหมาย108 
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   3.2.2.2.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

   กองทุนริบทรัพยสิ์นประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี109 

   1) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีถกูริบ (Proceeds of confiscated asset) 

   2) เงินท่ีจ่ายแก่เครือจักรภพ โดยรัฐต่างชาติตามกฎหมาย The Mutual 

Assistance Act ภายใตส้นธิสญัญาหรือขอ้ตกลงเพื่อความร่วมมือเก่ียวกบัอาชญากรรม 

  3) เงินท่ีจ่ายแก่เครือจักรภพภายใตค้าํสั่งลงโทษทางทรัพยสิ์นกบัต่อรัฐ

ต่างชาติ (foreign pecuniary penalty order) ตามมาตรา 34 แห่งกฎหมาย The Mutual Assistance Act 

   4) เงินท่ีได้จากการบังคับใช้ค ําสั่งริบทรัพยสิ์นระหว่างรัฐ (Interstate 

forfeiture order) ในพ้ืนท่ีนอกปกครอง ท่ีนอกเหนือจากเงินท่ีอยูภ่ายใตค้าํสัง่ตามมาตรา 70(2) หรือ 

มาตรา 100(2) 

   5) เงินส่วนแบ่งของเครือจกัรภพภายใต ้โครงการค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม 

(equitable sharing program) ในเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากกระทาํความผิดตามกฎหมายอาญาของ

รัฐหรือของเขตปกครองตนเอง 

   6) เงินอ่ืนท่ีนอกเหนือจากตามท่ีระบุในขอ้ 2) ท่ีจ่ายแก่เครือจกัรภพโดยรัฐ

ต่างชาติท่ีมีความสมัพนัธด์า้นความช่วยเหลือกบัเครือจกัรภพ ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามเอา

คืนเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมหรือการสืบสวนหรือดาํเนินคดี  

   7) เงินท่ีจ่ายแก่เครือจกัรภพตามมาตรา 93(3) และเงินใดๆท่ีได้คืนโดย

เครือจกัรภพจากตามมาตรา 302A 

  ทั้งน้ีเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีถกูริบ (Proceeds of confiscated asset) ตามขอ้ 1) 

ประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัน้ี 
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(ก) เงินคงเหลือตามมาตรา 70(1)(c) หมายถึง จาํนวนเงินท่ีคงเหลือและ

เงินท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียดึหรือจากการยึดทรัพยสิ์นท่ี

เป็นเงินตามคาํสัง่ริบทรัพยสิ์น (forfeiture order) 

(ข) เงินตามมาตรา 89(1)(c) หรือมาตรา 90(f) หมายถึง เงินท่ีเจา้ของทรัพย์

จ่ายใหแ้ก่เครือจกัรภพเพ่ือซ้ือคืนทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์ในทรัพย์

ท่ีถกูยดึ 

(ค) เงินคงเหลือตามมาตรา 100(1)(c) หมายถึง เงินท่ีคงเหลือและเงินท่ี

ไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียึดหรือจากการยึดทรัพยสิ์นท่ีเป็น

เงินในกรณีมีการกระทาํความผดิร้ายแรงภายหลงัจากหักค่าตอบแทน 

ค่าใชจ่้ายหรือค่าปรับอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 

(ง) เงินตามมาตรา 105(1)(c) หรือ 106(f) หมายถึง เงินท่ีจ่ายแก่

เครือจกัรภพเพ่ือซ้ือคืนผลประโยชน์ของตนในทรัพยท่ี์ถูกยึดจากการ

กระทาํความผดิร้ายแรง 

(จ) เงินตามมาตรา 140(1) หมายถึง เงินท่ีบุคคลตอ้งชาํระแก่เครือจกัรภพ

ภายใตค้าํสัง่ลงโทษเป็นเงิน (pecuniary penalty order) 

(ฉ) เงินตามมาตรา 167(1) หมายถึง เงินท่ีบุคคลตอ้งชาํระแก่เครือจกัรภพ

ภายใต้คาํสั่งริบทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํความผิด (Literary 

proceeds order) 

(ช) เงินตามมาตรา  179R(1) หมายถึง เ งินท่ีบุคคลต้องชําระแก่

เครือจักรภพภายใต้ค ําสั่ง เ ก่ียวกับความผิดฐานรํ่ ารวยผิดปกติ 

(unexplained wealth order) 

(ซ) เงินท่ีคงเหลือตามมาตรา 284(1)(c) หมายถึง เงินท่ีคงเหลือและเงินท่ี

ไดรั้บจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ียึดหรือจากการยึดทรัพยสิ์นท่ีเป็น

เงินในกรณีมีรํ่ ารวยผดิปกติภายหลงัจากหกัค่าตอบแทน ค่าใชจ่้ายหรือ

ค่าปรับอ่ืนๆ 
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(ฌ) เงินตามมาตรา 284(2)(a) หมายถึง กรณีจาํนวนเงินท่ีคงเหลือตาม

มาตรา 284(1)(C) มากเกินกว่าจาํนวนท่ีลงโทษตามคาํสัง่ริบทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดหรือคาํสั่งเก่ียวกบัความผิดฐานรํ่ ารวย

ผดิปกติ แลว้แต่กรณี ใหน้าํส่งเขา้กองทุน 

(ญ) เงินคงเหลือตามมาตรา  35G(1)(b) แห่งกฎหมาย  the Mutual 

Assistance Act หมายถึง เงินจาํนวนเท่ากบัทรัพยสิ์นในควบคุมกรณีท่ี

มีคาํสั่งควบคุมระหว่างประเทศและคาํสั่งลงโทษท่ีเป็นเงินระหว่าง

ประเทศกบับุคคลซ่ึงกระทาํความผดิระหว่างประเทศหรือการกระทาํ

ความผิดระหว่างประเทศท่ีร้ายแรงให้แก่เครือจกัรภพ  ภายหลงัหัก

ค่าใชจ่้าย 

(ฎ) เงินหรือทรัพยสิ์นคงเหลือตามมาตรา 35G(2)(c) แห่งกฎหมาย the 

Mutual Assistance Act หมายถึง เงินท่ีไดจ้ากการขายหรือจาํหน่าย

ทรัพยสิ์นในควบคุมกรณีท่ีมีคาํสัง่ควบคุมระหว่างประเทศและคาํสั่ง

ลงโทษท่ีเป็นเงินระหว่างประเทศกบับุคคลซ่ึงกระทาํความผดิระหว่าง

ประเทศหรือการกระทาํความผิดระหว่างประเทศท่ีร้ายแรงให้แก่

เครือจกัรภพ  ภายหลงัหกัค่าใชจ่้าย 

(ฏ) เงินหรือทรัพยสิ์นคงเหลือตามมาตรา 9A(c) แห่งกฎหมาย the Crimes 

Act 1941 หมายถึง เงินหรือทรัพยสิ์นคงเหลือจากการขายหรือ

จาํหน่ายส่ิงต่างๆท่ีถูกส่งมอบแก่ Official Trustee ภายหลังหัก

ค่าใชจ่้าย 

(ฐ) เงินตามมาตรา 208DA(3)(a) แห่งกฎหมาย the Customs Act 1901 

หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ียดึตามกฎหมายศุลกากรส่วนท่ีเป็นเงิน 

(ฑ) เงินหรือทรัพยสิ์นคงเหลือตามมาตรา 208DA(3)(b) แห่งกฎหมาย the 

Customs Act 1901 หมายถึง ทรัพยสิ์นท่ียดึตามกฎหมายศุลกากรหาก

ไม่ใช่เงิน ใหข้ายหรือจาํหน่ายและนาํเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีเหลือส่งเขา้

กองทุน 
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(ฒ) เงินตามมาตรา 243B(4) แห่งกฎหมาย the Customs Act 1901 

หมายถึง เงินท่ีบุคคลตอ้งชาํระแก่เครือจกัรภพภายใตค้าํสัง่ลงโทษเป็น

เงิน (pecuniary penalty order) กรณีความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

(ณ) เงินคงเหลือตามมาตรา 243G(6)(a) แห่งกฎหมาย the Customs Act 

1901 หมายถึง เงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพ

ติด  

(ด) เงินหรือทรัพยสิ์นคงเหลือตามมาตรา 243G(6)(b) แห่งกฎหมาย the 

Customs Act 1901 หมายถึง เงินท่ีเหลือจากการทรัพย์สินขาย

เก่ียวขอ้งกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

   อาจกล่าวได้ว่า เ งินหรือทรัพย์สินท่ีถูกส่งเข้ากองทุนริบทรัพย์สิน

ประกอบดว้ยเงิน สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระทาํความผิด ซ่ึงนําเขา้สู่

กองทุนดว้ยกระบวนการริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายต่างๆ 

   3.2.2.2.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

    ผูม้ีอาํนาจในการบริหารจดัการกองทุนริบทรัพยสิ์น คือ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัของประเทศออสเตรเลีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติ110 

   3.2.2.2.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

   ทรัพยสิ์นในกองทุนริบทรัพยสิ์นจะถกูนาํไปใชจ่้ายในกรณีดงัต่อไปน้ี 

   1) เพื่อการใชจ่้ายแก่รัฐ เขตปกครองตนเอง รัฐต่างชาติท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัเห็นควรไดรั้บตามโครงการค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม (equitable sharing program) 

                                                             
110

  Ibid., section 298 (1) 
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   2) เพื่อการใช้จ่ายใดๆ ตามโครงการท่ีได้รับอนุมติัจากรัฐมนตรีตาม 

มาตรา 298 

   3) เพื่อการใช้จ่ายท่ีรัฐมนตรีเห็นว่าจ ําเป็นเพื่อให้บรรลุหน้าท่ีของ

เครือจกัรภพตามคาํสัง่ยดึทรัพยต่์างประเทศท่ีมีการกาํหนดไว ้หรือคาํสั่งท่ีมีกาํหนดไวต้ามมาตรา 

45 แห่งกฎหมาย the International War Crimes Tribunals Act 1995 หรือคาํสัง่ลงโทษทางทรัพยสิ์น

ต่อรัฐต่างชาติท่ีกาํหนดไว ้

   4) เพื่อการใชจ่้ายแก่รัฐหรือเขตปกครองตนเองท่ีอยัการสูงสุดเห็นสมควร

ตามกฎหมาย The Mutual Assistance Act ภายใตส้นธิสญัญาหรือขอ้ตกลงเพื่อความร่วมมือเก่ียวกบั

อาชญากรรม 

   5) เพื่อการจ่ายใหแ้ก่ผูจ้ดัการทรัพยสิ์น (Official Trustee) สาํหรับทดแทน

เงินท่ีไดจ่้ายใหแ้ก่ Official Trustee ตามมาตรา 288(1)(a) แต่ผูจ้ดัการทรัพยสิ์นไม่สามารถติดตาม

เอาคืนกลบัมาได ้

   6) เพื่อจ่ายค่าบริหารจดัการรายปีของผูจ้ดัการทรัพยสิ์น (Official Trustee) 

ตามกฎหมาย 

   7) เพื่อการใชจ่้ายใดๆท่ีเครือจกัรภพถกูกาํหนดใหท้าํตามมาตรา 55(2)(a), 

มาตรา 72, มาตรา 73(2)(d), มาตรา 77 หรือ 94A, มาตรา 102(d)(ii), และมาตรา 179L 

8) เพื่อการใชจ่้ายใดๆภายใตก้ารจดัการตามมาตรา 88(1)(b) หรือ 289(2) 

   9) เพื่อการใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ (conduct of examination) 

เท่าท่ีการใชจ่้ายไดรั้บอนุมติัจากผูม้ีอาํนาจรับผดิชอบ (responsible authority) 

   10) เพื่อการใชจ่้ายแก่คณะกรรมการความช่วยเหลือทางกฎหมายตาม

บทบญัญติัในหมวด 4-2 
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   ในส่วนการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนริบทรัพยสิ์น ตามกฎหมาย 

Proceeds of Crime Act 2002 ไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารกองทุนสามารถนาํเงินของกองทุนไปจดัหา

ผลประโยชน์ในลกัษณะการลงทุนได ้โดยอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย the Public Fund Act 1954 

และเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนก็จะถกูนาํส่งเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์น111 

   3.2.2.2.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

   กฎหมาย Proceeds of Crime Act ได้ก ําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังมีหน้าท่ีจัดทาํบัญชีและเก็บบันทึกบัญชีของกองทุนริบทรัพยสิ์นทกๆส้ิน

ปีงบประมาณ และภายใน 6 เดือนภายหลงัจากส้ินปีงบประมาณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั

ตอ้งส่งบญัชีดงักล่าวให้ผูต้รวจสอบบญัชีเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินของกองทุน และผูต้รวจสอบ

บญัชีจะทาํรายงานเสนอรัฐมนตรีต่อไป112 

 

3.3 เขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

 3.3.1 กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงมีความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจมาก เป็นทั้งศูนยก์ลางทาง

การเงินและแหล่งลงทุนทางธุรกิจท่ีสาํคัญของเอเชีย อย่างไรก็ตามความเจริญทางเศรษฐกิจของ

ฮ่องกงไดก่้อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมทางการเงินตามมาดว้ย โดยมีการกระทาํความผดิและนาํเงิน

ท่ีผดิกฎหมายเขา้สู่ฮ่องกงเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมีทั้งเงินท่ีไดจ้ากการกระทาํความผดิท่ีฮ่องกงและเงินท่ี

ไดจ้ากการกระทาํความผิดในประเทศอ่ืนแต่ใชฮ่้องกงเป็นสถานท่ีฟอกเงิน 113 ประกอบกับมีการ

                                                             
111

 ประคอง ดุลคนิจ, “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบัการบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” หน้า 104. 
112

 เร่ืองเดียวกนั 
113

 กานต์ คนึงสุขเกษม, “การเพ่ิมความผิดเกี่ยวกบัการพนันเป็นความผิดมูลฐานในพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2546), หน้า 109. 
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ต่อตา้นการฟอกเงินท่ีเขม้แข็งในโลกตะวนัตก ทาํใหม้ีผูค้าดการณ์ว่าการฟอกเงินจะเขา้มาแพร่หลาย

มากข้ึนในเขตเอเชียแปซิฟิก เน่ืองจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจและระบบกฎหมายของบางประเทศ

ท่ียงัไม่พฒันา ซ่ึงลว้นเป็นปัจจยัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการฟอกเงินทั้งส้ิน114 

 ฮ่องกงไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวและพยายามท่ีจะรักษาช่ือเสียงทางการเงินของตนไว ้

จึงไดใ้หค้วามร่วมมือกบันานาประเทศเพื่อต่อสูก้บัปัญหาการฟอกเงิน ต่อมาฮ่องกงไดต้รากฎหมาย

ท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามฟอกเงินข้ึนมา ช่ือว่ากฎหมาย Drug Trafficking 

(Recovery of Proceeds) Ordinance (DTRPO) และไดต้รากฎหมาย Organized and Serious Crimes 

Ordinance (OSCO) ข้ึนมาในปี ค.ศ. 1989 และ ค.ศ. 1994 ตามลาํดบั115 และต่อมากฎหมายทั้งสอง

ฉบบัก็ไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ.1995 โดยเพ่ิมเติมในเร่ืองการดาํเนินการริบทรัพยสิ์นใน

กรณีท่ีผูต้อ้งหาไดเ้สียชีวิตหรือหลบหนีไปก่อนท่ีศาลจะมีคาํพิพากษา116 

  3.3.1.1 Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (DTRPO) 

  กฎหมายฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการใหอ้าํนาจรัฐในการติดตามและริบทรัพยสิ์น

ท่ีไดม้าจากการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด และกาํหนดความผดิอาญาเก่ียวกบัการสนับสนุน

ผูค้า้ยาเสพติดในการปกปิดหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีได้มาจากกระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  

รวมทั้งบงัคบัให้สถาบนัการเงินตอ้งช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐในการสืบสวน117 แมว้่ากฎหมาย

ฉบบัน้ีจะมุ่งดาํเนินคดีกบัความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดเท่านั้นแต่ก็นับว่าเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญติั

เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามฟอกเงินฉบบัแรกของฮ่องกง  

 

                                                             
114

 นิกร เภรีกุล, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (กรุงเทพมหานคร: กองตรวจสอบและวิเคราะห์ สํานักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, 2543), หน้า 80. 
115

 Simon NM Young, “Civil Forfeiture for Hong Kong?,” A Discussion Paper of the Hong Kong Civil Forfeiture 

Project (Hong Kong: University of Hong Kong, 2006), p. 5. 
116

 Ibid., p. 7. 
117

 นิกร เภรีกุล, การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน, หน้า 80-81. 
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  3.3.1.2 Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO) 

  กฎหมายฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเพ่ิมอาํนาจสืบสวนสอบสวนการกระทํา

ความผิดท่ีร้ายแรงและความผิดท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรอาชญากรรมหรือกระทําโดยองค์กร

อาชญากรรม และให้อาํนาจริบทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด  รวมทั้งกาํหนดความผิด

อาญาเก่ียวกบัการสนับสนุนผูก้ระทาํความผิดอ่ืนในการปกปิดหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจาก

กระทําความผิดท่ีกาํหนดไว้118 โดยมีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับน้ีบังคับใช้กับฐานความผิดท่ี

หลากหลาย ไม่จาํกดัเฉพาะความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดเท่านั้น 

 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินนั้น ทั้งกฎหมาย Drug 

Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (DTRPO) และกฎหมาย Organized and Serious 

Crimes Ordinance (OSCO) ต่างก็มีบทบญัญติัในทาํนองเดียวกนั โดยไดก้าํหนดใหมี้ความผิดอาญา

เก่ียวกบัการฟอกเงิน และกาํหนดใหม้ีการรายงานทรัพยสิ์นหรือธุรกรรมท่ีตอ้งสงสยัว่าเก่ียวกบัการ

กระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดหรือความผิดท่ีกาํหนดไว ้(indictable offence) ซ่ึงมีสาระสาํคญั

ดงัน้ี 

1) ผูใ้ดกระทาํการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํ

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือความผดิท่ีกาํหนดไว ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าโดยตรง

หรือโดยออ้ม ผูน้ั้นมีความผิด119 ต้องระวางโทษปรับ 5,000,000 เหรียญฮ่องกง และจาํคุก 14 ปี 

สาํหรับคาํพิพากษาของศาลในคดีท่ีมีลูกขุน (conviction upon indictment) และระวางโทษปรับ 

500,000 เหรียญฮ่องกง และจําคุก 3 ปี สําหรับคาํพิพากษาของศาลท่ีไม่มีลูกขุน ( summary 

conviction)120  

                                                             
118

 Asset Recovery Knowledge Center, Organized and Serious Crimes Ordinance (Cap. 455) 1994 [online], 

available from: http://www.assetrecovery.org/kc/node/5bfc3be8-a8bb-11dc-abf8-ef45178a4224.6 [2012, November 23]  
119

 DTRPO, section 25 (1) and OSCO, section 25 (1) 
120

 DTRPO, section 25 (3) and OSCO, section 25 (3) 
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ทั้งน้ีการกระทาํเก่ียวกบัทรัพยสิ์น ใหห้มายความรวมถึง การรับหรือไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น การ

ปกปิดอาํพรางทรัพยสิ์น การจาํหน่ายหรือเปล่ียนสภาพทรัพยสิ์น การนาํเขา้หรือนาํออก และการใช้

ทรัพยสิ์นเป็นประกนัการกูย้มืเงินหรือใชเ้ป็นทรัพยห์ลกัประกนัในหน้ีรายใด121 

2) ในการพิจารณาคดีของผูก้ระทาํการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด

เก่ียวกบัยาเสพติดหรือความผดิท่ีกาํหนดไวน้ั้น ใหจ้าํเลยมีหน้าท่ีพิสูจน์ว่าตนมีความตั้งใจท่ีจะแจง้

ในเร่ืองท่ีตนรู้หรือท่ีตนสงสยัต่อเจา้หนา้ท่ี แต่มีเหตุอนัสมควรท่ีทาํใหไ้ม่อาจแจง้ได  ้จาํเลยจึงจะพน้

ผดิ122 

3) ผูใ้ดรู้หรือมีเหตุสงสัยว่าทรัพยสิ์นรายใดเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดหรือความผิดท่ีกาํหนดไว ้หรือเป็นทรัพยสิ์นท่ีได้ใช้หรือมีไวเ้พื่อใช้กระทํา

ความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ผูน้ั้นมีหนา้ท่ีแจง้เร่ืองท่ีตนรู้หรือสงสยัต่อเจา้หน้าท่ีโดยไม่ชกัชา้123 หาก

ฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษปรับในระดบั 5 (Level 5) และจาํคุก 3 เดือน124 

4) หากผูใ้ดกระทาํการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการกระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด

หรือความผดิท่ีกาํหนดไว ้แลว้จึงมาแจง้ต่อเจา้หนา้ท่ีในภายหลงั ผูน้ั้นจะไม่มีความผดิถา้หากไดแ้จง้

ต่อเจา้หนา้ท่ีอยูก่่อนแลว้และเจา้หนา้ท่ียนิยอมให้กระทาํการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้นได ้หรือการแจง้

ต่อเจา้หน้าท่ีไดก้ระทาํโดยไม่ชกัชา้และดว้ยความประสงค์ของตนเองภายหลงัจากไดก้ระทาํการ

เก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้น125 

                                                             
121

 DTRPO, section 2 (1) and OSCO, section 2 (1) 
122

 DTRPO, section 25 (2) and OSCO, section 25 (2) 

123
 DTRPO, section 25A (1) and OSCO, section 25A (1) 

124
 DTRPO, section 25A (7) and OSCO, section 25A (7) 

125
 DTRPO, section 25A (2) and OSCO, section 25A (2) 
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5) การแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีจะไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามเปิดเผยข้อมูลท่ีกาํหนดไวใ้น

สัญญา ข้อบังคับใดๆ กฎวิชาชีพ หรือบทบัญญัติอ่ืนใด นอกจากน้ีผูแ้จ้งไม่ต้องรับผิดในความ

เสียหายใดๆท่ีเกิดจากการแจง้นั้น126 

ฮ่องกงมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดาํเนินการกับการฟอกเงิน คือ Joint Financial 

Intelligence Unit (JFIU) ซ่ึงก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ. 1989 โดยความร่วมมือกันระหว่างตาํรวจฮ่องกง 

(Hong Kong Police Force) กับกรมศุลกากรและภาษี (Hong Kong Customs and Excise 

Department) เพื่อรับรายงานเก่ียวกบักิจกรรมการเงินตอ้งสงสยัภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมาย Drug 

Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance (DTRPO) และกฎหมาย Organized and Serious 

Crimes Ordinance (OSCO) รวมทั้งทาํหนา้ท่ีรับ เก็บรักษา และวิเคราะห์รายงานธุรกรรมตอ้งสงสัย 

และส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่หน่วยงานสืบสวนท่ีเหมาะสมต่อไป127 

 

3.3.2 การด าเนินการกบัทรัพย์สินทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิตามกฎหมายของเขต 

            ปกครองพเิศษฮ่องกง 

ฮ่องกงมีการบงัคบัใชก้ระบวนการริบทรัพยท์างอาญา (criminal confiscation system) มา

เป็นเวลานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 สาํหรับความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดตามกฎหมาย Drug Trafficking 

(Recovery of Proceeds) Ordinance (DTRPO) ต่อมาในปี ค.ศ. 1994 กระบวนการดงักล่าวก็ไดถู้ก

นาํไปใชเ้พื่อต่อตา้นองค์กรอาชญากรรมและอาชญากรรมร้ายแรงตามกฎหมาย Organized and 

Serious Crimes Ordinance (OSCO) นอกจากน้ียงัถกูนาํไปใชใ้นกฎหมายว่าดว้ยความผดิฐานรํ่ ารวย

ผดิปกติของเจา้หนา้ท่ีรัฐ (unexplained wealth of government officials) รวมทั้งนาํไปใชใ้นกฎหมาย

เก่ียวกบัวตัถุตอ้งหา้มหรือส่ิงของผดิกฎหมายต่างๆ128  

                                                             
126

 DTRPO, section 25A (3) and OSCO, section 25A (3) 
127Joint Financial Intelligence Unit, About JFIU [online], (n.d.) Available from: http://www.jfiu.gov.hk/ [2012, 

November 23] 
128

 Simon NM Young, “Civil Forfeiture for Hong Kong?,” A Discussion Paper of the Hong Kong Civil Forfeiture 

Project, p. 5. 
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ส่วนกระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งไดถ้กูนาํมาใชอ้ยา่งจาํกดัเฉพาะความผิดเก่ียวกบัยา

เสพติดในบางกรณีและความผดิเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของผูก่้อการร้ายเท่านั้น โดยไม่มีบทบญัญติัทัว่ไป

สําหรับการริบทรัพย์สินทางแพ่งต่อทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ( crime-tainted 

property)129  

ปัจจุบนัฮ่องกงไดแ้บ่งการริบทรัพยสิ์นออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การริบทรัพยสิ์นทาง

อาญา และการริบทรัพยสิ์นทางแพ่ง  

 3.3.2.1 การริบทรัพย์สินทางอาญา 

 การริบทรัพยสิ์นทางอาญาตามกฎหมาย Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) 

Ordinance (DTRPO) และกฎหมาย Organized and Serious Crimes Ordinance (OSCO) มี

สาระสาํคญัดงัน้ี 

  1) การริบทรัพยสิ์นทางอาญาจะถูกบังคบัใช้ภายหลงัศาลได้พิพากษาว่าจาํเลย

กระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือความผิดท่ีกาํหนดไว ้(drug trafficking or a specified 

offence)130 โดยศาลจะพิจารณาว่าจาํเลยไดรั้บประโยชน์ใดๆจากการกระทาํความผิดหรือไม่ หาก

ศาลฟังเป็นท่ีพอใจว่าจาํเลยไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํความผิดดงักล่าว ศาลก็จะมีคาํสั่งริบ

ทรัพยสิ์น (confiscation order) โดยพิเคราะห์ว่าจาํเลยไดเ้งินหรือทรัพยสิ์นไปเป็นมูลค่าเท่าใด131 

และกาํหนดจาํนวนเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีจาํเลยจะตอ้งชาํระเท่ากบัประโยชน์ท่ีจาํเลยไดรั้บจากการ

กระทาํความผดิ132  

 2) ในการพิจารณาคดีโจทก์ต้องพิสูจน์ให้ไดต้ามมาตรฐานการพิสูจน์ว่าจาํเลย

ไดรั้บประโยชน์จากการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือความผดิท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ และได้

                                                             
129

 Ibid. 
130

 DTRPO, section 3 (1) and OSCO, section 8 (1) 

131
 DTRPO, section 3 (5) and OSCO, section 8 (6) 

132
 DTRPO, section 3 (6) and OSCO, section 8 (7) 
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ไปจาํนวนเท่าใด133 โดยกฎหมายกําหนดข้อสันนิษฐานเป็นคุณแก่ฝ่ายโจทก์ว่าถา้ผูใ้ดได้รับ

ค่าตอบแทนหรือรางวลัใดๆ (payment or other reward) จากผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติดหรือ

ความผดิท่ีกาํหนดไว ้ถือว่าผูน้ั้นเป็นผูไ้ดรั้บประโยชน์จากการกระทาํความผดิ134 

  3) นอกจากคาํสัง่ริบทรัพยสิ์นแลว้ ศาลตอ้งมีคาํสั่งกาํหนดระยะเวลาให้จาํเลยนาํ

เงินหรือทรัพยสิ์นมาชาํระตามคาํสัง่ริบทรัพยสิ์น และกาํหนดอตัราโทษจาํคุกไวส้าํหรับกรณีท่ีจาํเลย

ไม่ปฏิบัติการชาํระเงินหรือทรัพยสิ์นให้ตรงตามเวลาท่ีกาํหนดในคาํสั่งริบทรัพยสิ์นด้วย โดย

กฎหมายไดก้าํหนดอตัราโทษจาํคุกอย่างสูงไวส้าํหรับมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีสั่งริบในกรณีต่างๆ เช่น 

กรณีทรัพยสิ์นท่ีสั่งริบมีมูลค่ามากกว่า 200,000 เหรียญฮ่องกง แต่ไม่เกิน 500,000 เหรียญฮ่องกง 

ศาลจะลงโทษจาํคุกไดไ้ม่เกิน 18 เดือน หรือกรณีทรัพยสิ์นท่ีสั่งริบมีมูลค่ามากกว่า 1,000,000 

เหรียญฮ่องกง แต่ไม่เกิน 2,500,000 เหรียญฮ่องกง ศาลจะลงโทษจาํคุกไดไ้ม่เกิน 3 ปี เป็นตน้135 

  4) เงินหรือทรัพย์สินท่ีถูกริบทั้งหมดตามคําสั่งของศาล จะถูกนําส่งเข้าคลัง 

(general revenue) เพื่อบริหารจดัการต่อไป136 

 3.3.2.2 การริบทรัพย์สินทางแพ่ง 

   กฎหมายของฮ่องกงไม่มีบทบัญญัติทั่วไปสําหรับการริบทรัพย์สินทางแพ่ง 

เพียงแต่บญัญติัไวใ้น Part IVA แห่งกฎหมาย Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance 

(DTRPO) โดยให้อาํนาจในการริบเงินท่ีมีจาํนวนไม่น้อยกว่า 125,000 เหรียญฮ่องกง หากเงิน

ดงักล่าวได้ถูกนําเข้าหรือนําออกนอกฮ่องกงในฐานะท่ีเป็นเงินท่ีได้มาจากการกระทาํความผิด

                                                             
133

 DTRPO, section 3 (12) and OSCO, section 8 (8B) 
134

 DTRPO, section 3 (4) and OSCO, section 2 (8) 
135

 DTRPO, section 8 and OSCO, section 13 
136

 DTRPO, section 13 (7) and OSCO, section 18 (7) 
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เก่ียวกบัยาเสพติดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเงินดงักล่าวไดถ้กู

ใชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด137 

  นอกจากน้ีการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งยงัไดบ้ญัญติัไวใ้นกฎหมาย United Nations 

(Anti-Terrorism Measures) Ordinance (UNATMO) ซ่ึงไดต้ราข้ึนในปี ค.ศ. 2002 และไดรั้บการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมในปี ค.ศ. 2004 โดยกฎหมายดงักล่าวไดใ้ห้อาํนาจในการยบัย ั้ง (freezing) หรือริบ

ทรัพย์สินในการก่อการร้าย (terrorist property) ซ่ึงหมายถึงทรัพยสิ์นของผูก่้อการร้าย หรือ

ทรัพยสิ์นท่ีผูก่้อการร้ายมีส่วนเก่ียวขอ้ง หรือเงินท่ีใชห้รือมีไวเ้พื่อใชใ้นการสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายหรือในการช่วยเหลือการกระทาํท่ีเป็นการก่อการร้าย138 

 แมว้่าในปัจจุบนัการนาํกระบวนการริบทรัพยสิ์นทางแพ่งมาใชย้งัมีไม่มากนกั เมื่อ

เทียบกบัการริบทรัพยสิ์นทางอาญา แต่ก็มีนกันิติศาสตร์ของฮ่องกงจาํนวนหน่ึงท่ีพยายามผลกัดนัให้

ใชก้ารริบทรัพยสิ์นทางแพ่งเพื่อป้องกนัและปราบปรามการประกอบอาชญากรรมเพื่อแสวงหากาํไร 

(profit-making crime) ดว้ยการทาํลายเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรม139 ซ่ึงจะ

เป็นการตดัโอกาสและแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

 3.3.2.2 การบริหารจดัการทรัพย์สินที่ถูกริบ 

    ฮ่องกงไม่มีกองทุนท่ีรองรับทรัพยสิ์นท่ีถูกริบและมีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง140 โดยกฎหมาย Public Finance Ordinance ได้

กาํหนดให้เงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีถูกริบตามกฎหมายใดๆไม่ว่าจะเป็นการริบทรัพยสิ์นทาง

อาญาหรือทางแพ่งจะตอ้งนาํส่งเข้าคลงั (general revenue) ทั้ งส้ิน และได้ให้อาํนาจแก่ประธาน

บริหาร (Chief Executive) ในการสั่งจ่ายเงินให้แก่ผูท่ี้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรม 

                                                             
137

 DTRPO, section 24A and 24C 

138
 Simon NM Young, “Civil Forfeiture for Hong Kong?,” A Discussion Paper of the Hong Kong Civil Forfeiture 

Project, p. 16. 
139

 Ibid., p. i. 
140

 Ibid., p. 41. 
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(aggrieved person) หรือสั่งจ่ายเงินให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูลหรือหลกัฐานอนันาํไปสู่การลงโทษผูก้ระทาํ

ความผิดหรือนาํไปสู่การริบทรัพยสิ์น ทั้งน้ีจาํนวนเงินท่ีสั่งจ่ายเป็นไปตามดุลพินิจของประธาน

บริหาร แต่จะตอ้งไดส้ดัส่วนกบัปริมาณหรือมลูค่าของทรัพยสิ์นท่ีถกูริบ141  

  นอกจากน้ีในกรณีทรัพยสิ์นท่ีถูกริบเป็นสังหาริมทรัพย์ก็อาจถูกหน่วยงานท่ีมี

อาํนาจตามกฎหมาย (competent authority) สั่งให้ขาย และเงินท่ีไดรั้บจากการขายสังหาริมทรัพย์

ดงักล่าวก็จะตอ้งนาํส่งเขา้คลงัเช่นกนั142  

  ส่วนการจัด หาผลประโ ยชน์จากท รัพย์สินดังก ล่าวกฎหมา ยให้อ ํานา จ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดุลพินิจนําทรัพย์สินไปลงทุนในกิจการใดๆได้ และ

ผลประโยชน์ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนก็จะถกูส่งเขา้คลงั143 

 สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานนั้นเน่ืองจากตอ้งนาํเงินและทรัพยสิ์นส่งเขา้

คลงั (general revenue)  การตรวจสอบจึงเป็นไปในลกัษณะทัว่ไป 

    สาํหรับพระราชบญัญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ .ศ. 2542 ของ

ประเทศไทยไดบ้ญัญติัเก่ียวกบั “กองทุน” ไวใ้นหมวด 6/1 เร่ืองกองทุนการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน มาตรา 59/1 ถึงมาตรา 59/7 ซ่ึงจะไดท้าํการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาและแนวทางในการ

ดาํเนินการกบักองทุน ในบทท่ี 4 

 

 

 

 
                                                             

141
 Public Finance Ordinance, section 17A 

142
 Ibid., section 17B 

143
 Ibid., section 16 
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ตารางเปรียบเทยีบการด าเนินการกบัทรัพย์สินที่เกีย่วกบัการกระท าความผดิของประเทศต่างๆ 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
ลกัษณะ กองทุน กองทุน ส่งเขา้คลงั            

(general revenue) 
วตัถุประสงค ์ เพื่อสนับสนุนการบังคับ

ใชก้ฎหมายในการป้องกนั
แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรมท่ีเกิดจาก
องค์กรอาชญากรรม โดย
มุ่งขจัดเงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ีใช้เ ป็นต้นทุนในการ
ประกอบอาชญากรรม 
รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ีได้มาจากการประกอบ
อาชญากรรม 

เพื่อนําเงินหรือทรัพยสิ์น
ท่ี ถู ก ริ บ ม า ใ ช้ เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น ม า ต ร ก า ร
ป้ อ ง กั น อ า ช ญ า ก ร ร ม 
สนบัสนุนมาตรการบงัคบั
ใช้กฎหมาย สนับสนุน
มาตรการท่ีเก่ียวข้องกับ
การบาํบัดผูติ้ดยาเสพติด 
และสนับสนุนมาตรการ
เ บ่ี ย ง เ บ น อ อ ก จ า ก
กระบวนการยุติธรรม ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใชย้าเสพ
ติดโดยผดิกฎหมาย 

เพื่ อ จ่ า ย เ งิน ให้แ ก่ ผู ้ท่ี
ได้รับความเสียหายจาก
อาชญากรรม หรือจ่าย
ให้แ ก่ผู ้ให้ข้อ มูลหรื อ
หลกัฐานอนันาํไปสู่การ
ลงโทษผูก้ระทาํความผิด
ห รื อ นํ า ไ ป สู่ ก า ร ริ บ
ทรัพยสิ์น 

ท่ีมาของ
ทรัพยสิ์น 

เงิน สังหาริมทรัพย์ และ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบั
การกระทาํความผิดซ่ึงถูก
ริบ 

เงิน สังหาริมทรัพย์ และ
อสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบั
การกระทาํความผิดซ่ึงถูก
ริบ 

เงิน สังหาริมทรัพย ์และ
อ สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์ ท่ี
เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร ก ร ะ ทํ า
ความผดิซ่ึงถกูริบ 

ผูม้ีอาํนาจ
จดัการ 

อยัการสูงสุด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงั 

ประธานบริหาร     
(Chief Executive) 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

นาํเงินหรือทรัพยสิ์นของ
กองทุนในส่วนท่ียงัไม่มี
ค ว า ม จํา เ ป็ น ท่ี จ ะ ต้อ ง
นํามาใช้ในปัจจุบัน ให้
สามารถนาํไปฝากไวห้รือ
นําไปลงทุนในกิจการท่ี

นํา เ งิ น ข อ งก อ ง ทุ น ไ ป
จัดหาผลป ระโยชน์ใน
ลกัษณะการลงทุนได ้โดย
อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ บั ง คั บ แ ห่ ง
กฎหมาย the Public Fund 
Act 1954 และเงินท่ีได้

รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลัง มี
ดุลพินิจนําทรัพยสิ์นไป
ลงทุนในกิจการใดๆได ้
แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์
ทั้ งหลายท่ี เ กิด ข้ึนจาก
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ผูก พัน ห รื อ ไ ด้ รั บ ก า ร
ยอมรับโดยรัฐบาล และ
ผลตอ บแท นทั้ ง หมด ท่ี
ไ ด้ รั บ จ ะ ถู ก ส่ ง เ ข้ า สู่
กองทุน ซ่ึงในปัจจุบันจะ
เ ป็ น ก า ร ล ง ทุ น ซ้ื อ
พนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้น  

จา ก ก า ร ลงทุ น ก็ จ ะ ถูก
นํ า ส่ ง เ ข้ า ก อ ง ทุ น ริ บ
ทรัพยสิ์น 

การลงทุนก็จะถูกส่งเข้า
คลงั 

การ
ตรวจสอบ 

อัยการสูงสุดต้องเสนอ
รายงานต่อสภาคองเกรส
และประกาศต่อสาธารณะ
ภายใน 4 เดือน หลงัจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณใน
แ ต่ ละ ปี  แ ล ะ เ สน อ ง บ
ก า ร เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ท่ี
ไดรั้บการตรวจสอบจากผู ้
ตรวจสอบบัญชีแล้วต่อ
ส ภ า แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ต่ อ
สาธารณะภายใน 2 เดือน 
นับแต่การตรวจสอบงบ
การเงินเสร็จส้ิน 

รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลงัมีหน้าท่ี
จดัทาํบญัชีและเก็บบนัทึก
บั ญ ชี ข อ ง ก อ ง ทุ น ริ บ
ท รั พ ย์ สิ น ท ก ๆ ส้ิ น
ปีงบประมาณ และภายใน 
6 เดือนภายหลงัจากส้ิน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงการคลงัตอ้งส่ง
บั ญ ชี ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ผู ้
ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี เ พื่ อ
ตรวจสอบการจ่ายเงินของ
กองทุน และผูต้รวจสอบ
บัญชีจะทํารายงานเสนอ
รัฐมนตรีต่อไป 

เ น่ื อ ง จ า ก นํ า เ งิ น แ ล ะ
ทรัพยสิ์นส่งเขา้คลงั การ
ตรวจสอบจึงเป็นไปใน
ลั ก ษ ณ ะ ทั่ ว ไ ป 
 

 

 



บทที่ 4 

การบังคบัใช้และการบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย 

 ในบทน้ีผูศึ้กษาจะทาํการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน และวิเคราะห์เปรียบเทียบประเด็นปัญหาดงักล่าวกบักองทุนอ่ืนในประเทศไทย ไดแ้ก่ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต กองทุนเพื่อการ

สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบกบักฎหมายของต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาซ่ึงมีกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม ประเทศออสเตรเลียซ่ึงมีกองทุนริบ

ทรัพยสิ์น และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซ่ึงมีการบริหารจัดการทรัพยสิ์นในรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่

กองทุน ตลอดจนนาํเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน 

 

4.1 วเิคราะห์ปัญหาการด าเนนิงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4.1.1 ปัญหาด้านทรัพย์สินทีน่ าส่งเข้ากองทุน 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/2(1) 

กาํหนดว่า กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีให้นาํส่งกองทุน

ตามมาตรา 51 ซ่ึงไดแ้ก่ทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระทาํความผิดท่ีศาลมีคาํสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน

เฉพาะในส่วนท่ีเป็นเงินให้ส่งเข้ากองทุนก่ึงหน่ึง 1  ซ่ึงจะทาํให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายคือ 

ทรัพยสิ์นของกองทุนอาจไม่เพียงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนท่ีจดัตั้งเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในดา้นความคล่องตัว

ของการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน เน่ืองจากทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระทาํความผิดในส่วน

ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมา ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าว

จะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของ

                                                             
1 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542, มาตรา 51 วรรคสอง 
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กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย 2 ทําให้ไม่สามารถนําตัว

สังหาริมทรัพยส่์งเขา้กองทุนไดโ้ดยตรง และในส่วนท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถนาํส่งเข้า

กองทุนได้โดยตรง รวมทั้งไม่สามารถนําเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยส่์งเข้า

กองทุนเช่นกนั โดยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่ามาตรา 51 วรรคสอง แยก

ทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินออกเป็นสองประเภท แต่ละประเภทมีวิธีปฏิบติัต่างกัน 

เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินเท่านั้นท่ีจะส่งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึง สาํหรับทรัพยสิ์นอ่ืนจะส่งเขา้กองทุน

ไม่ได ้และหากทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินมิใช่เงินมาแต่เดิมตั้งแต่ตอนท่ีถูกยึดหรือ

อายดั แต่เป็นเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นอ่ืนก็ตอ้งถือว่าเงินนั้นเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีแปรสภาพ

เป็นเงินแทนทรัพยสิ์นอ่ืนในภายหลงัเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นเงินอนัจะนาํส่งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึงตาม

ความมุ่งหมายของมาตรา 51 วรรคสอง3 

 

 4.1.2 ปัญหาด้านทรัพย์สินที่มีผู้ ให้หรือที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐไทยหรือของ

ต่างประเทศ 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/2(3), 

(4) ได้กาํหนดให้กองทุนประกอบด้วยทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้ห้หรือท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐของ

ประเทศไทยหรือของต่างประเทศ โดยมิได้กาํหนดขอบเขตของการให้ไวว้่ามีความเหมาะสมท่ี

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะรับไวห้รือไม่เพียงใด เมื่อพิจารณากฎหมาย

เก่ียวกบัเงินทุนและทรัพยสิ์นของหน่วยงานอ่ืนพบว่าในบางหน่วยงานไดม้ีการกาํหนดไวว้่าการรับ

เงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การ

ระหว่างประเทศ จะตอ้งไม่เป็นการกระทาํท่ีทาํใหอ้งคก์ารขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน ซ่ึง

เมื่อเปรียบเทียบกบัพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 แลว้

จะพบว่าไม่มีบทบญัญติัในลกัษณะดงักล่าว ทั้งน้ีขอ้หา้มดงักล่าวมีข้ึนเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงการ

ดาํเนินงานของกองทุน เช่น การแทรกแซงทางการเมือง เป็นตน้ ดงันั้นแมว้่ากองทุนป้องกนัและ

                                                             
2 เร่ืองเดียวกนั,มาตรา 51/1 

3 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, “บนัทึกสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ี 655/2551,” 26 สิงหาคม 2551. 
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ปราบปรามการฟอกเงินจะมิใช่องคก์รหรือหน่วยงานอิสระ เน่ืองจากถูกจดัตั้งข้ึนภายในสาํนักงาน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ก็ตอ้งทาํงานอยา่งอิสระ ตรงไปตรงมา ไม่อาจถูกบีบบงัคบั

หรือแทรกแซงได ้

 4.1.3 ปัญหาด้านการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/5 

กาํหนดใหก้ารจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนดโดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั ซ่ึงทางสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ก็ไดร่้าง

ระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินข้ึนมา โดยร่างระเบียบดงักล่าวกาํหนดให้นาํเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ได้

เฉพาะในกรณีท่ีเงินของกองทุนเหลืออยู่เป็นจาํนวนมากเกินความจาํเป็นท่ีตอ้งจ่ายตามปกติ และ

ตอ้งนาํไปจดัหาผลประโยชน์โดยซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือ

นาํฝากประจาํตามระยะเวลาและวงเงินท่ีกาํหนดเท่านั้น หากจะนาํไปลงทุนอย่างอ่ืนจะตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการกองทุนและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั4 อนัเป็นผลให้

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนถกูจาํกดัเฉพาะท่ีร่างระเบียบดงักล่าวกาํหนดไวเ้ท่านั้น และหาก

จะนาํเงินไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนก็จะตอ้งขออนุมติัจากทั้งคณะกรรมการกองทุนและ

กระทรวงการคลงัเสียก่อน ซ่ึงหากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะนาํเงินกองทุน

ไปลงทุนในกิจการขนาดเล็กหรือกิจการท่ีมีวงเงินไม่สูงมากนักแต่ต้องดาํเนินการโดยเร็ว การ

ดาํเนินการตามขั้นตอนดงักล่าวในทุกกรณีอาจทาํใหเ้กิดความไม่คล่องตวัในการจดัหาผลประโยชน์

ของกองทุน 

 4.1.4 ปัญหาเกีย่วกบัผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 59/5 

กาํหนดใหอ้าํนาจหนา้ท่ีในการบริหารและการจดัการกองทุนเป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ

กาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั ซ่ึงทางสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก
                                                             

4 ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วา่ดว้ยกองทนุการป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน พ.ศ. ..., ขอ้ 21 
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เงิน ก็ไดร่้างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินข้ึนมา โดยร่างระเบียบดงักล่าวกาํหนดใหผู้ท่ี้มีอาํนาจในการบริหารกองทุน 

คือ “คณะกรรมการกองทุน” ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน ผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง5 และผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การเงิน การ

คลงั หรือกฎหมาย6แต่ร่างระเบียบดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการกองทุนสามารถว่าจ้าง

เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาบริหารจัดการทรัพยสิ์นของกองทุนได้ ซ่ึงน่าจะไม่เหมาะสม 

เน่ืองจากการใหเ้อกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนน่าจะมี

ประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง 

และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิธีการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนท่ีผูศึ้กษาไดเ้สนอใหเ้พ่ิมรูปแบบการ

จดัหาผลประโยชน์ใหมี้ความหลากหลายและลดขั้นตอนในการดาํเนินการเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ 

 4.1.5 ปัญหาด้านการประเมนิผลการด าเนินงานของกองทุน 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดก้าํหนดให้

การบริหารจดัการกองทุนใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ

กบักฎหมายเก่ียวกบักองทุนของหน่วยงานอ่ืนพบว่าในบางหน่วยงานไดใ้ชร้ะบบคณะกรรมการคู่ 

(two-tier board) โดยตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนโดยมีอาํนาจหน้าท่ีใน

การประเมินผลดา้นนโยบายและการกาํหนดกิจกรรมของกองทุน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การดาํเนินงานของกองทุน รวมทั้งมีอาํนาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนจาก

บุคคลใด หรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้7 ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่า

แนวทางดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการ

ควบคุมตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกับท่ีผู ้

ศึกษาเสนอใหว้่าจา้งเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญให้เขา้มาบริหารจดัการกองทุนและเพ่ิมรูปแบบการ

                                                             
5 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 5 
6 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 7 

7
 ร่างพระราชบญัญติักองทนุสนบัสนุนการป้องกนัการทจุริต พ.ศ. …, มาตรา 35 
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จดัหาผลประโยชน์ให้มีความหลากหลายเพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองวตัถุประสงคข์องกองทุนในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน 

 

4.2 วเิคราะห์เปรียบเทียบกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับกองทุนอื่นของประเทศ

ไทย 

 4.2.1 กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 

  4.2.2.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

  กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั

มาตรการในการปราบกรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซ่ึงเป็นกฎหมายพิเศษ 

โดยใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนในสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ทั้งน้ีกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํทรัพยสิ์นของกองทุนไปใชป้ระโยชนใ์นการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด8 

  มีข้อสังเกตว่ากองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดถูกจัดตั้ งข้ึนมาเพ่ือ

สนับสนุนการตัดวงจรอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดเ ก่ี ยวกับยาเสพติดตาม

พระราชบญัญัติมาตรการในการปราบกรามผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ซ่ึงมี

วตัถุประสงคค์ลา้ยคลึงกบัวตัถุประสงคข์องกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงถกูจดัตั้ง

มาเพื่อสนบัสนุนการตดัวงจรอาชญากรรมเช่นกนั แต่กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจะ

มุ่งเน้นไปท่ีความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ส่วนกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมี

เป้าหมายท่ีกวา้ง โดยมุ่งเนน้การตดัวงจรอาชญากรรมในความผดิหลากหลายประเภทมากกว่า 

 

 

                                                             
8
 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบกรามผูก้ระทาํความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534 , มาตรา 34 
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  4.2.2.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

  กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดประกอบดว้ยทรัพยสิ์น ดงัน้ี9 

  1) ทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 31 และมาตรา 32 หมายถึง ทรัพยสิ์น

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด รวมทั้งบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ยานพาหนะ 

เคร่ืองจกัรกลหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดท่ีใชใ้นการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด หรือใชเ้ป็นอุปกรณ์

ใหไ้ดรั้บผลในการกระทาํความผดิ หรือมีไวเ้พื่อใชใ้นการกระทาํความผิดท่ีศาลมีคาํสั่งใหริ้บ และ 

ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีผูใ้ดมาขอรับคืนภายในหน่ึงปีนับแต่วนัท่ีมีคาํสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีค ํา

พิพากษาถึงท่ีสุดใหย้กฟ้อง ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีไม่ปรากฏตวัเจา้ของท่ีไดย้ึดหรืออายดัไวเ้น่ืองจาก

การกระทาํความผดิของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยรายนั้น 

  2) ทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้ห ้

  3) ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากรัฐบาล 

  4) ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพยสิ์นตามขอ้ 1) และ 2) 

  ทั้งน้ีทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นของสาํนักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดโดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน10 ในกรณี

เป็นทรัพยสิ์นประเภทเงินสดใหเ้ก็บรักษาไวก้บัธนาคารของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ หากเป็นทรัพยสิ์น

ประเภทอ่ืนให้เก็บรักษาไวต้ามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นว่าด้วยการเก็บรักษา

ทรัพยสิ์นท่ีถกูยดึหรืออายดั11 ซ่ึงกาํหนดใหน้าํทรัพยสิ์นและหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเท่าท่ีมี ส่งมอบ

ใหแ้ก่ผูอ้าํนวยการศนูยป้์องกนัและปราบปรามยาเสพติดประจาํภาคเพื่อเก็บรักษา ในกรณีทรัพยสิ์น

ท่ียึดอายดัไวเ้ป็นอสังหาริมทรัพยห์รือเป็นการประกอบกิจการ เช่น อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

                                                             
9
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 35 

10
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 36 

11
 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นวา่ดว้ยกองทนุป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536, ขอ้ 15 
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หรือเกษตรกรรม ท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการดงักล่าว ใหพ้นกังานเจา้หน้าท่ีซ่ึงยึดหรืออายดั

ทรัพยสิ์นรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือพิจารณาสัง่การ12 

  ตารางสรุปทรัพย์สินทีต่กเป็นของกองทุน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2555 

ทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุน มลูค่า/ลา้นบาท 
มาตรา 30 (1,605 ราย) 79.07 
มาตรา 27 (2,706 ราย) 1,284.21 
รายรับและดอกเบ้ีย 54.42 
รวม 1,417.70 
ค่าใชจ่้ายและสนบัสนุนทรัพยสิ์นของกองทุน 
(รวมค่าใช้จ่ายท่ีมีมติแล้วแต่ยงัไม่ได้เบิกจ่าย 
83.28 ลา้นบาท) 

839.74 

สถานะของกองทุน 577.96 
  

  มีขอ้สงัเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดประกอบไปดว้ยเงิน 

สงัหาริมทรัพย ์อสงัหาริมทรัพยท่ี์ศาลมีคาํสั่งใหริ้บ หรือไม่มีผูใ้ดมาขอรับคืนภายในหน่ึงปีนับแต่

วนัท่ีมีคาํสัง่เด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือมีคาํพิพากษาถึงท่ีสุดให้ยกฟ้อง ในกรณีทรัพยสิ์นท่ีไม่ปรากฏ

ตวัเจา้ของท่ีไดย้ดึหรืออายดัไวเ้น่ืองจากการกระทาํความผิดของผูต้อ้งหาหรือจาํเลยรายนั้น อีกทั้ง

กาํหนดให้ทรัพยสิ์นตกเป็นของกองทุนแบบเต็มจาํนวน ซ่ึงแตกต่างจากทรัพยสิ์นของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดใหท้รัพยสิ์นท่ีศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผ่นดินท่ีเป็นเงิน

จาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเข้ากองทุน ส่วนท่ีเป็นสังหาริมทรัพย์แมจ้ะไม่สามารถนําส่งเข้ากองทุนได้

โดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคบัใช้ แต่ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าว

จะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย และในส่วนท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์

ไม่สามารถนาํส่งเขา้กองทุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นตวัอสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีไดจ้ากการขาย

ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้ น  จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สินท่ีนําส่งเข้ากองทุนป้องกันและ
                                                             

 
12

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นวา่ดว้ยการเกบ็รักษาทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดหรืออายดั พ.ศ. 2535, ขอ้ 5 
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ปราบปรามการฟอกเงินมีขอ้จาํกดัอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติด และผูศ้ึกษาเห็นว่าขอ้จาํกดัดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการสนบัสนุนการตดัวงจรอาชญากรรม กล่าวคือ กองทุนจะ

มีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตลอดจนการดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ทั้งน้ีสาเหตุท่ีกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีบทบญัญติัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น

ของกองทุนแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดทั้งท่ีมีวตัถุประสงค์ของกองทุน

คลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากเดิมในชั้นยกร่างพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2551 ทางสาํนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอเพ่ือขอจดัตั้งกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกาํหนดท่ีมาของทรัพยสิ์นของกองทุนคลา้ยคลึงกบักองทุน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอนัไดแ้ก่ เงิน สงัหาริมทรัพย ์และอสงัหาริมทรัพย ์แต่ติดขดัในชั้น

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) ในขณะนั้นซ่ึงผา่นร่างกฎหมายโดยกาํหนดใหเ้พียงเงินเท่านั้น 

  4.2.2.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

  ผูม้ีอ ํานาจบริหารจัดการกองทุนป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด ได้แก่ 

คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  อันประกอบด้วย เลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานอนุกรรมการ ผูแ้ทนสาํนักงานอยัการ

สูงสุด ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ผูแ้ทนกรมศุลกากร ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ผูท้รงคุณวุฒิอ่ืน

ไม่เกินสองคนเป็นอนุกรรมการ ผูอ้าํนวยการสํานักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพ ติดเป็น

อนุกรรมการและเลขานุการ13 

 คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มีอาํนาจดงัน้ี14 

 1) พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ท่ีก ําหนดในระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536 

                                                             
13

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นวา่ดว้ยกองทนุป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536, ขอ้ 8 

14
 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 9 
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 2) ควบคุมดูแลเก่ียวกบัการรับ การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน 

 3) ควบคุมดูแลเก่ียวกบัการจดัการและการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ

กองทุน 

 4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการนาํทรัพยสิ์นของกองทุนไปใชป้ระโยชน์ การจาํหน่ายทรัพยสิ์น

ของกองทุน การจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อสนับสนุนหรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บความเดือดร้อนจากการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งหลกัเกณฑ์

การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวลั 

 5) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนดหรือตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพยสิ์นมอบหมาย 

 มีขอ้สงัเกตว่าผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดอนั

ได้แก่ คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีโครงสร้างคลา้ยคลึงกับ

คณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ มีเลขาธิการเป็นประธาน และ

กรรมการมีท่ีมาจากหน่วยงานรัฐในภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และไม่เปิดช่องให้สามารถว่าจา้ง

เอกชนมาบริหารจดัการกองทุนไดเ้ช่นเดียวกนั 

  4.2.2.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  การนาํทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดไปใชเ้พื่อเป็นการ

สนบัสนุนภารกิจของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบดัรักษา 

และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด มีดงัน้ี 

  1) สนบัสนุนทรัพยสิ์นตามแผนงาน โครงการ หรือภารกิจใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพของผูติ้ดยาเสพ

ติด ซ่ึงระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการจัดการ

ทรัพยสิ์นของกองทุน พ.ศ. 2537 กาํหนดให้แผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีกองทุนจะให้การ
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สนบัสนุนตอ้งเป็นแผนงาน โครงการ หรือภารกิจท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากงบประมาณปกติของ

ทางราชการหรือจากแหล่งอ่ืน ในกรณีท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากงบประมาณปกติของทางราชการ

หรือจากแหล่งอ่ืน แต่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะอนุกรรมการกองทุน15 และหากการจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นจากกองทุนคร้ังหน่ึงถา้มีจาํนวนหรือ

มลูค่าเกินหา้ลา้นบาทจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น 

  2) นําทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ได้ซ่ึงตามระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดว่าดว้ยการจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน พ.ศ. 2537 ไดก้าํหนดให้

นาํทรัพยสิ์นไปใชป้ระโยชน์ไดเ้ฉพาะทรัพยสิ์นประเภทอสงัหาริมทรัพยเ์ท่านั้น16 

  3) การจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุนให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน

ของเอกชนใหด้าํเนินการไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

   - สนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบัดรักษา และ

การฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

   - สนับสนุนหรือจัดให้มีการศึกษา ฝึกอบรม หรือสัมมนาเก่ียวกับการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 

   - สนับสนุนหรือจดัให้มีวิทยากรซ่ึงมีความรู้หรือความเช่ียวชาญในดา้น

ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทาํหน้าท่ีให้คาํปรึกษา แนะนาํ ฝึกอบรม หรือสัมมนา

เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูติ้ดยาเสพ

ติด 

   - สนับสนุนหรือจัดให้มีการให้บริการหรือจัดกิจกรรมอนัจะก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด การบาํบดัรักษา และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติ้ด

ยาเสพติด 
                                                             

 
15

 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทนุป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดว่าด้วยการจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน พ.ศ. 

2537, ขอ้ 20 

 
16

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 5 
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   - สนับสนุนการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือมีส่วน

ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบาํบัดรักษา และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

   - สนบัสนุนกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็นเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของกฎหมายว่า

ดว้ยการมาตรการในการปราบกรามผูก้ระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด 

  4) จ่ายเงินใหค้วามช่วยเหลือบุคคลใดไดต่้อเม่ือบุคคลนั้นเป็นเจา้หน้าท่ีหรือผูซ่ึ้งมี

ส่วนช่วยเจา้หนา้ท่ีในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และเจา้หน้าท่ีหรือบุคคลดงักล่าวไดรั้บ

ความเดือดร้อนหรือไดรั้บอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นอนัเน่ืองมาจากการดาํเนินการ

นั้น17 

  นอกจากน้ี คณะอนุกรรมการกองทุนมีอาํนาจพิจารณาและมีมติให้มีการจ่ายเงิน

ของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเพื่อเป็นเงินสินบนรางวลั โดยมีสาระสาํคญัดงัน้ี 

  1)  คณะอนุกรรมการกองทุนมีอาํนาจพิจารณาจ่ายเงินสินบนแก่ผูซ่ึ้งช้ีแนะให้

พนกังานเจา้หนา้ท่ีทราบถึงตวัทรัพยสิ์น แหล่งท่ีมา หรือสถานท่ีตั้งของทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

กระทาํความผิดเก่ียวกับยาเสพติดโดยมีขอ้มูลหรือพยานหลักฐานพอสมควรท่ีสามารถใช้เป็น

ประโยชน์ในการตรวจสอบทรัพยสิ์นจนมีผลใหท้รัพยสิ์นนั้นตกเป็นของกองทุน18 

  2) คณะอนุกรรมการกองทุนมีอาํนาจพิจารณาจ่ายเงินสินบนแก่พนกังานเจา้หน้าท่ี

ผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบ ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัยาเสพติด ผู ้

ซ่ึงทาํหนา้ท่ีสืบสวน สอบสวน หรือจบักุมผูก้ระทาํความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดจนมีผลให้ทรัพยสิ์น

นั้นตกเป็นของกองทุน19 

  สําหรับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

คณะอนุกรรมการกองทุนอาจนาํเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ ดงัน้ี 
                                                             

17 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 24 

 
18

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นวา่ดว้ยกองทนุป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2536, ขอ้ 19 

 
19

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 20 
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1) ทรัพยสิ์นประเภทเงินสด20 

- ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ หรือตัว๋เงินคลงั 

   - ลงทุนอยา่งอ่ืน โดยไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น 

และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 

 2) ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืน กองทุนจะดาํเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินว่าด้วยการนําทรัพย์สินออกขายทอดตลาด หรือนําไปใช้

ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2548 และระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติดว่าดว้ยการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น พ.ศ. 2548 

  มีข้อสังเกตว่าทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ถูก

นําไปใช้เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบําบัดรักษา และการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติดอนัเป็นภารกิจหลกัของสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

ยาเสพติด ซ่ึงเป็นไปในทํานองเดียวกันกับกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีใช้

ทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอนัเป็นภารกิจหลกัของ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

  ในส่วนของการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

และกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ อนุญาตให้นาํเงิน

ของกองทุนไปซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือตั๋วเงินคงคลงัได้ แต่หากต้องการนาํเงินไป

จดัหาผลประโยชน์ดว้ยวิธีการอ่ืนตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์น

หรือคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินแลว้แต่กรณี และกระทรวงการคลงั อย่างไร

ก็ตามผูศ้ึกษาเห็นว่ากฎหมายและระเบียบยงัจาํกดักรอบของการจดัหาผลประโยชน์ไวเ้ฉพาะการ

ลงทุนท่ีมีความมัน่คงสูง และกาํหนดรูปแบบท่ีตายตวั หากจะนาํเงินไปลงทุนในกิจการอ่ืนก็จะตอ้ง

ดาํเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนซ่ึงจะทาํให้เกิดความไม่คล่องตวัในการจัดหาผลประโยชน์ของ

กองทุน 

                                                             

 
20

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 16 
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4.2.2.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด  ภายในหกเดือนนับแต่ว ันส้ินปีปฏิทินให้เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุนในปี

ท่ีล่วงมาแล้ว ซ่ึงสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองต่อรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรี21 

  มีขอ้สงัเกตว่าการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามยา

เสพติดมีความคลา้ยคลึงกับกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ กาํหนดให้

สาํนกังานจดัทาํงบดุลและรายงานการเงินเพื่อใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบรับรอง และ

เสนอต่อรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีแลว้แต่กรณี โดยกฎหมายมิไดก้าํหนดให้มีการตั้งกรรมการ

ภายในสาํนกังานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนแต่อยา่งใด 

 

ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด 

กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

วตัถุประสงค ์ เพื่อนําทรัพย์สินของกองทุนไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติด 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวข้องในการดําเนินการนั้ น 
ตลอดจนดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็น
เพื่ อ ให้บ ร ร ลุว ัต ถุป ร ะ สง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

                                                             

 
21

 พระราชบญัญติัมาตรการในการปราบกรามผูก้ระทาํความผิดเกีย่วกบัยาเสพติด พ.ศ. 2534, มาตรา 39 
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ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เ งิ น  สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
อสงัหาริมทรัพย ์

เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่
มีผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฏขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ทรั พ ย์สิน ท่ี เ ก่ี ย วกับ กา ร กร ะ ทํา
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบ
ใหโ้ดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการ
ขดัต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ 
บริหารจดัการ 

คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 

คณะกรรมการกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

การบริหารจดัการ
และการจดัหา
ผลประโยชน ์

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตัว๋เงินคงคลงั ทั้งน้ีการลงทุนอย่างอ่ืน
ต้องได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์น และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั 
 

ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือตั๋วเงินคงคลัง ทั้ งน้ีการจัดหา
ผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 

การตรวจสอบ 
การดาํเนินงาน 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.ภายในหกเดือนนับแต่ว ัน ส้ินปี
ป ฏิ ทิ น ใ ห้ เ ล ข า ธิ ก า ร สํ า นั ก ง า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติดเสนองบดุลและ
รายงานการรับจ่ายของกองทุนในปีท่ี
ล่วงมาแล้ว ซ่ึงสํานักงานตรวจเงิน
แผน่ดินตรวจสอบรับรองต่อรัฐมนตรี 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. ภายในหกเดือนนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการต้องเสนอ
งบดุลและรายงานการจ่ายเงินของ
ก อ ง ทุ น ใ น ปี ท่ี ล่ ว ง ม า แ ล้ว  ซ่ึ ง
สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ตรวจสอบรับรองแล้ว  เสนอต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
รัฐมนตรี 
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 4.2.2 กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต 

  4.2.2.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

   กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตจัดตั้งข้ึนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระโยชน์ในการป้องกนัการทุจริตดงัน้ี22 

  1)  ส่ง เสริ มสนับสนุน ให้มี การ น้อม นําแน วทา งเศ รษฐกิ จพอ เพีย งขอ ง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมาใชใ้นระบบราชการ และเอกชน อยา่งมีประสิทธิภาพ ประหยดั และ

โปร่งใส 

  2) ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการป้องกนัการทุจริตของทุกภาคส่วน 

  3) ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาองคก์ารสู่การเป็นองค์การปลอดการทุจริต 

  4) พฒันาความสามารถของชุมชนในการเฝ้าระวงัและป้องกนัการทุจริตท่ีใกลต้วั 

  5) พฒันาองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการทุจริต 

  6) เสริมสร้างจิตสาํนึกเพื่อป้องกนัการทุจริต และสร้างความตระหนักเร่ืองภยัร้าย

ของการทุจริตในสงัคมไทย 

  7) สนับสนุนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการดาํเนิน

กิจกรรมเพื่อสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต 

  8) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยั ฝึกอบรม ให้ความรู้ เก่ียวกบัการทุจริต

รูปแบบต่างๆและแนวทางป้องกนั 

  9) ช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลท่ีไดรั้บผลกระทบจากการทาํงานดา้นป้องกนัและ

ปราบปรามการทุจริต 
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  มีขอ้สงัเกตว่าวตัถุประสงคข์องกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตมุ่งเน้นไป

ในทางป้องกนัอาชญากรรมเป็นสาํคญั แต่มิไดมุ้่งเน้นการสนับสนุนการปราบปรามอาชญากรรม

โดยตรงเหมือนดังเช่นกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนการ

ปราบปรามอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นการสนบัสนุนการสืบสวนสอบสวน การตรวจคน้ การยดึอายดั

ทรัพยสิ์น และการดาํเนินคดี  

  4.2.2.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

  กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน

ดงัต่อไปน้ี23 

  1) เงินบาํรุงกองทุนท่ีจดัเก็บจากสดัส่วนของการยดึทรัพยท่ี์เกิดจากการทุจริต ร้อย

ละ 0.25 ของทรัพยสิ์นท่ีจะถกูยดึในคดีทุจริต 

  2) เงินบาํรุงกองทุนท่ีจดัเก็บจากสัดส่วนของการประมูลงานของรัฐในโครงการ

ขนาดใหญ่ โดยใน 4 ปีแรก เก็บจากโครงการขนาดใหญ่ไม่ต ํ่ากว่า 1,000 ลา้นบาทข้ึนไป ในอตัรา

ร้อยละ 0.20 ของราคาประมลู หลงัจากนั้นจดัเก็บจากโครงการขนาดใหญ่ไม่ตํ่ากว่า 500 ลา้นบาท

ข้ึนไป ในอตัราร้อยละ 0.25 ของราคาประมลู 

  3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามสดัส่วนของงบประมาณแผน่ดิน โดยไม่ต ํ่ากว่าปีละ 

100 ลา้นบาท 

  4) เงินสนบัสนุนจากสาํนกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร้อยละ 2 ของกาํไร 

  5) เงินอุดหนุนจากภาคเอกชน หรือองคก์รอ่ืน รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองคก์าร

ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูอุ้ทิศให ้

  6) เงินบริจาคจากผูย้ื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ โดยจะมีการกาํหนดช่อง

บริจาคไวใ้นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดเ้พื่อใหผู้บ้ริจาคแสดงความประสงคเ์มื่อยืน่แบบชาํระภาษี
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เงินไดต้ามความสมคัรใจ โดยเงินบริจาคน้ีสามารถนาํไปลดหย่อนภาษีเงินไดไ้ด ้และช่องทางอ่ืนๆ

เพ่ิมเติมในอนาคต 

  7) รายไดท่ี้มาจากการบริหารจดัการทรัพยสิ์น หรือหลกัทรัพยท่ี์ทาํใหเ้กิดรายได ้

  8) ค่าธรรมเนียม ค่าบาํรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการหรือรายไดจ้ากการดาํเนินการของ

กองทุน 

  ทั้งน้ีการรับเงินในขอ้ 2) ถึงขอ้ 6) ตอ้งไม่เป็นการกระทาํท่ีทาํใหอ้งคก์ารขาดความ

เป็นอิสระในการดาํเนินงาน หรือใหก้ระทาํการอนัขดัหรือแยง้ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน24 

  มีขอ้สงัเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตประกอบดว้ย

เงินเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเงินท่ีจดัเก็บจากทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดในคดีทุจริตหรือจดัเก็บจากสัดส่วนของ

การประมูลงานของรัฐ รวมทั้งเงินบริจาคหรือเงินอุดหนุนอ่ืนๆ ซ่ึงแตกต่างจากทรัพยสิ์นของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีประกอบดว้ยเงินและสังหาริมทรัพย ์ผูศ้ึกษาเห็นว่า

เน่ืองจากกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตมีลกัษณะเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนการบงัคบัใช้

กฎหมาย แต่มิใช่ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมายโดยตรง ทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าวจึงมีเพียงเงินเพื่อใชใ้น

การสนบัสนุนการดาํเนินงานต่างๆของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแตกต่างจากสาํนักงานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงเป็นหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย การมีเงินและสังหาริมทรัพย ์เช่น 

รถยนต ์ไวใ้นความดูแลของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะทาํใหก้ารดาํเนินงานของ

สาํนกังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการมีเงินเพียงอยา่งเดียว  

  นอกจากน้ีกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตยงัมีขอ้ห้ามรับทรัพยสิ์นบาง

ประการ กล่าวคือ การรับเงินอุดหนุนหรือสนับสนุนในบางกรณีตอ้งไม่เป็นการกระทาํท่ีทาํให้

องคก์ารขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน หรือให้กระทาํการอนัขดัหรือแยง้ต่อวตัถุประสงค์

ของกองทุน ซ่ึงมีความแตกต่างกบัขอ้หา้มรับทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินท่ีหา้มรับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดอาญาหรือความผิดตามกฎหมายป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติดพนั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูก้ระทาํความผิดมอบให้หรือ

                                                             

 
24

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 7 



127 
 

ซ่ึงมีผูม้อบโดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์ของกองทุน ผูศ้ึกษาเห็นว่าเหตุท่ี

กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตหา้มมิใหก้ระทาํการรับเงินในลกัษณะท่ีทาํให้องค์การขาด

ความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน เน่ืองจากกองทุนดงักล่าวเป็นหน่วยงานอิสระ มิไดถู้กจดัตั้งข้ึน

ภายในหน่วยงานใด และขอ้หา้มดงักล่าวมีข้ึนเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงการดาํเนินงานของกองทุน 

เช่น การแทรกแซงทางการเมือง เป็นตน้ ทั้งน้ีแมว้่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะ

ถูกจัดตั้งข้ึนภายในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ก็ตอ้งทาํงานอย่างอิสระ 

ตรงไปตรงมา ไม่อาจถูกบีบบงัคับหรือแทรกแซงไดเ้ช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงทาง

การเมืองหรือทางอ่ืนใดก็ตาม  

  4.2.2.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

  ผู้มีอ ํานาจบริหารจัดการ กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต อันประกอบด้วยประธาน

กรรมการบริหารหน่ึงคนและกรรมการอีกสิบคน ซ่ึงประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิจากการสรรหาซ่ึงมา

จากภาคส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ นกับริหารจาํนวน 3 คน นกัวิชาการจาํนวน 1 คน องค์การวิชาชีพจาํนวน 

2 คน ภาคประชาสงัคมจาํนวน 2 คน รวมผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 8 คน และหัวหน้าหน่วยงานประจาํ

จาก 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงการคลงั สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ และองค์การ

เพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย หน่วยงานละ 1 คน25  

  คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตมีอาํนาจหน้าท่ี

ดงัต่อไปน้ี26 

  1) กาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

  2) คุม้ครองรักษาความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริหาร เลขาธิการสาํนักงาน 

และพนกังานใหป้ลอดจากการแทรกแซงใดๆ 
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  3) ใหค้วามเห็นชอบแผนการดาํเนินงานของกองทุน แผนการดาํเนินงานประจาํปี 

แผนการเงินและงบประมาณประจาํปีของสาํนกังาน ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องกองทุน 

  4) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรเงินท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมในดา้น

ต่างๆ 

  5) ระดมการจดัหาทุน 

  6) ควบคุมดูแลการดาํเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ

หรือขอ้บงัคบัของกองทุนในเร่ืองการดาํเนินงานและการบริหารงานทัว่ไป 

  7) กาํหนดประมวลจริยธรรมของกรรมการ เลขาธิการ ผูบ้ริหารของกองทุน 

พนกังานและลกูจา้งของกองทุน และบทลงโทษ 

  8) กาํกบัดูแลเพื่อใหค้วามคิดเห็น ขอ้เสนอแนะและคาํติชม ตลอดจนขอ้ร้องเรียน

ของประชาชนต่อกองทุน ไดรั้บการพิจารณาอยา่งเหมาะสมและรวดเร็ว 

  9) แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการ 

  10) กาํหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของเลขาธิการ 

  11) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 

  12)  เ สน อ ร า ย ง า นป ร ะ จํา ปี แ ละ ค วา ม เ ห็ น ต่ อ รั ฐ ม นต รี  ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และต่อสาธารณชนเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุน 

  13) กระทาํการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นหรือต่อเน่ืองเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องกองทุน 

 มีข้อสังเกตว่าผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริต

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาจากการสรรหาจากภาคส่วนต่างๆในสงัคม เน่ืองจากกองทุนดงักล่าว

มีฐานะเป็นหน่วยงานอิสระ มิไดถู้กจดัตั้งข้ึนภายในหน่วยงานใด จึงตอ้งมีคณะผูบ้ริหารท่ีมาจาก

ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกนัการทุจริตและเพื่อ
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ถ่วงดุลการทาํงานของภาครัฐ ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงจดัตั้ง

ข้ึนภายในสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการกองทุนทั้งหมดมาจาก

หน่วยงานภาครัฐต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง แต่อยา่งไรก็ตามกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตก็ยงัไม่

เปิดช่องใหส้ามารถว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุนได ้

  4.2.2.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  กองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตมีอาํนาจกระทาํกิจการต่างๆภายในขอบ

แห่งวตัถุประสงค์ และอาํนาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึงการถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมี

ทรัพยสิทธิต่างๆ การก่อตั้งสิทธิหรือกระทาํนิติกรรมใดๆทั้งในและนอกราชอาณาจักร การหา

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุน การเผยแพร่ขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการป้องกนั

การทุจริตและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกระทาํการอ่ืนใดบรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองในการ

จดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกองทุน27 

  กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตมีอ ํานาจจ่ายเงินจาก กองทุนตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการกาํหนด เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายดงัต่อไปน้ี28 

  1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุน 

  2) ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตามมาตรา 5 และมาตรา 10  หมายถึง ค่าใชจ่้ายใน

การกระทาํกิจการต่างๆภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์ และอาํนาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึงการถือ

กรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่างๆ การก่อตั้งสิทธิหรือกระทาํนิติกรรมใดๆทั้งใน

และนอกราชอาณาจักร การหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุน การเผยแพร่ข้อมูลและ

ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการป้องกันการทุจริตและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งกระทาํการอ่ืนใด

บรรดาท่ีเก่ียวกบัหรือเก่ียวเน่ืองในการจดัใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

  3) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด 

                                                             
27

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 10 
28

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 17 
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  มีขอ้สงัเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตไดถ้กูนาํไปใช้

เพื่อสนบัสนุนการกิจกรรมการป้องกนัการทุจริตในทุกรูปแบบอนัเป็นภารกิจหลกัของกองทุน ซ่ึง

เป็นไปในทาํนองเดียวกนักบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีใชท้รัพยสิ์นของกองทุน

เพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอนัเป็นภารกิจหลกัของสาํนักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน  

   ในส่วนของการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตใน

เบ้ืองตน้กฎหมายเปิดช่องให้สามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุนได ้แต่ปัจจุบนั

กฎหมายดงักล่าวยงัอยูใ่นระหว่างการยกร่างจึงยงัไม่ปรากฏรายละเอียดเก่ียวกบัรูปแบบหรือวิธีการ

จดัหาผลประโยชน์ อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประกอบกบัท่ีมาของทรัพยสิ์นท่ีนาํส่งเขา้กองทุน

สนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตแลว้ ผูศ้ึกษาเห็นว่าทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าวน่าจะมีมูลค่ามาก

และเป็นกองทุนขนาดใหญ่ และแมว้่ากองทุนจะมีทรัพยสิ์นมลูค่ามาก แต่ผูย้กร่างกฎหมายก็ยงัมิได้

มองขา้มการจดัหาผลประโยชน์เพ่ิมเติมข้ึนจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนมีอยู่เดิม อนัแสดงว่าการจดัหา

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่กองทุนนั้นเป็นสาระสาํคญัท่ีควรพิจารณาประการหน่ึงของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกองทุน 

  4.2.2.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต 

ใหม้ีคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนจาํนวน 5 คน อนัประกอบดว้ย ประธาน

กรรมการประเมินผล และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 4 คน ซ่ึงประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิดา้นบริหาร 1 

คน ดา้นวิชาการ 2 คน  ดา้นประชาสงัคม 2 คน29 

 คณะกรรมการประเมินผลมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี30 

  1) ออกแบบ วางระบบการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติังานทั้งระดบันโยบาย 

บริหาร และปฏิบติัการ โดยเฉพาะในมิติผลลพัธแ์ละผลกระทบ 

                                                             
29

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 33 

30
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 35 
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 2) ประเมินผลดา้นนโยบายและการกาํหนดกิจกรรมของกองทุน 

 3) ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

 4) สามารถจา้งองคก์รภายนอกมาทาํการติดตามและประเมนิผลได ้

 5) รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตในทุกรอบปี 

 สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตต้องจดัทาํงบการเงินซ่ึงอย่าง

น้อยตอ้งประกอบดว้ยงบดุลและบญัชี เพ่ือส่งผูส้อบบญัชีภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนัส้ินปี

บัญชีทุกปี และในทุกรอบปีให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะ

กรรมการบริหารกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตแต่งตั้งดว้ยความเห็นชอบของสาํนักงาน

ตรวจเงินแผน่ดินเป็นผูส้อบบญัชีและประเมินผลการใชจ่้ายเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน โดยให้

แสดงความคิดเห็นเป็นขอ้วิเคราะห์ว่าการใชจ่้ายดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั และ

ไดผ้ลตามเป้าหมายเพียงใด แลว้ทาํบนัทึกรายงานผลการสอบบญัชีเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต31 

  นอกจากน้ีกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตตอ้งทาํรายงานประจาํปีเสนอ

คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสมาชิก และสาธารณชนเพื่อพิจารณาภายใน 180 วนั 

นบัแต่วนัส้ินปีบญัชี รายงานน้ีใหก้ล่าวถึงผลงานของกองทุนในปีท่ีล่วงมาแลว้ พร้อมทั้งงบการเงิน

และรายงานของผูส้อบบญัชี32 

  มีขอ้สงัเกตว่าการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการ

ทุจริตใชร้ะบบคณะกรรมการคู่ (two-tier board) โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการ

ป้องกนัการทุจริตทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหาร (operating board) และมีคณะกรรมการประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนทาํหนา้ท่ีกาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory 

board) เพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลอาํนาจกนั ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
                                                             

31
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 56 

32
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 57 
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ท่ีใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) โดยมีคณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินเพียงชุดเดียว 

  อย่างไรก็ดีการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนสนับสนุนการป้องกันการ

ทุจริตในขั้นตอนอ่ืนๆมีความคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ 

กาํหนดให้สํานักงานจัดทาํงบดุล บัญชีและรายงานการเงินเพื่อให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบรับรอง แต่กองทุนสนับสนุนการป้องกันการทุจริตต้องทํารายงานประจาํปีเสนอ

คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสมาชิก และสาธารณชน ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าเป็นการเปิด

โอกาสใหต้รวจสอบจากทุกภาคส่วนมากกวา่กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงเพียงทาํ

รายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรีเท่านั้น     

ผูศ้ึกษาเห็นว่าเน่ืองจากกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตมีลกัษณะเป็นหน่วยงานอิสระ มี

วตัถุประสงคแ์ละการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และมีคณะผูบ้ริหารท่ีมา

จากภาคส่วนต่างๆ ประกอบกับเป็นกองทุนขนาดใหญ่มีทรัพย์สินจาํนวนมาก จึง ต้องมีการ

ตรวจสอบท่ีเขม้งวดมากกว่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงเป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึน

ในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และคณะกรรมการกองทุนทั้งหมดมาจาก

หน่วยงานภาครัฐต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น 

ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 กองทุนสนบัสนุน 
การป้องกนัการทุจริต 

กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

วตัถุประสงค ์ เพื่อนําทรัพย์สินของกองทุนไปใช้
ปร ะโ ย ชน์ ในก า รสนับสนุ นก า ร
ป้องกนัการทุจริต 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวข้องในการดําเนินการนั้ น 
ตลอดจนดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็น
เพื่ อ ให้บ ร ร ลุว ัต ถุป ร ะ สง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
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ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เงิน เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่
มีผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

การรับเงินท่ีทาํให้องค์การขาดความ
เป็นอิสระในการดาํเนินงาน หรือให้
ก ร ะ ทํ า ก า ร อั น ขั ด ห รื อ แ ย ้ ง ต่ อ
วตัถุประสงคข์องกองทุน 

ทรั พ ย์สิน ท่ี เ ก่ี ย วกับ กา ร กร ะ ทํา
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบ
ใหโ้ดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการ
ขดัต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ 
บริหารจดัการ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น
สนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต 

คณะกรรมการกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

การบริหารจดัการ
และการจดัหา
ผลประโยชน ์

จดัหาผลประโยชน์ได ้ 
(แต่ยงัไม่ปรากฏรายละเอียดเน่ืองจาก
กฎหมายอยูใ่นระหว่างการยกร่าง) 

ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือตั๋วเงินคงคลัง ทั้ งน้ีการจัดหา
ผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 

การตรวจสอบ 
การดาํเนินงาน 

1.  ร ะบบ คณะ กรร มกา รคู่  โดย มี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ดาํเนินงานของกองทุน 
2. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูส้อบบัญชีและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินและทรัพยสิ์นของกองทุน 
3. ภายใน 180 วนั นับแต่วนัส้ินปี
บญัชี กองทุนตอ้งทาํรายงานประจาํปี
เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร วุฒิสมาชิก 
และสาธารณชนเพื่อพิจารณา 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. ภายในหกเดือนนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการต้องเสนอ
งบดุลและรายงานการจ่ายเงินของ
ก อ ง ทุ น ใ น ปี ท่ี ล่ ว ง ม า แ ล้ว  ซ่ึ ง
สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ตรวจสอบรับรองแล้ว  เสนอต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
รัฐมนตรี 
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 4.2.3 กองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดอีาญา 

  4.2.3.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

  กองทุนเพ่ือการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นกองทุนท่ีจัดตั้ งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยให้จดัตั้งกองทุนข้ึนในสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มี

วตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนงานสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา33 

  มีข้อสังเกตว่ากองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีว ัตถุประสงค์

คลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยมุ่งสนับสนุนการสืบสวนสอบสวน

คดีอาญา การติดตาม การจบักุม การรวบรวมพยานหลกัฐาน อนัเป็นการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรม 

  4.2.3.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

  ทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา มีดงัน้ี34 

  1) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

  2) เงินและทรัพยสิ์นท่ีได้รับจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ทอ้งถ่ินหรือมลูนิธิ 

  3) ดอกผลท่ีเกิดจากกองทุน 

  นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมติัให้นําเงินค่าเปรียบเทียบปรับคดีอาญาท่ีเป็น

อาํนาจของขา้ราชการตาํรวจและเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าดว้ยการจราจรทางบก เฉพาะส่วนท่ี

จะตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ใหเ้ป็นของกองทุนโดยไม่ตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดินได ้

  ทั้งน้ี เงิน ดอกผลและทรัพยสิ์นดงักล่าวขา้งตน้ให้ส่งเขา้กองทุนโดยไม่ตอ้งนาํส่ง

เป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

                                                             
33

 พระราชบญัญติัตาํรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547, มาตรา 112 
34

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 113 
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  มีข้อสังเกตว่าทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดี อาญา

ประกอบดว้ยเงินเท่านั้น และนาํส่งเขา้กองทุนเต็มจาํนวนโดยไม่ตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ซ่ึง

แตกต่างจากทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดให้ทรัพยสิ์นท่ีศาล

สัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินท่ีเป็นเงินจาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเขา้กองทุน ส่วนท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยแ์มจ้ะไม่

สามารถนาํส่งเข้ากองทุนไดโ้ดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคับใช้ แต่

ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วง

พน้ยีสิ่บปีจากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย 

และในส่วนท่ี เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนําส่ง เข้ากองทุนได้เลยไม่ว่ า จะ เป็นตัว

อสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น ผูศ้ึกษาเห็นว่าหาก

กาํหนดใหส้ามารถนาํเงินท่ีศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไดเ้ต็มจาํนวนจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกองทุนในการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใหดี้ยิง่ข้ึน 

  4.2.3.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

  ผูม้ีอาํนาจบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ได้แก่ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน อนัประกอบดว้ย ผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ 

ผูแ้ทนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกระทรวงยุติธรรม 

ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และรองผู ้

บญัชาการตาํรวจแห่งชาติหรือผูช่้วยผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้ญัชาการ

ตาํรวจแห่งชาติจาํนวนสองคน เป็นกรรมการ35 

  คณะกรรมการบริหารกองทุน มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี36 

  1) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุน และตามนโยบายท่ี

คณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) กาํหนด 

                                                             
35

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 115 

36
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 116 
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  2) ออกระเบียบกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของขา้ราชการตาํรวจในการทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ระเบียบดงักล่าว

เมื่อไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

  3) จดัวางระบบบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานตามท่ีกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนสาํนัก

งบประมาณและผูแ้ทนกรมบญัชีกลางเสนอแนะ 

  4) กาํหนดัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 

  5) ออกระเบียบกาํหนดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของกองทุน 

  6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุน

มอบหมาย 

  7) ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสัง่ในการบริหารกองทุน 

  8) รายงานสถานะทางการเงินและบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการนโยบายตาํรวจ

แห่งชาติ (ก.ต.ช.) 

 มีข้อสังเกตว่าผูม้ีอาํนาจบริหารจัดการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญามีท่ีมาจากสํานักงานตาํรวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่เปิดช่องให้

สามารถว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุนได ้ผูศ้ึกษาเห็นว่าเน่ืองจากกองทุนเพื่อการสืบสวน

และสอบสวนคดีอาญาไม่มีกฎหมายใหอ้าํนาจในการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุน 

อีกทั้งทรัพยสิ์นของกองทุนก็มีเพียงเงินเท่านั้น การว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุนจึงไม่มี

ความจาํเป็นแต่อยา่งใด ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินซ่ึงกฎหมายให้

อาํนาจคณะกรรมการกองทุนสามารถจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของกองทุนได ้
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  4.2.3.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  การจ่ายเงินจากกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ให้ใช้จ่ายตาม

วตัถุประสงคข์องกองทุนในลกัษณะดงัน้ี37 

  1) ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง แต่ไม่สามารถ

เบิกจากเงินงบประมาณได ้

 2) ค่าตอบแทนบุคคลผูใ้ห้ขอ้มูล ข่าวสาร เพื่อการสืบสวน ติดตาม จับกุม หรือ

สอบสวนคดีอาญา อนัจะนาํมาสู่ผลสาํเร็จ ข่าวละไม่เกิน 5,000 บาท เวน้แต่ข่าวใดท่ีเห็นว่าเป็นข่าว

ท่ีไดม้าดว้ยความยากลาํบาก ตอ้งเส่ียงภยั และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานเป็นเวลานาน ให้

จ่ายเพ่ิมข้ึนได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินข่าวละ 20,000 บาท โดยใหพิ้จารณาลกัษณะข่าวท่ีมีคุณภาพ และ

เป็นประโยชน์ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการปฏิบติังาน และไม่เป็นการเบิกจ่ายข่าวท่ีซํ้าซอ้นกนั 

 3) ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆในการสนบัสนุนและรวบรวมพยานหลกัฐาน ซ่ึงทาํให้หลกัฐาน

ในคดีมีคุณค่ามากข้ึน ทั้งน้ีตามท่ีคณะกรรมการบริหารกองทุนกาํหนด 

  4.2.3.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวน

คดีอาญา ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัส้ินปีปฏิทินทุกปีใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนจดัทาํ

งบการเงินและบญัชี ส่งผูส้อบบญัชีตรวจสอบ ทั้งน้ีให้สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชี

ของกองทุนทุกรอบปี แลว้ทาํรายงานผลการสอบบญัชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย

ตาํรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และกระทรวงการคลงั 

  มีข้อสังเกตว่าการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนเพื่อการสืบสวนและ

สอบสวนคดีอาญามีความคลา้ยคลึงกับกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ 

กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารกองทุนจดัทาํงบดุลและรายงานการเงินเพื่อให้สาํนักงานตรวจเงิน
                                                             

37
 ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่าย

เงินกองทนุเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของขา้ราชการตาํรวจในการทาํหน้าท่ีเกีย่วกบัการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 
2552, ขอ้ 14 
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แผน่ดินตรวจสอบรับรอง และเสนอต่อรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการนโยบายตาํรวจแห่งชาติและ

กระทรวงการคลงัแลว้แต่กรณี โดยกฎหมายมิไดก้าํหนดให้มีการตั้งกรรมการภายในสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนแต่อยา่งใด 

ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนเพือ่การสืบสวนและสอบสวนคดอีาญากบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 กองทุนเพื่อการสืบสวน 
และสอบสวนคดีอาญา 

กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

วตัถุประสงค ์ เพื่อนําทรัพย์สินของกองทุนไปใช้
ปร ะโ ยช น์ในก า รสนับ สนุ นง า น
สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา 

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวข้องในการดําเนินการนั้ น 
ตลอดจนดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็น
เพื่ อ ให้บ ร ร ลุว ัต ถุป ร ะ สง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เงิน เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่
มีผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฏขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ทรั พ ย์สิน ท่ี เ ก่ี ย วกับ กา ร กร ะ ทํา
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบ
ใหโ้ดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการ
ขดัต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ 
บริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

การบริหารจดัการ
และการจดัหา
ผลประโยชน ์

ไม่สามารถจดัหาผลประโยชน์ได ้ ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือตั๋วเงินคงคลัง ทั้ งน้ีการจัดหา
ผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 
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การตรวจสอบ 
การดาํเนินงาน 

1. ใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. ภายในหน่ึงร้อยยี่สิบวนันับแต่วนั
ส้ินปีปฏิทินทุกปี ให้คณะกรรมการ
บริหารกองทุนจัดทาํงบการเงินและ
บญัชี ส่งผูส้อบบัญชีตรวจสอบ ทั้งน้ี
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น
ผูส้อบบญัชีของกองทุนทุกรอบปี แลว้
ทํารายงานผลก ารสอบบัญชีขอ ง
กองทุนเสนอคณะกรรมการนโยบาย
ตาํรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลงั 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. ภายในหกเดือนนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการต้องเสนอ
งบดุลและรายงานการจ่ายเงินของ
ก อ ง ทุ น ใ น ปี ท่ี ล่ ว ง ม า แ ล้ว  ซ่ึ ง
สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ตรวจสอบรับรองแล้ว  เสน อต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
รัฐมนตรี 

 

 4.2.4 กองทุนเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

  4.2.4.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน  

  กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 โดยใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนในกระทรวง

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใชจ่้ายสาํหรับการป้องกนั

และปราบปรามการค้ามนุษย์38 โดยจะให้การช่วยเหลือผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดฐานค้า

มนุษย์ และให้การสนับสนุนโครงการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยข์อง

หน่วยงานภาครัฐและองคก์รเอกชนดา้นการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

  มีข้อสังเกตว่าวตัถุประสงค์ของกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยมี์

ลกัษณะคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยมุ่งสนับสนุนการป้องกนัและ

ปราบปรามการค้ามนุษย ์การช่วยเหลือผูเ้สียหาย การคุม้ครองความปลอดภัยแก่ผูเ้สียหาย การ

ดาํเนินคดี อนัเป็นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม 

 

                                                             
38

 พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551, มาตรา 42 
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  4.2.4.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

  กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์มีทรัพยสิ์นดงัน้ี39 

  1) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้

  2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจดัสรรใหจ้ากงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

  3) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคหรืออุทิศให้ 

  4) เงินท่ีไดรั้บจากต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ 

  5) ดอกผลและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากกองทุน 

  6) เงินท่ีไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นของกองทุนหรือท่ีไดจ้ากการจดัหารายได  ้

  7) เงินหรือทรัพยสิ์นท่ีตกเป็นของกองทุนหรือท่ีกองทุนไดรั้บตามกฎหมายอ่ืน 

  ทั้งน้ีเงินและดอกผลของกองทุนท่ีไดรั้บไวข้า้งตน้ไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั

เป็นรายไดแ้ผน่ดิน40 

  มีขอ้สงัเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ประกอบดว้ยเงินเท่านั้น และนาํส่งเขา้กองทุนเต็มจาํนวนโดยไม่ตอ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดิน ซ่ึง

แตกต่างจากทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดให้ทรัพยสิ์นท่ีศาล

สัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินท่ีเป็นเงินจาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเขา้กองทุน ส่วนท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยแ์มจ้ะไม่

สามารถนาํส่งเข้ากองทุนไดโ้ดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคับใช้ แต่

ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วง

พน้ยีสิ่บปีจากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย 

และในส่วนท่ี เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนําส่ง เข้ากองทุนได้เลยไม่ว่ าจะ เป็นตัว

อสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น ผูศ้ึกษาเห็นว่าหาก

                                                             
39

 เร่ืองเดียวกนั 
40

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 43 
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กาํหนดใหส้ามารถนาํเงินท่ีศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินไดเ้ต็มจาํนวนจะเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุน และเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกองทุนในการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใหดี้ยิง่ข้ึน 

 4.2.4.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

  ผูม้ีอาํนาจบริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย  ์

ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารกองทุน อนัประกอบดว้ย ปลดักระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษยเ์ป็นประธานกรรมการ ปลดักระทรวงต่างประเทศ ปลดักระทรวงยุติธรรม ผูแ้ทนสาํนัก

งบประมาณ ผูแ้ทนกรมบญัชีกลางและผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยแ์ต่งตั้งจาํนวน 3 คน ในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นผูแ้ทนจากภาคเอกชนจาํนวน 2 คน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั

งานด้านพฒันาสังคม ดา้นสังคมสงเคราะห์ ด้านป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษยห์รือด้าน

การเงิน เป็นกรรมการ41 

  คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี42 

  1) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 44 หมายถึง เงินสาํหรับ

การช่วยเหลือผูเ้สียหาย การคุม้ครองความปลอดภยัให้แก่ผูเ้สียหาย การช่วยเ หลือผูเ้สียหายใน

ต่างประเทศใหเ้ดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัรหรือถ่ินท่ีอยู ่การป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์การบริหารกองทุน 

  2) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนด 

  3) รายงานสถานะการเงินและการจดัการกองทุนต่อคณะกรรมการเพื่อการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยต์ามระเบียบท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

  มีข้อสังเกตว่าผูม้ีอาํนาจบริหารจัดการกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษยอ์นัได้แก่ คณะอนุกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด มีโครงสร้าง
                                                             

41
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คลา้ยคลึงกบัคณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ มีปลดักระทรวง

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษยเ์ป็นประธานกรรมการ และกรรมการมีท่ีมาจากหน่วยงาน

รัฐในภาคส่วนต่างๆท่ีเก่ียวข้อง แมจ้ะมีความแตกต่างในส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูแ้ทนจาก

ภาคเอกชนจาํนวน 2 คน แต่ก็จาํกดัว่าจะตอ้งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานดา้นพฒันาสังคม ดา้นสังคม

สงเคราะห์ ดา้นป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยห์รือดา้นการเงินเท่านั้น ไม่ใช่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

งานดา้นบริหาร อีกทั้งยงัไม่เปิดช่องใหส้ามารถว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุน 

  4.2.4.4 การบริหารจดัการและการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  เงินและทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ให้ใช้

จ่ายเพ่ือกิจการดงัต่อไปน้ี43 

  1) การช่วยเหลือผูเ้สียหายตามมาตรา 33 หมายถึง การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล

ซ่ึงเป็นผูเ้สียหายจากการกระทาํความผิดฐานคา้มนุษยใ์นเร่ืองอาหาร ท่ีพกั การรักษาพยาบาล การ

บาํบดัฟ้ืนฟทูางร่างกายและจิตใจ การใหก้ารศึกษา การฝึกอบรม การใหค้วามช่วยเหลือทางกฎหมาย 

การส่งกลบัประเทศเดิมหรือภูมิลาํเนาเดิม การดาํเนินคดีเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้

ผูเ้สียหาย  

  2) การคุม้ครองความปลอดภยัใหแ้ก่ผูเ้สียหายตามมาตรา 36 หมายถึง ค่าใชจ่้ายใน

การจดัใหม้ีการคุม้ครองผูเ้สียหายและบุคคลในครอบครัวของผูเ้สียหายระหว่างท่ีอยูใ่นความดูแลไม่

ว่าก่อน ขณะ หรือหลงัการดาํเนินคดี 

  3) การช่วยเหลือผูเ้สียหายในต่างประเทศให้เดินทางกลบัเขา้มาในราชอาณาจกัร

หรือถ่ินท่ีอยูต่ามมาตรา 39 หมายถึง ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการเพื่อให้ผูเ้สียหายเดินทางกลบัเขา้มา

ในราชอาณาจกัรหรือถ่ินท่ีอยู ่

  4) การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย  ์ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนด 
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  5) การบริหารกองทุน 

  ทั้งน้ีการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ

จดัการกองทุน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั44 ซ่ึงคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยก์็

ไดอ้อกระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยว์่าดว้ยการรับเงิน การจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน การจดัหาผลประโยชน์ และการจดัการกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษย ์พ.ศ. 2542 โดยกาํหนดใหน้าํเงินของกองทุนไปหาผลประโยชน์ได ้ดงัน้ี45 

  1) ฝากไวก้บัธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 

  2) ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล 

  3) ซ้ือตราสารการเงินอ่ืนตามท่ีกระทรวงการคลงัเห็นชอบ 

  4) ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

  มีขอ้สงัเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ไดถ้กูนาํไปใชเ้พื่อสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์นทุกรูปแบบอนั

เป็นภารกิจหลกัของกองทุน ซ่ึงเป็นไปในทาํนองเดียวกนักบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินท่ีใชท้รัพยสิ์นของกองทุนเพื่อสนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินอนัเป็น

ภารกิจหลกัของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  

 ในส่วนของการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษยแ์ละกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีความคลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ อนุญาต

ใหน้าํเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ได ้โดยการฝากไวก้บัธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ การซ้ือ
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พนัธบัตรรัฐบาล หรือซ้ือตราสารการเงินอ่ืนตามท่ีกระทรวงการคลงัเห็นชอบ ทั้งน้ีการจัดหา

ผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนต้องไปเป็นตามท่ีคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์

กาํหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั อยา่งไรก็ตามผูศ้ึกษาเห็นว่ากฎหมายและระเบียบ

ยงัจาํกดักรอบของการจดัหาผลประโยชน์ไวเ้ฉพาะการลงทุนท่ีมีความมัน่คงสูง และกาํหนดรูปแบบ

ท่ีตายตวั หากจะนาํเงินไปลงทุนในกิจการอ่ืนก็จะตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนซ่ึงจะทาํให้

เกิดความไม่คล่องตวัในการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  4.2.4.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนจาํนวน 5 คน อนั

ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยแ์ต่งตั้งจากผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ดา้นการเงิน การ

สงัคมสงเคราะห์ และการประเมินผลดา้นละ 1 คน และให้รองปลดักระทรวงการพฒันาสังคมและ

ความมัน่คงของมนุษยซ่ึ์งปลดักระทรวงมอบหมายเป็นกรรมการ46 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนมีอาํนาจหน้าท่ี 

ดงัน้ี47 

1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน 

  2) รายงานผลการปฏิบติังานพร้อมทั้งขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์

  3) เรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนจากบุคคลใดหรือเรียกบุคคลใด

มาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาประเมินผล   

  สาํหรับการตรวจสอบทรัพยสิ์นของกองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย์ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทาํงบดุลและบัญชีส่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน

                                                             
46

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 49 
47

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 50 



145 
 

ตรวจสอบและรับรองภายใน 120 วนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีทุกปี และให้สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ทาํรายงานผลการสอบและรับรองบญัชีและการเงินของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษยภ์ายใน 150 วนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี เพ่ือใหค้ณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี

เพื่อทราบ และใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนาํเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ 

และจดัใหม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา48 

  มีข้อสังเกตว่าการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนเพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยใ์ชร้ะบบคณะกรรมการคู่  ( two-tier board) โดยมีคณะกรรมการบริหาร

กองทุนทาํหนา้ท่ีเป็นฝ่ายบริหาร (operating board) และมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานของกองทุนทาํหนา้ท่ีกาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory 

board) เพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลอาํนาจกนั ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

ท่ีใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) โดยมีคณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินเพียงชุดเดียว 

  อย่างไรก็ ดีการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุน เพื่อการป้องกันและ

ปราบปรามการคา้มนุษยใ์นขั้นตอนอ่ืนๆมีความคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินในบางประการ กล่าวคือ กาํหนดใหส้าํนกังานจดัทาํงบดุล บญัชีและรายงานการเงินเพื่อให้

สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบรับรอง และเสนอต่อรัฐมนตรี แต่มีความแตกต่างในส่วนของ

การกาํหนดเพ่ิมเติมใหรั้ฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือนาํเสนอสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา

ทราบ และจดัใหม้ีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนเพือ่การป้องกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์กบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 

 กองทุนเพื่อการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์

กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

วตัถุประสงค ์ เพื่อนําทรัพยสิ์นของกองทุนไปเป็น
ทุนใช้จ่ายสําหรับการป้องกันและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินการป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้ง
ผูท่ี้เก่ียวข้องในการดําเนินการนั้ น 
ตลอดจนดาํเนินกิจการอ่ืนท่ีจาํเป็น
เพื่ อ ให้บ ร ร ลุว ัต ถุป ร ะ สง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เงิน เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่
มีผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไมป่รากฏขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ทรั พ ย์สิน ท่ี เ ก่ี ย วกับ กา ร กร ะ ทํา
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบ
ใหโ้ดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการ
ขดัต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ 
บริหารจดัการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุน คณะกรรมการกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

ฝากไวก้ับธนาคารท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หรือซ้ือตราสาร
การเงินอ่ืนตามท่ีกระทรวงการคลัง
เห็นชอบ ทั้งน้ีการจดัหาผลประโยชน์
ด้ ว ย วิ ธี อ่ื น ต้ อ ง ไ ป เ ป็ น ต า ม ท่ี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือตั๋วเงินคงคลัง ทั้ งน้ีการจัดหา
ผลประโยชน์ด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 

การตรวจสอบ 
การดาํเนินงาน 

1. ใช้ระบบคณะกรรมการคู่  โดยมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. ภายในหกเดือนนับจากวันส้ิน
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การดาํเนินงานของกองทุน 
2. สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทํา
รายงานผลการสอบและรับรองบญัชี
และการเงินของกองทุน 
3. คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรี
เพื่อทราบ และให้รัฐมนตรีเสนอต่อ
นา ยก รัฐ มน ตรี เพื่ อนํา เ สน อสภ า
ผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ และ
จัดให้มีการประกาศในราชกิจจา -
นุเบกษา 

ปีงบประมาณ เลขาธิการต้องเสนอ
งบดุลและรายงานการจ่ายเงินของ
ก อ ง ทุ น ใ น ปี ท่ี ล่ ว ง ม า แ ล้ว  ซ่ึ ง
สํ า นั ก ง า น ต ร ว จ เ งิ น แ ผ่ น ดิ น
ตรวจสอบรับรองแล้ว  เสนอต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ฟ อ ก เ งิ น แ ล ะ
รัฐมนตรี 

 

 4.2.5. กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

  4.2.5.1 วตัถุประสงค์ของกองทุน 

  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวตัถุประสงคด์งัน้ี49 

  1) เพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายบาํนาญและใหป้ระโยชน์ตอบแทนการรับราชการ

เมื่อออกจากราชการ 

  2) เพ่ือส่งเสริมการออมทรัพยข์องสมาชิก 

  3) เพ่ือจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่สมาชิก 

  มีข้อสังเกตว่าวตัถุประสงค์ของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการมุ่งเน้นการ

จดัสรรประโยชน์ตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุ่งเนน้การสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม แต่อยา่งไร

ก็ตาม ผูศ้ึกษาเห็นว่าแมว้ตัถุประสงคข์องกองทุนดงักล่าวจะมิไดมุ้่งเน้นการสนับสนุนการป้องกนั

                                                             
49

 พระราชบญัญติักองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539, มาตรา 5 
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และปราบปรามอาชญากรรม แต่จาํตอ้งหยิบยกมาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบในดา้นผูม้ีอาํนาจบริหาร

จดัการกองทุนและการบริหารจดัการกองทุนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจดัการ อนัเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินต่อไป 

  4.2.5.2 ทรัพย์สินของกองทุน 

  กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการประกอบดว้ยทรัพยสิ์นดงัต่อไปน้ี50 

  1) เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม และเงินชดเชย 

  2) เงินท่ีไดรั้บจดัสรรตามมาตรา 72 หมายถึง เงินท่ีรัฐตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็น

รายปีเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการ

ประจาํปีเขา้บญัชีเงินสาํรองทุกปีจนกว่าเงินสาํรอง เงินกองกลาง และดอกผลของเงินดงักล่าวจะมี

จาํนวนสามเท่าของงบประมาณรายจ่ายบาํเหน็จบาํนาญของขา้ราชการประจาํปี 

  3) ทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคให ้

  4) เงินท่ีรัฐบาลใหต้ามความจาํเป็นเพื่อดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องกองทุน 

  5) รายไดอ่ื้น 

  6) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสิ์นของกองทุน 

  ทั้งน้ีกองทุนไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณ และรายไดข้องกองทุนไมต่อ้งนาํส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน51 

  มีขอ้สังเกตว่าทรัพยสิ์นของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการประกอบดว้ยเงิน

เท่านั้น และนําส่งเข้ากองทุนเต็มจาํนวนโดยไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ซ่ึงแตกต่างจาก

ทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดใหท้รัพยสิ์นท่ีศาลสั่งให้ตกเป็น

                                                             
50

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 6 
51

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 11 
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ของแผน่ดินท่ีเป็นเงินจาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเขา้กองทุน ส่วนท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยแ์มจ้ะไม่สามารถนาํส่ง

เขา้กองทุนไดโ้ดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบังคับใช ้แต่ในทางปฏิบัติ

ทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถูกสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่ วงพน้ยี่สิบปี

จากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย และในส่วน

ท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพยไ์ม่สามารถนาํส่งเขา้กองทุนไดเ้ลยไม่ว่าจะเป็นตวัอสังหาริมทรัพยเ์องหรือ

เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น ผูศ้ึกษาเห็นว่าหากกาํหนดให้สามารถนาํเงินท่ี

ศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผ่นดินส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดเ้ต็มจาํนวนจะ

เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนการดาํเนินงานของกองทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนใน

การสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใหดี้ยิง่ข้ึน 

  4.2.5.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

  ผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนได้แก่ คณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ อนัประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงัเป็นประธานกรรมการ ผูอ้าํนวยการสาํนัก

งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูอ้าํนวยการสาํนักเศรษฐกิจการคลงั 

อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูว้่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูแ้ทนสมาชิกซ่ึงเป็นข้าราชการ ประเภทละหน่ึงคน และ

ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนสามคน เป็นกรรมการ ส่วนเลขาธิการกองทุนกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ52 

  คณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี53 

  1) กาํหนดนโยบาย และออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งในการบริหาร

กิจการของกองทุน 

                                                             
52

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 12 
53

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 26 
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  2)  ก ําหนดนโยบายการลงทุนของกองทุน ตามหลักเกณฑ์ ท่ีก ําหนดใน

กฎกระทรวง 

  3) กาํกบัดูแลการจดัการกองทุน 

  4) ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการปฏิบติังานของเลขาธิการ และการมอบอาํนาจให้ผูอ่ื้น

ปฏิบติังานแทนเลขาธิการ 

  5) กาํหนดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของสาํนักงาน และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวกบั

กิจการของกองทุน 

  6) กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรับ เก็บรักษา และจ่ายเงินของกองทุน 

  7) ออกระเบียบ ข้อบังคับ และคาํสั่งเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบรรจุ 

แต่งตั้ง ถอดถอน และวินยัของพนกังานและลกูจา้ง ตลอดจนการกาํหนดเงินเดือนและเงินอ่ืนรวมถึง

การสงเคราะห์และสวสัดิการ 

  8) พิจารณามอบหมายใหส้ถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนจดัการเงินของกองทุน 

ซ่ึงสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการจดัการเงินของกองทุนเรียกว่า “บริษทัจดัการ

กองทุน”54  

  9) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบติัการตามท่ีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการมอบหมาย 

  10) แต่งตั้งผูแ้ทนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผูถื้อหุ้นของ

บริษทัหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีกองทุนถือหุน้อยู ่

  11) ปฏิบติังานอ่ืนใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์ของกองทุนตามท่ีกาํหนดใน

พระราชบญัญติักองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

                                                             
54

 กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการเงินของกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2546, ขอ้ 2 
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  ทั้งน้ีในการจดัการเงินของกองทุน คณะกรรมการอาจให้กองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการดาํเนินการจดัการเอง หรือมอบหมายใหบ้ริษทัจดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการเงินของกองทุน

ยอ่ยกองทุนหน่ึงหรือหลายกองทุนก็ได้55 

  นอกจากน้ีพระราชบัญญติัดังกล่าวยงัได้กาํหนดให้มีคณะอนุกรรมการจัดการ

ลงทุน อนัประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเศรษฐกิจและการคลงัเป็นประธานอนุกรรมการ 

ผูแ้ทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนส่ีคนซ่ึงคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ และเลขาธิการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเป็น

กรรมการและเลขานุการ56 

  คณะอนุกรรมการจดัการลงทุนมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี57 

  1) ใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นการลงทุนต่อคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ 

  2) ใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกสถาบนัการเงินหรือ

นิติบุคคลท่ีจะมอบหมายใหจ้ดัการเงินของกองทุน 

  3) ติดตามดูแลการดาํเนินงานของสถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหจ้ดัการเงินของกองทุน 

  4) รายงานผลการดาํเนินการดา้นการลงทุนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

  5) ปฏิบติัการในเร่ืองอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

มอบหมาย 

                                                             
55

 เร่ืองเดียวกนั, ขอ้ 4 
56

 พระราชบญัญติักองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539, มาตรา 30 

57
 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 31 
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  มีขอ้สงัเกตว่าผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอาจเป็น

คณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการบริหารจดัการกองทุนเอง หรืออาจมอบหมายให้

เอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาบริหารจดัการกองทุนก็ได ้ซ่ึงแตกต่างจากกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินท่ีบริหารจดัการโดยคณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินเท่านั้นโดยไม่เปิดช่องให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการกองทุน ผูศ้ึกษาเห็นว่าหากเปิดช่องให้

เอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนน่าจะมีประสิทธิภาพและ

เป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง 

  4.2.5.4 การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

  การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเป็นไปตามนโยบาย

ของคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการและจะมอบหมายใหบุ้คคลใดดาํเนินการแทน

ตามความเหมาะสมก็ได ้ในกรณีมอบหมายให้จดัการเงินของกองทุนภายในประเทศนั้น กองทุน

จะตอ้งมอบหมายใหส้ถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุนไม่น้อย

กว่าสองแห่งซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ หรือผูไ้ดรั้บอนุญาตจดัการกองทุนส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์เป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการจดัการกองทุน  ทั้งน้ี โดยให้คาํนึงถึงการกระจาย

ความเส่ียงดว้ย และเพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการหาประโยชน์ของกองทุนภายในประเทศ  ให้ผู ้

ไดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการจดัการกองทุนมีหน้าท่ีและอยู่ในบังคับบทบญัญติัต่าง ๆ ตามท่ี

กาํหนดในกฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์เสมือนหน่ึงกองทุนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพหรือกองทุนส่วนบุคคล แลว้แต่กรณี 

  ส่วนกรณีมอบหมายให้จดัการเงินของกองทุนในต่างประเทศนั้น กองทุนจะตอ้ง

มอบหมายใหส้ถาบนัการเงินหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีความเช่ียวชาญในดา้นการลงทุนในต่างประเทศ 

ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกาํกบัดูแลตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เป็นผู ้

ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการจดัการกองทุน58 
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ทั้งน้ีเงินของกองทุนให้นาํไปลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูง ไม่น้อยกว่า

ร้อยละหกสิบของเงินของกองทุน และจะนาํไปลงทุนในหุ้น หุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 

หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ท่ีออกโดยบริษทัใดเกินกว่าร้อยละสิบของเงินของกองทุน หรือ

เกินกว่าจาํนวนท่ีคณะกรรมการกาํหนดมิได ้นอกจากน้ีการลงทุนในหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญั หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ เม่ือรวมกนัทุกบริษทัตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบห้าของ

เงินของกองทุน59 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการมอบหมายให้บริษัท

จดัการกองทุนเป็นผูจ้ดัการเงินของกองทุนยอ่ย ซ่ึงหมายถึงเงินของกองทุนท่ีแบ่งออกเป็นส่วนย่อย

เพื่อใหบ้ริษทัจดัการกองทุนแต่ละรายรับไปดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์ ใหบ้ริษทัจดัการกองทุน

ดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี60 

1) บริษทัจดัการกองทุนจะนาํเงินของกองทุนยอ่ยไปซ้ือหุ้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น

หุน้สามญัหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ของบริษทัจดัการกองทุนนั้นมิได ้

2) ตอ้งลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยท่ี์มีความมัน่คงสูงอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละหกสิบของเงินของกองทุนยอ่ย 

(ก) เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือบตัรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 

(ข) พนัธบตัรรัฐบาล ตัว๋เงินคลงั หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทย 

    (ค) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน

เป็นผูอ้อก 

    (ง) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีกระทรวงการคลงัคํ้ าประกนัเงินตน้และ

ดอกเบ้ีย 

                                                             
59
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    (จ) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเป็นผูรั้บรอง สลกัหลงัหรือรับอาวลั หรือตั๋ว

สญัญาใชเ้งินท่ีธนาคารเป็นผูส้ลกัหลงั หรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิ 

    (ฉ) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีธนาคารเป็นผูอ้อก 

    (ช) ตัว๋เงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทยเป็นผูอ้อก รับรอง สลกัหลงั หรือรับอาวลั โดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิ 

    (ซ) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีได้รับการจัดอนัดับอยู่ในระดับตามท่ี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือตราสารแสดงสิทธิใน

หน้ีท่ีออก อาวลัหรือคํ้าประกนัเงินตน้และดอกเบ้ียเต็มจาํนวนโดยบริษทัท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัอยู่ใน

ระดบัท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี โดยลงทุนได้

ไม่เกินร้อยละสิบของเงินของกองทุนยอ่ย หรือตามท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

    การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตาม (ซ) จะตอ้งกระทาํโดยสถาบนัจดัอนัดบั

ความน่าเช่ือถือซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยห์รือสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของต่างประเทศ ซ่ึงเป็นท่ียอมรับจากสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  (ฌ) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีมีการประกันการจ่ายคืนเงินต้นและ

ดอกเบ้ียเต็มจาํนวนของบริษทั หรือนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมายว่าดว้ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือ

การแปลงสินทรัพยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

ในกรณีท่ีเป็นการสมควร คณะกรรมการอาจให้ลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยต์าม 

(ก) ถึง (ฌ) น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินของกองทุนย่อยก็ได้ แต่เมื่อรวมกับส่วนท่ีกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการเป็นผูด้าํเนินการจดัการเองตอ้งไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของเงินของ

กองทุน 
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3) บริษทัจดัการกองทุนอาจนาํเงินของกองทุนย่อยไปลงทุนในหลกัทรัพยอ์ย่าง

หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีได ้ตามท่ีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการกาํหนด 

   (ก) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณนอกจากตราสารตาม (2) (ค) บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม บรรษทั

เงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม บริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ เป็นผูอ้อก 

(ข) หน่วยลงทุนหรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุน 

(ค) หุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ 

    (ง) หุน้กูห้รือหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญั นอกจากตราสารแสดงสิทธิ

ในหน้ีตามท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ในขอ้อ่ืน 

(จ) บตัรเงินฝากท่ีบริษทัเงินทุนเป็นผูอ้อก 

  (ฉ) ตัว๋แลกเงินท่ีบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์เป็นผูรั้บรอง 

สลกัหลงัหรือรับอาวลั หรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์เป็นผูส้ลกั

หลงั หรือรับอาวลัโดยไม่มีขอ้จาํกดัความรับผดิ 

  (ช) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีบริษัทหลกัทรัพยเ์พ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์

จาํกดัเป็นผูอ้อก 

   (ซ) อสงัหาริมทรัพย ์ให้ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละแปดของเงินของกองทุน 

โดยคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการอาจกาํหนดหลกัเกณฑห์รือเง่ือนไขดว้ยก็ได ้

  (ฌ) หลักทรัพยอ่ื์นตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศ

กาํหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยอาจกาํหนดหลกัเกณฑใ์หถื้อปฏิบติัดว้ยก็ได ้

4) บริษทัจดัการกองทุนอาจนาํเงินของกองทุนยอ่ยไปทาํธุรกรรมดงัต่อไปน้ีได ้
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  (ก) ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนหรือขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน ซ่ึงหลกัทรัพย์

ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด 

  (ข) ยมืหรือใหย้มืหลกัทรัพย ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยทาํหน้าท่ีเป็นนาย

ทะเบียนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซ่ึงกระทําผ่านระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพยต์ามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

การขายโดยมีสญัญาซ้ือคืน และการยมืหลกัทรัพย ์ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการกาํหนด 

  มีข้อสังเกตว่าการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ

สามารถทาํได้อย่างหลากหลาย โดยในกรณีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ

ดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์เองกฎหมายไดก้าํหนดขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งนาํเงินไปลงทุนในกิจการท่ีมี

ความมัน่คงสูงมาก ส่วนกรณีเอกชนคือบริษทัจดัการกองทุนสามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์

ไดใ้นกิจการท่ีมีระดบัความมัน่คงสูงรองลงมา ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเปิดช่องให้ลงทุนเฉพาะในกิจการท่ีมีความมัน่คงสูง

มากเท่านั้น ผูศึ้กษาเห็นว่ากิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากยอ่มทาํใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้่ากองทุนจะได้

ทรัพยสิ์นตอบแทนอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมากับผลตอนแทนท่ีค่อนข้างตํ่าและอาจทาํให้

ทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของกองทุน หากเปิดช่องให้

สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้อย่างหลากหลายมากข้ึนภายใตก้ารบริหารจัดการของเอกชนท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญ โดยอาจกาํหนดเพดานขั้นสูง (limit) ของทรัพยสิ์นท่ีสามารถนาํไปลงทุนได้

ไม่เกินร้อยละหา้สิบ ย่อมจะเกิดประโยชน์และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

  4.2.5.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

  สําหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 

คณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการมีอาํนาจสัง่ใหผู้รั้บมอบหมายใหด้าํเนินการจดัการ
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กองทุน กรรมการ ผูจ้ดัการ หรือผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานของผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการ

จดัการกองทุนช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกับการจดัการกองทุนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ถา้หากผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการจดัการกองทุนไม่ช้ีแจงขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการจดัการกองทุนภายใน

ระยะเวลาท่ีกาํหนดโดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือปรากฏว่าผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินการจดัการ

กองทุนจดัการกองทุนในลกัษณะท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทุน  ให้คณะกรรมการมี

อาํนาจสั่งให้ผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ดาํเนินจดัการกองทุนแกไ้ขหรือระงับการกระทาํนั้น หรือสั่ง

ยกเลิกการมอบหมายใหเ้ป็นผูไ้ดรั้บมอบหมายใหด้าํเนินการจดัการกองทุนนั้นได้61 

  นอกจากน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัในฐานะรัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม

พระราชบัญญัติดังกล่าว ยงัมีอาํนาจหน้าท่ีกาํกบัและดูแลโดยทัว่ไป ซ่ึงการจดัการกองทุนเพื่อ

ประโยชน์ในการน้ีจะสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพ่ือสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกบัการจัดการ

กองทุนก็ได ้และให้รัฐมนตรีแจง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและรายงานให้รัฐมนตรี

ทราบดว้ย62 

  มีขอ้สงัเกตว่าการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

ในกรณีใหเ้อกชนหรือบริษทัจดัการกองทุนบริหารจดัการกองทุนใชร้ะบบคณะกรรมการคู่ ( two-

tier board) โดยมีเอกชนหรือบริษทัจดัการกองทุนทาํหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร (operating board) และ

ใหค้ณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการทาํหน้าท่ีกาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่าย

บริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory board) เพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลอาํนาจกัน ซ่ึงแตกต่างจากกองทุน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีใช้ระบบคณะกรรมการเด่ียว ( one-tier board) โดยมี

คณะกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพียงชุดเดียวทาํหน้าท่ีบริหารจดัการ

กองทุน 

 

 

                                                             
61

 พระราชบญัญติักองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539, มาตรา 83 
62

 เร่ืองเดียวกนั, มาตรา 84 



158 
 

ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนป้องกนัและปราบปราม 
การฟอกเงิน 

วตัถุประสงค ์ เพื่ อ นํา ท รัพ ย์สิน ข อ งก อ ง ทุ น ไ ป
จดัสรรประโยชน์ตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งผู ้
ท่ี เ ก่ี ยว ข้องในการดํา เ นิน การนั้ น 
ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจ ําเป็น
เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เงิน เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่มี
ผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฏขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ท รั พ ย์สิ น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ก ร ะ ทํ า
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบให้
โดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขัด
ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ 
บริหารจดัการ 

1. คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จ
บาํนาญขา้ราชการ 
2. บริษทัจดัการกองทุน 

คณะกรรมการกองทุนป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

1. กรณีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญข้าราชการดําเนินการจัดหา
ผลประโยชน์เองกฎหมายไดก้าํหนด
ขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งนาํเงินไปลงทุนใน
กิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมาก  
2 .  ก ร ณี เ อ ก ช น คื อ บ ริ ษัท จัด ก า ร
กองทุนสามารถดําเ นินการจัดหา
ผลประโยชน์ได้ในกิจการท่ีมีระดับ

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตั๋ ว เ งิ น ค ง ค ลัง  ทั้ ง น้ี ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ด้วยวิ ธี อ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 
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ความมัน่คงสูงรองลงมาซ่ึงสามารถทาํ
ไดอ้ยา่งหลากหลายวิธี 

การตรวจสอบ 
การดาํเนินงาน 

1. ใช้ระบบคณะกรรมการคู่  โดยมี
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น บํา เ ห น็ จ
บํานาญข้าราชการทําหน้าท่ีก ํากับ
ตรวจสอบการทาํงานของเอกชนหรือ
บริษทัจดัการกองทุน 
2. รัฐมนตรีกระทรวงการคลงัมีอาํนาจ
กาํกบัและดูแลโดยทัว่ไป 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.  ภายในหกเดือนนับจากวัน ส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการตอ้งเสนองบ
ดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุน
ในปีท่ีล่วงมาแลว้ ซ่ึงสาํนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว 
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรี 

 

4.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินกบักฎหมายของต่างประเทศ 

 4.3.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ประเทศสหรัฐอเมริกาจดัตั้งกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม (Department of 

justice Asset Forfeiture Fund) มีวตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายในการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมท่ีเกิดจากองค์กรอาชญากรรม โดยมุ่งขจดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็น

ตน้ทุนในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรม 

(Proceeds of Crime) 63 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัวตัถุประสงค์ของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุ่งเนน้การสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และมุ่งขจดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นตน้ทุนในการประกอบ

อาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรมอนัเป็นการตดัวงจร

อาชญากรรมและเป็นการตดัแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

                                                             
63 Department of Justice, Assets forfeiture fund and seized asset deposit fund annual financial statements fiscal 

year 2001 (United States Department of Justice, office of the Inspector General, 2012), p. 3.  
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 ทรัพยสิ์นของกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรมประกอบดว้ยเงิน สังหาริมทรัพย ์

และอสงัหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระทาํความผดิซ่ึงถกูริบ64 ซ่ึงแตกต่างจากทรัพยสิ์นของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดใหท้รัพยสิ์นท่ีศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผ่นดินท่ีเป็นเงิน

จาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเข้ากองทุน ส่วนท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์มจ้ะไม่สามารถนําส่งเข้ากอง ทุนได้

โดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคบัใช ้แต่ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าว

จะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย และในส่วนท่ีเป็นอสงัหาริมทรัพย์

ไม่สามารถนาํส่งเขา้กองทุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นตวัอสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีไดจ้ากการขาย

ทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้ น จึงอาจกล่าวได้ว่าทรัพย์สินท่ีนําส่งเข้ากองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินมีขอ้จาํกดัอยา่งมากเมื่อเปรียบเทียบกบักองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวง

ยติุธรรม และผูศ้ึกษาเห็นว่าขอ้จาํกดัดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงินและการตดัวงจรอาชญากรรม กล่าวคือ กองทุนอาจมีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้าย

ในการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

อยัการสูงสุดเป็นผูก้ ําหนดนโยบายและใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการกองทุนริบ

ทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งการกาํหนดให้ใช้เงินกองทุนเพ่ือชาํระค่าใช้จ่ายใดๆท่ี

จาํเป็นเพื่อการดาํเนินการริบทรัพยสิ์น65 นอกจากน้ีกฎหมายยงัไดเ้ปิดช่องให้สามารถว่าจา้งเอกชน 

(contract services and the employment of outside contractors) เขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นหรือ

จดัใหม้ีบริการเฉพาะทาง (specialize service) เท่าท่ีจาํเป็นต่อการบริหารจดัการทรัพยสิ์นดงักล่าว 

เพื่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดกลบัมาสู่กองทุนริบทรัพย์สินของกระทรวง

ยุติธรรม66 ซ่ึงมีความแตกต่างจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีก ําหนดให้

คณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุน โดยไม่เปิด

ช่องให้สามารถว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุนได ้ผูศ้ึกษาเห็นว่าหากมีการแกไ้ขกฎหมาย
                                                             

64
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (4) (A) 

65
 Title 28 United States Code, section 524 (c) 

66
 Title 28 United States Code, section 524 (c) (1) (A) (i) 
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และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้องทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมี

ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนซ่ึงน่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและ

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการ

เอง 

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรมกฎหมายให้อาํนาจ

อยัการสูงสุดท่ีจะนาํเงินหรือทรัพยสิ์นในกองทุนในส่วนท่ียงัไม่มีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํมาใชใ้น

ปัจจุบนั ให้สามารถนาํไปฝากไวห้รือนําไปลงทุนในกิจการท่ีผกูพนัหรือได้รับการรับรองโดย

รัฐบาลสหรัฐอเมริกา (deposit or invested in obligations of, or guaranteed by, the United States)67 

ได้แก่ ตัว๋เงินคลงั (Treasury bills) พนัธบัตรระยะยาว (Treasury bonds) พนัธบัตรระยะสั้น 

(Treasury notes) และพนัธบตัรออมทรัพย  ์(U.S. savings bonds) และผลตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บ

จะถูกส่งเข้าสู่กองทุน ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินท่ีเปิดช่องให้ลงทุนเฉพาะในกิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากเท่านั้น ผูศึ้กษา

เห็นว่ากิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากยอ่มทาํใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้่ากองทุนจะไดท้รัพยสิ์นตอบแทน

อยา่งแน่นอน แต่ก็ตอ้งแลกมากบัผลตอนแทนท่ีค่อนขา้งตํ่า 

 สาํหรับการตรวจสอบการดาํเนินงานของกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรม 

กฎหมายกาํหนดให้อยัการสูงสุดต้องเสนอรายงานต่อสภาคองเกรสและประกาศต่อสาธารณะ

ภายใน 4 เดือน หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณในแต่ละปี และเสนองบการเงินของกองทุนท่ีไดรั้บ

การตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ต่อสภาและประกาศต่อสาธารณะภายใน 2 เดือน นบัแต่การ

ตรวจสอบงบการเงินเสร็จส้ิน68 ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

กล่าวคือ กาํหนดให้สาํนักงานจดัทาํงบดุลและรายงานการเงินเพื่อให้สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ตรวจสอบรับรองและเสนอต่อรัฐมนตรี โดยกฎหมายมิไดก้าํหนดให้มีการตั้งกรรมการภายใน

สาํนกังานเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนแต่อยา่งใด 

 

                                                             
67

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (5) 
68

 Title 28 United States Code, section 524 (c) (6) 
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ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกบักองทุนริบทรัพย์สินของกระทรวงยตุธิรรม 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย 
ลกัษณะ กองทุนริบทรัพยสิ์น 

ของกระทรวงยติุธรรม 
กองทุนป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน 
วตัถุประสงค ์ เพื่อสนบัสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายใน

ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อ า ช ญ า ก ร ร ม ท่ี เ กิ ด จ า ก อ ง ค์ ก ร
อาชญากรรม โดยมุ่ งขจัด เ งินหรือ
ท รั พ ย์สิ น ท่ี ใ ช้ เ ป็ น ต้น ทุ น ใ น ก า ร
ประกอบอาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือ
ทรัพย์สิน ท่ีได้มาจากการประกอบ
อาชญากรรม 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งผู ้
ท่ี เ ก่ี ยว ข้องในการดํา เ นิน การนั้ น 
ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจ ําเป็น
เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เ งิ น  สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกับการกระทาํ
ความผดิซ่ึงถกูริบ 

เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่มี
ผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฎขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ท รั พ ย์สิ น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ก ร ะ ทํ า
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบให้
โดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขัด
ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ
บริหารจดัการ 

อยัการสูงสุด คณะกรรมการกองทุน 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

นําเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนใน
ส่วนท่ีย ังไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้อง
นํามาใช้ในปัจจุบัน ให้สามารถนําไป
ฝากไว้หรือนําไปลงทุนในกิจการท่ี
ผกูพนัหรือไดรั้บการยอมรับโดยรัฐบาล 
และผลตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บจะถูก
ส่งเข้าสู่กองทุน ซ่ึงในปัจจุบันจะเป็น

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตั๋ ว เ งิ น ค ง ค ลัง  ทั้ ง น้ี ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ด้วยวิ ธี อ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 
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การลงทุนซ้ือพนัธบตัรรัฐบาลระยะสั้น 
การตรวจสอบ
การดาํเนินงาน 

1. ใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว 
2. อัยการสูงสุดต้องเสนอรายงานต่อ
สภาคองเกรสและประกาศต่อสาธารณะ
ภ า ย ใ น  4  เ ดื อ น  ห ลัง จ า ก ส้ิ น สุ ด
ปีงบประมาณในแต่ละปี และเสนองบ
ก า ร เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ท่ี ไ ด้ รั บ ก า ร
ตรวจสอบจากผูต้รวจสอบบญัชีแลว้ต่อ
สภาและประกาศต่อสาธารณะภายใน 2 
เดือน นับแต่การตรวจสอบงบการเงิน
เสร็จส้ิน 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.  ภายในหกเดือนนับจาก วัน ส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการตอ้งเสนองบ
ดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุน
ในปีท่ีล่วงมาแลว้ ซ่ึงสาํนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว 
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรี 

 

 4.3.2 ประเทศออสเตรเลยี 

ประเทศออสเตรเลียจดัตั้งกองทุนริบทรัพยสิ์น (confiscated assets account) มีวตัถุประสงค์

เพื่อนาํเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีถกูริบมาใชเ้พื่อสนบัสนุนมาตรการป้องกนัอาชญากรรม และสนับสนุน

มาตรการบงัคบัใชก้ฎหมาย69 ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัวตัถุประสงคข์องกองทุนป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงินของสํานักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีมุ่งเน้นการสนับสนุนการบังคบัใช้

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน และมุ่งขจดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นตน้ทุนในการ

ประกอบอาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรมอนัเป็นการ

ตดัวงจรอาชญากรรมและเป็นการตดัแรงจูงใจในการประกอบอาชญากรรม 

ทรัพยสิ์นของกองทุนริบทรัพยสิ์นประกอบดว้ยเงิน สงัหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยท่ี์

เก่ียวกบัการกระทาํความผดิซ่ึงถกูนาํเขา้สู่กองทุนดว้ยกระบวนการริบทรัพยสิ์นตามกฎหมายต่างๆ70 

ซ่ึงแตกต่างจากทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดให้ทรัพยสิ์นท่ี

ศาลสัง่ใหต้กเป็นของแผน่ดินท่ีเป็นเงินจาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเขา้กองทุน ส่วนท่ีเป็นสงัหาริมทรัพยแ์มจ้ะ

                                                             
69

 Proceeds of Crime Act 2002, section 298 (2) 
70

 Ibid., section 296 
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ไม่สามารถนาํส่งเขา้กองทุนไดโ้ดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคับใช ้แต่

ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วง

พน้ยีสิ่บปีจากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย 

และในส่วนท่ี เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนําส่ง เข้ากองทุนได้เลยไม่ว่ าจะ เป็นตัว

อสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า

ทรัพยสิ์นท่ีนาํส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีขอ้จาํกดัอยา่งมากเมื่อเปรียบเทียบ

กับกองทุนริบทรัพย์สิน และผู ้ศึกษาเห็นว่าข้อจํากัดดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ประสิทธิภาพของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการสนับสนุนการบังคับใช้

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการตดัวงจรอาชญากรรม กล่าวคือ กองทุนอาจมี

ทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจน

การดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการกองทุนริบทรัพยสิ์น รวมทั้ง

กาํหนดใหใ้ชเ้งินกองทุนเพื่อชาํระค่าใชจ่้ายใดๆท่ีจาํเป็นเพื่อการดาํเนินการริบทรัพยสิ์น 71 โดยไม่

เปิดช่องใหส้ามารถว่าจา้งเอกชนมาบริหารจดัการกองทุนได ้ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดใหค้ณะกรรมการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุน  

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุนริบทรัพยสิ์นตามกฎหมาย Proceeds of Crime Act 2002 

ไดก้าํหนดให้ผูบ้ริหารกองทุนสามารถนําเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ในลกัษณะการ

ลงทุนได ้โดยอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย the Public Fund Act 1954 และเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนก็

จะถูกนาํส่งเขา้กองทุนริบทรัพยสิ์น72 ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบัการจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเปิดช่องให้ลงทุนเฉพาะในกิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมาก

                                                             
71

  Ibid., section 298 (1) 
72

 ประคอง ดุลคนิจ, “ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัการบริหารจดัการกองทนุป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตาม

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542,” หน้า 104. 
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เท่านั้น ผูศึ้กษาเห็นว่ากิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากย่อมทาํให้เกิดความมัน่ใจไดว้่ากองทุนจะได้

ทรัพยสิ์นตอบแทนอยา่งแน่นอน แต่ก็ตอ้งแลกมากบัผลตอนแทนท่ีค่อนขา้งตํ่า 

 สําหรับการตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนริบทรัพย์สิน กฎหมายกาํหนดให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีและเก็บบนัทึกบญัชีของกองทุนริบทรัพยสิ์น

ทกๆส้ินปีงบประมาณ และภายใน 6 เดือนภายหลังจากส้ินปีงบประมาณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัตอ้งส่งบญัชีดงักล่าวให้ผูต้รวจสอบบญัชีเพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินของกองทุน 

และผูต้รวจสอบบญัชีจะทาํรายงานเสนอรัฐมนตรี73 ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกบักองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวคือ กาํหนดให้สํานักงานจดัทาํงบดุลและรายงานการเงินเพื่อให้

สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินตรวจสอบรับรองและเสนอต่อรัฐมนตรี โดยกฎหมายมิไดก้าํหนดให้มี

การตั้งกรรมการภายในสาํนกังานเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนแต่

อยา่งใด 

 

ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกบักฎหมายของประเทศออสเตรเลยี 

 ประเทศออสเตรเลีย ประเทศไทย 
ลกัษณะ กองทุนริบทรัพยสิ์น กองทุนป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน 
วตัถุประสงค ์ เพื่อนาํเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีถูกริบมาใช้

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ม า ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น
อาชญากรรม สนบัสนุนมาตรการบงัคบั
ใช้กฎหมาย สนับสนุนมาตรการ ท่ี
เก่ียวข้องกับการบาํบัดผูติ้ดยาเสพติด 
และสนับสนุนมาตรการเบ่ียงเบนออก
จากกระบวนการยุติธรรม ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการใชย้าเสพติดโดยผดิกฎหมาย 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งผู ้
ท่ี เ ก่ี ยว ข้องในการดํา เ นิน การนั้ น 
ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจ ําเป็น
เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

                                                             
73

 เร่ืองเดียวกนั 
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ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เ งิ น  สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกับการกระทาํ
ความผดิซ่ึงถกูริบ 

เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่มี
ผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฎขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ท รั พ ย์สิ น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ก ร ะ ทํ า
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบให้
โดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขัด
ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ
บริหารจดัการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั คณะกรรมการกองทุน 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

นํ า เ งิ น ข อ ง ก อ ง ทุ น ไ ป จั ด ห า
ผลประโยชน์ในลกัษณะการลงทุนได ้
โดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย the 
Public Fund Act 1954 และเงินท่ีไดจ้าก
การลงทุนก็จะถูกนําส่งเขา้กองทุนริบ
ทรัพยสิ์น 

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตั๋ ว เ งิ น ค ง ค ลัง  ทั้ ง น้ี ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ด้วยวิ ธี อ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 

การตรวจสอบ
การดาํเนินงาน 

1. ใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมี
หน้าท่ีจัดทาํบัญชีและเก็บบนัทึกบัญชี
ขอ ง ก อ ง ทุ น ริ บ ท รั พ ย์สิ น ท ก ๆส้ิ น
ปีงบประมาณ และภายใน 6 เดือน
ภ า ย ห ลั ง จ า ก ส้ิ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัตอ้ง
ส่งบัญชีดังกล่าวให้ผูต้รวจสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบการจ่ายเงินของกองทุน 
และผู ้ตรวจสอบบัญชีจะทํารายงาน
เสนอรัฐมนตรีต่อไป 

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.  ภายในหกเดือนนับจากวัน ส้ิน
ปีงบประมาณ เลขาธิการตอ้งเสนองบ
ดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุน
ในปีท่ีล่วงมาแลว้ ซ่ึงสาํนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว 
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรี 
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 4.3.3 เขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

 ฮ่องกงไม่มีกองทุนท่ีรองรับทรัพยสิ์นท่ีถกูริบและมีวตัถุประสงคเ์พื่อสนบัสนุนการป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรมโดยตรง74 โดยเงินหรือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีถูกริบตามกฎหมายใดๆไม่

ว่าจะเป็นการริบทรัพยสิ์นทางอาญาหรือทางแพ่งจะตอ้งนาํส่งเขา้คลงั (general revenue) ทั้งส้ิน ซ่ึง

แตกต่างโดยส้ินเชิงกบัสาํนักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีจดัตั้งกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

และมุ่งขจดัเงินหรือทรัพยสิ์นท่ีใชเ้ป็นตน้ทุนในการประกอบอาชญากรรม รวมทั้งเงินหรือทรัพยสิ์น

ท่ีไดม้าจากการประกอบอาชญากรรมอนัเป็นการตดัวงจรอาชญากรรมและเป็นการตดัแรงจูงใจใน

การประกอบอาชญากรรม อีกทั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินยงัมีขอ้จาํกดัเก่ียวกบั

ทรัพยสิ์นท่ีนาํส่งเขา้กองทุนโดยจาํกดัเฉพาะเงิน หรือสงัหาริมทรัพยใ์นบางกรณีเท่านั้น 

 นอกจากน้ีกฎหมายไดใ้ห้อาํนาจแก่ประธานบริหาร (Chief Executive) ในการสั่งจ่ายเงิน

ใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากอาชญากรรม (aggrieved person) หรือสั่งจ่ายเงินให้แก่ผูใ้ห้ขอ้มูล

หรือหลกัฐานอนันาํไปสู่การลงโทษผูก้ระทาํความผดิหรือนาํไปสู่การริบทรัพยสิ์น ทั้งน้ีจาํนวนเงิน

ท่ีสั่งจ่ายเป็นไปตามดุลพินิจของประธานบริหาร แต่จะตอ้งไดส้ัดส่วนกบัปริมาณหรือมูลค่าของ

ทรัพย์สินท่ีถูกริบ75 และการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวกฎหมายให้อ ํานาจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีดุลพินิจนําทรัพย์สินไปลงทุนในกิจการใดๆได้ และ

ผลประโยชน์ทั้ งหลายท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนก็จะถูกส่งเข้าคลงั76 ซ่ึงเป็นการบัญญัติไวก้วา้งๆ

แตกต่างจากกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะว่าตอ้งเป็นการซ้ือ

พนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือตัว๋เงินคงคลงั หากจะจดัหาผลประโยชน์ดว้ยวิธีอ่ืนตอ้งไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและกระทรวงการคลงั 

 

                                                             
74

 Simon NM Young, “Civil Forfeiture for Hong Kong?,” A Discussion Paper of the Hong Kong Civil Forfeiture 

Project, p. 41. 
75

 Public Finance Ordinance, section 17A 

76
 Public Finance Ordinance, section 16 
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ตารางเปรียบเทยีบ 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิกบักฎหมายของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง 

 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศไทย 
ลกัษณะ ส่งเขา้คลงั             

(general revenue) 
กองทุนป้องกนัและปราบปราม 

การฟอกเงิน 
วตัถุประสงค ์ เพื่อจ่ายเงินใหแ้ก่ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย

จากอาชญากรรม หรือจ่ายให้แก่ผูใ้ห้
ข้อมูลหรือหลักฐานอันนําไปสู่การ
ลงโทษผูก้ระทาํความผิดหรือนําไปสู่
การริบทรัพยสิ์น 

เพื่อสนับสนุนการดาํเนินการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งผู ้
ท่ี เ ก่ี ยว ข้องในการดํา เ นิน การนั้ น 
ตลอดจนดําเนินกิจการอ่ืนท่ีจ ําเป็น
เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ ว ัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ทรัพยสิ์น 
ของกองทุน 

เ งิ น  สั ง ห า ริ ม ท รั พ ย์  แ ล ะ
อสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกับการกระทาํ
ความผดิซ่ึงถกูริบ 

เงิน และสังหาริมทรัพยใ์นกรณีท่ีไม่มี
ผูม้าขอรับคืนเม่ือล่วงพน้ยีสิ่บปี 

ขอ้หา้มรับ
ทรัพยสิ์น 

ไม่ปรากฎขอ้หา้มมิใหรั้บทรัพยสิ์น ท รั พ ย์สิ น ท่ี เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ก ร ะ ทํ า
ความผิด หรือทรัพยสิ์นซ่ึงมีผูม้อบให้
โดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขัด
ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน 

ผูม้ีอาํนาจ
บริหารจดัการ 

ประธานบริหาร 
(Chief Executive) 

คณะกรรมการกองทุน 
ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

การจดัหา
ผลประโยชน ์

เน่ืองจากนําเงินและทรัพย์สินส่งเข้า
คลงั การจดัหาผลประโยชน์จึงเป็นไป
ในลกัษณะทัว่ไป 

ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
ตั๋ ว เ งิ น ค ง ค ลัง  ทั้ ง น้ี ก า ร จั ด ห า
ผลประโยชน์ด้วยวิ ธี อ่ืนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และกระทรวงการคลงั 

การตรวจสอบ
การดาํเนินงาน 

เน่ืองจากนําเงินและทรัพย์สินส่งเข้า
ค ลัง  ก า ร ต ร ว จ สอ บ จึ ง เ ป็ น ไ ป ใ น

1. ระบบคณะกรรมการเด่ียว 
2.  ภายในหกเดือนนับจากวัน ส้ิน
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ลกัษณะทัว่ไป ปีงบประมาณ เลขาธิการตอ้งเสนองบ
ดุลและรายงานการจ่ายเงินของกองทุน
ในปีท่ีล่วงมาแลว้ ซ่ึงสาํนักงานตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว 
เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและรัฐมนตรี 

 

4.4 แนวทางการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4.4.1 ทรัพย์สินของกองทุน 

ทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินประกอบดว้ย ทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่ง

ให้ตกเป็นของแผ่นดินท่ีเป็นเงินจาํนวนก่ึงหน่ึงส่งเขา้กองทุน ส่วนท่ีเป็นสังหาริมทรัพยแ์มจ้ะไม่

สามารถนาํส่งเข้ากองทุนไดโ้ดยตรงเน่ืองจากยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมาบงัคับใช้ แต่

ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าวจะถกูสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วง

พน้ยีสิ่บปีจากนั้นจึงตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย 

และในส่วนท่ี เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่สามารถนําส่ง เข้ากองทุนได้เลยไม่ว่ าจะ เป็นตัว

อสังหาริมทรัพยเ์องหรือเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยน์ั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า

ทรัพยสิ์นท่ีนาํส่งเขา้กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีขอ้จาํกดัอยา่งมากเมื่อเปรียบเทียบ

กบักองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด และผูศ้ึกษาเห็นว่าขอ้จาํกดัดงักล่าวจะส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อประสิทธิภาพของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการสนับสนุนการตดั

วงจรอาชญากรรม กล่าวคือ กองทุนจะมีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนการ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการดาํเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนริบทรัพยสิ์นของ

กระทรวงยติุธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบทรัพยสิ์นประเทศออสเตรเลียไดก้าํหนดให้

เงิน สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระทาํความผิดซ่ึงถูกริบตกเป็นทรัพยสิ์น

ของกองทุน ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวหากนาํมาเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและ
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ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน น่าจะเป็นการผอ่นคลายขอ้จาํกดั

ในเร่ืองทรัพยสิ์นของกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นทั้งศูนยข์อ้มูลทาง

การเงิน (Financial Intelligence Unit) และหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (Law enforcement agency) 

หากทาํใหก้องทุนมีทรัพยสิ์นเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพย ์ไวใ้น

ความดูแลของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก็จะทาํใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้ งการดําเนินการอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนสร้างความคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

นอกจากน้ียงัพบว่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนสนบัสนุนการป้องกนั

การทุจริต กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย ์กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบ

ทรัพยสิ์นประเทศออสเตรเลียลว้นกาํหนดใหเ้งินทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผิดซ่ึงถูกริบให้

ตกเป็นของกองทุนเต็มจาํนวน ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวจะทาํให้กองทุนมีทรัพยสิ์นเพ่ิม

มากข้ึน และเป็นการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

อีกทางหน่ึง 

 ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นว่าควรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน โดยกาํหนดใหท้รัพยสิ์นของกองทุนประกอบดว้ยเงิน สังหาริมทรัพย ์

และอสังหาริมทรัพยท่ี์ถูกริบ หรือในอนาคตหากมีการยกร่างระเบียบคณะรัฐมนตรีตามความใน

มาตรา 51 ก็ควรกาํหนดใหส้งัหาริมทรัพย ์และอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถูกริบตกเป็นของกองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินด้วย ดังเช่นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุนริบ

ทรัพย์สินของกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบทรัพย์สินประเทศ

ออสเตรเลีย และกาํหนดใหเ้งินท่ีเก่ียวกบัการกระทาํความผดิทั้งหมดซ่ึงถกูริบใหต้กเป็นของกองทุน

เต็มจาํนวน ดงัเช่นกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุนสนับสนุนการป้องกนัการ

ทุจริต กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปราม
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การค้ามนุษย ์กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบ

ทรัพยสิ์นประเทศออสเตรเลีย 

 4.4.2 ข้อห้ามรับทรัพย์สินของกองทุน 

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินมีขอ้ห้ามรับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระทาํ

ความผดิอาญาหรือความผดิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติด

พนั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูก้ระทาํความผดิมอบใหห้รือซ่ึงมีผูม้อบโดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขดั

ต่อวตัถุประสงค์ของกองทุน แต่มิไดค้รอบคลุมถึงการรับเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือ

องค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ในลกัษณะท่ีเป็นการ

กระทาํใหอ้งคก์ารขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน 

เมื่อพิจารณากองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตพบว่ามีขอ้ห้ามรับทรัพยสิ์นกรณีการ

รับเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การ

ระหว่างประเทศ ในลกัษณะท่ีเป็นการกระทาํใหอ้งค์การขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน ซ่ึง

แมว้่ากองทุนดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานอิสระ มิไดถู้กจัดตั้งข้ึนภายในหน่วยงานใด และขอ้ห้าม

ดงักล่าวมีข้ึนเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงการดาํเนินงานของกองทุน เช่น การแทรกแซงทางการเมือง 

เป็นต้น อย่างไรก็ตามแมว้่ากองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะถูกจดัตั้ งข้ึนภายใน

สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ก็ตอ้งทาํงานอยา่งอิสระ ตรงไปตรงมา ไม่อาจถูก

บีบบงัคบัหรือแทรกแซงไดเ้ช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงทางการเมืองหรือทางอ่ืนใดก็

ตาม 

ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นว่าควรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน  โดยกาํหนดห้ามมิให้กองทุนรับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระทาํ

ความผดิอาญาหรือความผดิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติด

พนั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูก้ระทาํความผดิมอบใหห้รือซ่ึงมีผูม้อบโดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขดั

ต่อวตัถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งการรับเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนใน

ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองคก์ารระหว่างประเทศ ในลกัษณะท่ีเป็นการกระทาํใหอ้งค์การ

ขาดความเป็นอิสระในการดาํเนินงาน ดงัเช่นกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต 
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 4.4.3 ผู้มอี านาจบริหารจดัการกองทุน 

ผูท่ี้มีอาํนาจในการบริหารกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน คือ คณะกรรมการ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน อนัประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสํานักงานป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และผูท้รงคุณวุฒิทางด้าน

เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั หรือกฎหมาย แต่ร่างระเบียบดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการ

กองทุนสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนได ้ซ่ึงผู ้

ศึกษาเห็นว่าน่าจะไม่เหมาะสมเน่ืองจากธรรมชาติขององค์กรลว้นประกอบดว้ยนักนิติศาสตร์หรือ

นกักฎหมายซ่ึงอาจไม่มีความรู้ความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการเทียบเท่ากบัเอกชน 

อยา่งไรก็ตามในส่วนของกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ ผูม้ีอาํนาจบริหารจดัการอาจ

เป็นคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการบริหารจดัการกองทุนเอง หรืออาจมอบหมาย

ให้เอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาบริหารจดัการกองทุนก็ได้ และกองทุนริบทรัพยสิ์นของ

กระทรวงยติุธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาก็เปิดช่องให้ว่าจา้งเอกชนเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์น

หรือจดัให้มีบริการเฉพาะทาง (specialize service) เท่าท่ีจาํเป็นต่อการบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดกลับมาสู่กองทุนริบทรัพย์สินของ

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ผูศ้ึกษาเห็นว่าหากมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเปิดช่องใหก้องทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมีความรู้

ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนน่าจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่์อ

กองทุนมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง และเพ่ือนาํไปสู่การเพ่ิมรูปแบบการ

จดัหาผลประโยชน์ใหมี้ความหลากหลายและลดขั้นตอนในการดาํเนินการเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นว่าควรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเปิดช่องให้

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มา

บริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ดงัเช่นกองทุนบาํเหน็จ

บาํนาญขา้ราชการ และกองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยติุธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา 
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 4.4.4 การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

ทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเ งินสามารถนําไปจัดหา

ผลประโยชน์ไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเงินของกองทุนเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนมากเกินความจาํเป็นท่ีตอ้งจ่าย

ตามปกติ และตอ้งนําไปจดัหาผลประโยชน์โดยซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่ง

ประเทศไทยหรือนาํฝากประจาํตามระยะเวลาและวงเงินท่ีกาํหนดเท่านั้น หากจะนาํไปลงทุนอย่าง

อ่ืนจ ะต้องไ ด้รั บอ นุมัติ จา กคณ ะก รร มกา รก องทุ นแ ละ ต้อง ได้ รับค วา มเ ห็นช อบ จา ก

กระทรวงการคลงั อย่างไรก็ตามผูศ้ึกษาเห็นว่ากฎหมายและระเบียบยงัจาํกดักรอบของการจดัหา

ผลประโยชน์ไวเ้ฉพาะการลงทุนท่ีมีความมัน่คงสูงมากอีกทั้งกาํหนดรูปแบบท่ีตายตวั หากจะนาํเงิน

ไปลงทุนในกิจการอ่ืนก็จะตอ้งดาํเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนซ่ึงจะทาํให้เกิดความไม่คล่องตวัใน

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

 จากการศึกษาพบว่ากองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการไดก้าํหนดใหก้ารจดัหาผลประโยชน์

ของสามารถทาํไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยในกรณีคณะกรรมการกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ

ดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์เองกฎหมายไดก้าํหนดขอ้จาํกดัว่าจะตอ้งนาํเงินไปลงทุนในกิจการท่ีมี

ความมัน่คงสูงมาก ส่วนกรณีเอกชนคือบริษทัจดัการกองทุนสามารถดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์

ไดใ้นกิจการท่ีมีระดบัความมัน่คงสูงรองลงมา ซ่ึงมีความแตกต่างกบัการจดัหาผลประโยชน์ของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเปิดช่องให้ลงทุนเฉพาะในกิจการท่ีมีความมัน่คงสูง

มากเท่านั้น ผูศึ้กษาเห็นว่ากิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากยอ่มทาํใหเ้กิดความมัน่ใจไดว้่ากองทุนจะได้

ทรัพยสิ์นตอบแทนอย่างแน่นอน แต่ก็ต้องแลกมากับผลตอนแทนท่ีค่อนข้างตํ่าและอาจทาํให้

ทรัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอต่อการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ของกองทุน หากเปิดช่องให้

สามารถจดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึนอาจทาํใหก้ารลงทุนมีความเส่ียงเพ่ิมมากข้ึน

ตามลาํดบั แต่ภายใตก้ารบริหารจดัการของเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแลว้ผูศ้ึกษาเห็นว่าน่าจะ

มีผลดีมากกว่าผลเสีย รวมทั้งการท่ีกองทุนมีทรัพยสิ์นมากข้ึนยอ่มจะเกิดประโยชน์และเป็นการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทั้งน้ีอาจกาํหนดเพดานขั้นสูง (limit) 

ของทรัพยสิ์นท่ีสามารถนาํไปลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละหา้สิบเพื่อมิให้กองทุนตอ้งแบกรับความเส่ียง

มากเกินไป 
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 สาํหรับกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตแมจ้ะยงัมิไดก้าํหนดรายละเอียดในการ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทุนเน่ืองจากกาํลงัอยูร่ะหว่างการยกร่างกฎหมาย แต่เมื่อพิจารณาถึงท่ีมา

ของทรัพยสิ์นท่ีนาํส่งเขา้กองทุนแลว้ ผูศ้ึกษาเห็นว่าทรัพยสิ์นของกองทุนดงักล่าวน่าจะมีมูลค่ามาก

และเป็นกองทุนขนาดใหญ่ และแมว้่ากองทุนจะมีทรัพยสิ์นมลูค่ามาก แต่ผูย้กร่างกฎหมายก็ยงัมิได้

มองขา้มการจดัหาผลประโยชน์เพ่ิมเติมข้ึนจากทรัพยสิ์นท่ีกองทุนมีอยู่เดิม อนัแสดงว่าการจดัหา

ผลประโยชน์เพ่ิมเติมให้แก่กองทุนนั้นเป็นสาระสาํคญัท่ีควรพิจารณาประการหน่ึงของการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกองทุน 

 ดงันั้นผูศึ้กษาเห็นว่าควรแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเปิดช่องให้

สามารถนาํทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไปจดัหาผลประโยชน์ไดอ้ย่าง

หลากหลายมากข้ึนภายใตก้ารบริหารจดัการของเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ ดงัเช่นกองทุน

บาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ อนัจะทาํให้เกิดประโยชน์และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุน

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 4.4.5 การตรวจสอบการด าเนินงานของกองทุน 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดก้าํหนดให้

การบริหารจดัการกองทุนใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) โดยมีคณะกรรมการกองทุน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพียงชุดเดียวทาํหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน ส่วนการ

ตรวจสอบเป็นขั้นตอนของสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินท่ีจะตอ้งตรวจสอบรับรองงบดุลและรายงาน

การจ่ายเงินของกองทุนแลว้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

รัฐมนตรี อย่างไรก็ตามผูศ้ึกษาเห็นว่าหากนาํระบบคณะกรรมการคู่ (two-tier board) มาใช ้จะมี

ความเหมาะสมมากกว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการว่าจา้งเอกชนท่ีมีความรู้ความความเช่ียวชาญให้เขา้

มาบริหารจดัการกองทุนและเพ่ิมรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ใหมี้ความหลากหลาย 

เมื่อพิจารณากองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตพบว่าใชร้ะบบคณะกรรมการคู่ (two-

tier board) โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการป้องกนัการทุจริตทาํหน้าท่ีเป็นฝ่าย

บริหาร (operating board) และมีคณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนทาํหน้าท่ี

กาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory board) ทาํนองเดียวกันกับ
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กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการซ่ึงใช้

ระบบคณะกรรมการคู่ (two-tier board) เช่นกนั โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนทาํหน้าท่ีเป็น

ฝ่ายบริหาร (operating board) และมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดาํเนินงานของ

กองทุนทาํหน้าท่ีกาํกบัตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory board) เพื่อ

เป็นกลไกถ่วงดุลอาํนาจกัน  ปัจจุบันกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินใช้ระบบ

คณะกรรมการเด่ียวซ่ึงมีความเอกภาพ แต่ก็มีจุดอ่อนคือขาดการถ่วงดุลการทาํงาน ถา้หากนาํระบบ

คณะกรรมการคู่มาใชจ้ะเป็นการแกไ้ขขอ้บกพร่องดงักล่าว ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวน่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในการติดตาม ควบคุมตรวจสอบ 

และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัท่ีผูศ้ึกษาเสนอให้ว่าจา้งเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญให้เขา้มาบริหาร

จดัการกองทุนและเพ่ิมรูปแบบการจดัหาผลประโยชน์ให้มีความหลากหลายเพ่ือให้การบริหาร

จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและตอบสนองวัตถุประสงค์ของกองทุนในการส่งเสริมและ

สนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ดังนั้ นผู ้ศึกษาเห็นว่าควรแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเ ก่ียวข้องเพ่ือตั้ ง

คณะกรรมการประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินโดยมี

อาํนาจหนา้ท่ีในการประเมินผลดา้นนโยบายและการกาํหนดกิจกรรมของกองทุน ติดตามตรวจสอบ

และประเมินผลการดาํเนินงานของกองทุน รวมทั้งมีอาํนาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กองทุนจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ดังเช่น

กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริต กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์ และ

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 



บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

ปัจจุบันอาชญากรรมได้ทวีความรุนแรงมากข้ึนทั้งในดา้นปริมาณและรูปแบบของการ

ประกอบอาชญากรรม โดยพฒันารูปแบบไปตามความเจริญทางดา้นธุรกิจและเทคโนโลย ีจากเดิมท่ี

มีลกัษณะการกระท าความผดิแบบอาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืน

กฎหมายและมักใช้ความรุนแรงในการประกอบอาชญากรรม ก็ได้พฒันาไปสู่รูปแบบของ

อาชญากรรมประเภทใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางดา้นเทคโนโลยี และ

องค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) โดยผลตอบแทนท่ีองค์กรอาชญากรรมได้รับมีมูลค่า

มากมายมหาศาล อาชญากรจะน าเงินเหล่าน้ีไปสร้างอ  านาจบารมีให้แก่ตนเอง ตลอดจนแพร่ขยาย

อิทธิพลขององค์กรในขณะเดียวกนัก็พยายามปกปิดแหล่งท่ีมาและท าการโอนหรือเปล่ียนสภาพ

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการประกอบอาชญากรรมเหล่านั้น เพ่ือให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดย

ชอบด้วยกฎหมาย และน ายอ้นกลบัไปหมุนเวียนเป็นต้นทุนในการกระท าความผิดคร้ังต่อๆไป

กลายเป็นวงจรแห่งอาชญากรรมท่ีไม่ส้ินสุดและยากต่อการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

 นานาประเทศในประชาคมโลกรวมทั้งประเทศไทยไดต้ระหนกัว่าอาชญากรรมเหล่าน้ีด  ารง

อยู่ไดด้ว้ยเงินจ านวนมหาศาลท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรมและเงินดงักล่าวจะถูกน าไป

หมุนเวียนเป็นต้นทุนในการกระท าผิดคร้ังต่อไปอย่างไม่ส้ินสุด ดังนั้นการท าลายเงินดังกล่าวก็

เท่ากับเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมและท าลายองค์กรอาชญากรรมไปในตัวซ่ึงมาตรการท่ี

ด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรม คือ การออกกฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดใหก้ารฟอกเงินเป็นความผดิอาญาและก าหนดมาตรการริบ

ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการประกอบอาชญากรรม ประเทศไทยจึงไดต้ราพระราชบญัญติัป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 19 สิงหาคม 2542 อนัถือไดว้่าเป็น

การเร่ิมตน้การบงัคบัใชก้ฎหมายว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในประเทศไทย โดย

มีส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.) ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมายฉบบัน้ีในการด าเนินการกบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิ 
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แต่อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นหน่วยงานท่ีมี

ลกัษณะงานท่ีตอ้งมีการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยรวดเร็วในการด าเนินการกบัผูก้ระท าผดิอาญาฐานฟอกเงิน

และการร้องขอให้ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท าความผิดตกเป็นของแผ่นดิน ต้องใช้ความรู้ 

ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนและการด าเนินคดีสูง ต้องมีความคล่องตัว มีการ

ด าเนินการทางลับ มีความเส่ียงภัย รวมทั้ งต้องมีการประสานสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ซ่ึง

งบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนประจ าปีไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน เช่น ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั

ยานพาหนะ เซฟเฮา้ส์ ค่าใชจ่้ายในการท าส านวน ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการยึดและอายดัทรัพยสิ์นท่ี

เก่ียวกบัการกระท าความผิด ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการประเมินราคาทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการ

สืบสวนสอบสวนและด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเก็บรักษาทรัพยสิ์น ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

ค่าตอบแทนหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีแสวงหาหรือใหข้อ้มลูข่าวสาร เป็นตน้ ท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการปฏิบัติงาน ขาดความคล่องตัว และไม่มีค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ี

ปฏิบติังานในลกัษณะท่ีเสียงภยั และไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลในเร่ืองการบริหารและจดัการ

กบัทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดเพื่อประโยชน์ในดา้นการป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน กล่าวคือ ตอ้งก าหนดวิธีการใหเ้งินทุนท่ียดึกลบัไปเป็นของหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมาย 

โดยอาจตั้งเป็นกองทุนทรัพยสิ์นท่ีถูกยึดเพ่ือเป็นช่องทางการได้งบประมาณอีกทางหน่ึงของ

ส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ดงันั้นเพ่ือแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ส านักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินไดเ้สนอใหมี้การจดัตั้งกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินข้ึน

ในส านักงาน และตราพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 

จดัตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 2551 เป็นตน้มา ซ่ึง

ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวจนถึงปัจจุบนั กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดป้ระสบ

ปัญหาด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ดงัต่อไปน้ี 

(1) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 

59/2(1) ก  าหนดว่า กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีให้น าส่ง

กองทุนตามมาตรา 51 ซ่ึงไดแ้ก่ทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผิดท่ีศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของ

แผน่ดินเฉพาะในส่วนท่ีเป็นเงินใหส่้งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึง  ซ่ึงจะท าให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายคือ 
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ทรัพยสิ์นของกองทุนอาจไม่เพียงพอท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของกองทุนท่ีจดัตั้งเพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาในดา้นความคล่องตัว

ของการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน เน่ืองจากทรัพยสิ์นเก่ียวกบัการกระท าความผิดในส่วน

ท่ีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ปัจจุบนัยงัไม่มีระเบียบคณะรัฐมนตรีออกมา ในทางปฏิบติัทรัพยสิ์นดงักล่าว

จะถกูส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเก็บไวจ้นล่วงพน้ยี่สิบปีจากนั้นจึงตกเป็นของ

กองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยผลของกฎหมาย ท าให้ไม่สามารถน าตัว

สังหาริมทรัพยส่์งเขา้กองทุนไดโ้ดยตรง และในส่วนท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยไ์ม่สามารถน าส่งเข้า

กองทุนได้โดยตรง รวมทั้งไม่สามารถน าเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยส่์งเข้า

กองทุนเช่นกนั โดยมีความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่ามาตรา 51 วรรคสอง แยก

ทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินออกเป็นสองประเภท แต่ละประเภทมีวิธีปฏิบติัต่างกัน 

เฉพาะทรัพยสิ์นท่ีเป็นเงินเท่านั้นท่ีจะส่งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึง ส าหรับทรัพยสิ์นอ่ืนจะส่งเขา้กองทุน

ไม่ได ้และหากทรัพยสิ์นท่ีศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินมิใช่เงินมาแต่เดิมตั้งแต่ตอนท่ีถูกยึดหรือ

อายดั แต่เป็นเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นอ่ืนก็ตอ้งถือว่าเงินนั้นเป็นทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีแปรสภาพ

เป็นเงินแทนทรัพยสิ์นอ่ืนในภายหลงัเท่านั้น ไม่อาจถือว่าเป็นเงินอนัจะน าส่งเขา้กองทุนก่ึงหน่ึงตาม

ความมุ่งหมายของมาตรา 51 วรรคสอง ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าขอ้จ  ากดัดงักล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อประสิทธิภาพของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในการสนับสนุนการตดัวงจร

อาชญากรรม กล่าวคือ กองทุนจะมีทรัพยสิ์นไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการสนับสนุนการป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินตลอดจนการด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่กองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนริบทรัพยสิ์นของ

กระทรวงยติุธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบทรัพยสิ์นประเทศออสเตรเลียไดก้  าหนดให้

เงิน สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพยท่ี์เก่ียวกบัการกระท าความผิดซ่ึงถูกริบตกเป็นทรัพยสิ์น

ของกองทุน ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวหากน ามาเป็นแนวทางแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน น่าจะเป็นการผอ่นคลายขอ้จ ากดั

ในเร่ืองทรัพยสิ์นของกองทุนและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของกองทุนป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน อีกทั้งส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินเป็นทั้งศูนยข์อ้มูลทาง

การเงิน (Financial Intelligence Unit) และหน่วยงานผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย (Law enforcement agency) 
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หากท าใหก้องทุนมีทรัพยสิ์นเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงไดแ้ก่ เงิน สังหาริมทรัพย ์และอสังหาริมทรัพย ์ไวใ้น

ความดูแลของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินก็จะท าใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้ งการด าเนินการอ่ืนท่ีเ ก่ียวข้องเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนสร้างความคล่องตวัในการบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุน ซ่ึงจะ

เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

นอกจากน้ียงัพบว่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด กองทุนสนบัสนุนการป้องกนั

การทุจริต กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปราม

การค้ามนุษย ์กองทุนริบทรัพยสิ์นของกระทรวงยุติธรรมประเทศสหรัฐอเมริกา และกองทุนริบ

ทรัพยสิ์นประเทศออสเตรเลียลว้นก าหนดใหเ้งินทั้งหมดท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผิดซ่ึงถูกริบให้

ตกเป็นของกองทุนเต็มจ านวน ซ่ึงผูศึ้กษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวจะท าให้กองทุนมีทรัพยสิ์นเพ่ิม

มากข้ึน และเป็นการสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

อีกทางหน่ึง 

 (2) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 มาตรา 

59/2(3), (4) ไดก้  าหนดใหก้องทุนประกอบดว้ยทรัพยสิ์นท่ีมีผูใ้หห้รือท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐ

ของประเทศไทยหรือของต่างประเทศได้โดยมีข้อห้ามมิให้รับทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกับการกระท า

ความผดิอาญาหรือความผดิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติด

พนั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูก้ระท าความผดิมอบใหห้รือซ่ึงมีผูม้อบโดยมีเง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขดั

ต่อวตัถุประสงคข์องกองทุน แต่มิไดค้รอบคลุมถึงการหา้มมิใหรั้บเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชน

หรือองคก์รอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ในลกัษณะท่ีจะตอ้ง

ไม่เป็นการกระท าท่ีท าใหอ้งคก์ารขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ทั้งน้ีขอ้ห้ามดงักล่าวมีข้ึน

เพื่อป้องกนัการแทรกแซงการด าเนินงานของกองทุน เช่น การแทรกแซงทางการเมือง เป็นต้น 

ดังนั้ นแมว้่ากองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจะมิใช่องค์กรหรือหน่วยงานอิสระ 

เน่ืองจากถูกจดัตั้งข้ึนภายในส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ก็ตอ้งท างานอย่าง

อิสระ ตรงไปตรงมา ไม่อาจถกูบีบบงัคบัหรือแทรกแซงได ้
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ทั้งน้ีจากการศึกษาพบวา่กองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตมีขอ้หา้มรับทรัพยสิ์นกรณี

การรับเงินหรือทรัพยสิ์นจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน

องค์การระหว่างประเทศ ในลักษณะท่ีเป็นการกระท าให้องค์การขาดความเป็นอิสระในการ

ด าเนินงาน ซ่ึงแมว้่ากองทุนดงักล่าวจะเป็นหน่วยงานอิสระ มิไดถู้กจดัตั้งข้ึนภายในหน่วยงานใด 

และขอ้หา้มดงักล่าวมีข้ึนเพ่ือป้องกนัการแทรกแซงการด าเนินงานของกองทุน เช่น การแทรกแซง

ทางการเมือง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามแมว้่ากองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินจะถกูจดัตั้งข้ึน

ภายในส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน แต่ก็ตอ้งท างานอยา่งอิสระ ตรงไปตรงมา ไม่

อาจถกูบีบบงัคบัหรือแทรกแซงไดเ้ช่นเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงทางการเมืองหรือทางอ่ืน

ใดก็ตาม 

(3) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินไดก้  าหนดให้ผูท่ี้มีอ  านาจในการบริหารกองทุน คือ “คณะกรรมการ

กองทุน” ซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ผูแ้ทนจากส่วน

ราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง และผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั หรือกฎหมาย แต่

ร่างระเบียบดงักล่าวไม่เปิดช่องให้คณะกรรมการกองทุนสามารถว่าจ้างเอกชนท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนได้ ซ่ึงน่าจะไม่เหมาะสม เน่ืองจากเน่ืองจาก

ธรรมชาติขององค์กรลว้นประกอบด้วยนักนิติศาสตร์หรือนักกฎหมายซ่ึงอาจไม่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการบริหารจดัการเทียบเท่ากบัเอกชน การให้เอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มา

บริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนจึงน่าจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อกองทุนมากกว่า

การใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง 

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่ากองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ ผูม้ีอ  านาจบริหารจดัการอาจ

เป็นคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการบริหารจดัการกองทุนเอง หรืออาจมอบหมาย

ให้เอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญมาบริหารจดัการกองทุนก็ได้ และกองทุนริบทรัพยสิ์นของ

กระทรวงยติุธรรมประเทศสหรัฐอเมริกาก็เปิดช่องให้ว่าจา้งเอกชนเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์น

หรือจดัให้มีบริการเฉพาะทาง (specialize service) เท่าท่ีจ  าเป็นต่อการบริหารจดัการทรัพยสิ์น

ดังกล่าว เพื่อให้เกิดผลประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุดกลับมาสู่กองทุนริบทรัพย์สินของ
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กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา ผูศ้ึกษาเห็นว่าหากมีการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อเปิดช่องใหก้องทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมีความรู้

ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการทรัพยสิ์นของกองทุนน่าจะมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชนต่์อ

กองทุนมากกว่าการใหค้ณะกรรมการกองทุนบริหารจดัการเอง และเพื่อน าไปสู่การเพ่ิมรูปแบบการ

จดัหาผลประโยชน์ใหมี้ความหลากหลายและลดขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือใหก้ารบริหารจดัการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ 

(4) ร่างระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินว่าดว้ยกองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินได้ก  าหนดให้น าเงินของกองทุนไปจดัหาผลประโยชน์ไดเ้ฉพาะใน

กรณีท่ีเงินของกองทุนเหลืออยู่เป็นจ านวนมากเกินความจ าเป็นท่ีตอ้งจ่ายตามปกติ และตอ้งน าไป

จดัหาผลประโยชน์โดยซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หรือพนัธบตัรธนาคารแห่งประเทศไทยหรือน าฝาก

ประจ าตามระยะเวลาและวงเงินท่ีก  าหนดเท่านั้น หากจะน าไปลงทุนอย่างอ่ืนจะตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากคณะกรรมการกองทุนและตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกระทรวงการคลงั อนัเป็นผลให้การ

จดัหาผลประโยชน์ของกองทุนถกูจ ากดัเฉพาะท่ีร่างระเบียบดงักล่าวก าหนดไวเ้ท่านั้น และหากจะ

น าเงินไปจดัหาผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืนก็จะตอ้งขออนุมติัจากทั้งคณะกรรมการกองทุนและ

กระทรวงการคลงัเสียก่อน ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่ากฎหมายและระเบียบยงัจ  ากดักรอบของการจดัหา

ผลประโยชน์ไวเ้ฉพาะการลงทุนท่ีมีความมัน่คงสูงมากอีกทั้งก  าหนดรูปแบบท่ีตายตวั หากจะน าเงิน

ไปลงทุนในกิจการอ่ืนก็จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนเสียก่อนซ่ึงจะท าให้เกิดความไม่คล่องตวัใน

การจดัหาผลประโยชน์ของกองทุน 

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่ากองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการได้ก  าหนดให้การจัดหา

ผลประโยชน์ของสามารถท าไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยในกรณีคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการด าเนินการจดัหาผลประโยชน์เองกฎหมายไดก้  าหนดขอ้จ ากดัว่าจะตอ้งน าเงินไปลงทุน

ในกิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมาก ส่วนกรณีเอกชนคือบริษทัจดัการกองทุนสามารถด าเนินการจดัหา

ผลประโยชน์ได้ในกิจการท่ีมีระดับความมัน่คงสูงรองลงมา ซ่ึงมีความแตกต่างกับการจัดหา

ผลประโยชน์ของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเปิดช่องใหล้งทุนเฉพาะในกิจการท่ี

มีความมัน่คงสูงมากเท่านั้น ผูศึ้กษาเห็นว่ากิจการท่ีมีความมัน่คงสูงมากยอ่มท าใหเ้กิดความมัน่ใจได้
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ว่ากองทุนจะไดท้รัพยสิ์นตอบแทนอยา่งแน่นอน แต่ก็ตอ้งแลกมากบัผลตอนแทนท่ีค่อนขา้งต ่าและ

อาจท าใหท้รัพยสิ์นของกองทุนมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ของกองทุน หาก

เปิดช่องใหส้ามารถจดัหาผลประโยชน์ไดอ้ยา่งหลากหลายมากข้ึนอาจท าให้การลงทุนมีความเส่ียง

เพ่ิมมากข้ึนตามล าดบั แต่ภายใตก้ารบริหารจดัการของเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแลว้ผูศึ้กษา

เห็นว่าน่าจะมีผลดีมากกว่าผลเสีย รวมทั้งการท่ีกองทุนมีทรัพยสิ์นมากข้ึนยอ่มจะเกิดประโยชน์และ

เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

(5) พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ไดก้  าหนดให้

การบริหารจดัการกองทุนใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียว (one-tier board) โดยมีคณะกรรมการกองทุน

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพียงชุดเดียวท าหน้าท่ีบริหารจัดการกองทุน ส่วนการ

ตรวจสอบเป็นขั้นตอนของส านกังานตรวจเงินแผน่ดินท่ีจะตอ้งตรวจสอบรับรองงบดุลและรายงาน

การจ่ายเงินของกองทุนแลว้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

รัฐมนตรี  

ทั้งน้ีจากการศึกษาพบว่ากองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตใชร้ะบบคณะกรรมการคู่ 

(two-tier board) โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนบัสนุนการป้องกนัการทุจริตท าหน้าท่ีเป็น

ฝ่ายบริหาร (operating board) และมีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนท าหน้าท่ี

ก  ากบัตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory board) ท านองเดียวกันกับ

กองทุนเพื่อการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยซ่ึ์งใชร้ะบบคณะกรรมการคู่ ( two-tier board) 

เช่นกนั โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายบริหาร (operating board) และมี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนท าหน้าท่ีก  ากับตรวจสอบการ

ท างานของฝ่ายบริหารอีกชั้นหน่ึง (supervisory board) เพื่อเป็นกลไกถ่วงดุลอ านาจกัน ปัจจุบัน

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินใชร้ะบบคณะกรรมการเด่ียวซ่ึงมีความเอกภาพ แต่ก็มี

จุดอ่อนคือขาดการถ่วงดุลการท างาน ถา้หากน าระบบคณะกรรมการคู่มาใช้จะเป็นการแก้ไข

ขอ้บกพร่องดงักล่าว ซ่ึงผูศ้ึกษาเห็นว่าแนวทางดงักล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินในการติดตาม ควบคุมตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ

กองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินรวมทั้งบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัท่ีผูศึ้กษา
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เสนอใหว้่าจา้งเอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญให้เขา้มาบริหารจดัการกองทุนและเพ่ิมรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ใหม้ีความหลากหลายเพื่อใหก้ารบริหารจดัการกองทุนมีประสิทธิภาพและตอบสนอง

วตัถุประสงคข์องกองทุนในการส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน และจากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

ผูศ้ึกษาเห็นว่าควรด าเนินการดงัต่อไปน้ีเพ่ือให้การบริหารและด าเนินงานของกองทุนป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงินมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน กล่าวคือ 

1. แกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดให้ทรัพยสิ์นของ

กองทุนประกอบดว้ยเงิน สงัหาริมทรัพย ์และอสงัหาริมทรัพยท่ี์ถกูริบ และก าหนดให้เงินทั้งหมดท่ี

เก่ียวกบัการกระท าความผดิซ่ึงถกูริบใหต้กเป็นของกองทุนเต็มจ านวน และหากในอนาคตมีการยก

ร่างระเบียบคณะรัฐมนตรีตามความในบทบญัญติัมาตรา 51  ควรก าหนดให้สังหาริมทรัพย ์และ

อสงัหาริมทรัพยท่ี์ถกูริบตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินดว้ย 

2. แกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน โดยก าหนดห้ามมิให้กองทุนรับ

ทรัพยสิ์นท่ีเก่ียวกบัการกระท าความผดิอาญาหรือความผดิตามกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ

ฟอกเงิน ทรัพยสิ์นท่ีมีภาระติดพนั หรือทรัพยสิ์นซ่ึงผูก้ระท าความผิดมอบให้หรือซ่ึงมีผูม้อบโดยมี

เง่ือนไขในการให้ท่ีเป็นการขดัต่อวตัถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งการรับเงินหรือทรัพยสิ์นจาก

ภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืนในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศ ใน

ลกัษณะท่ีเป็นการกระท าใหอ้งคก์ารขาดความเป็นอิสระในการด าเนินงาน 

3. แกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเปิดช่องให้กองทุนป้องกนั

และปราบปรามการฟอกเงินสามารถว่าจา้งเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเขา้มาบริหารจดัการ
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ทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือน าไปสู่การเพ่ิมรูปแบบการจดัหา

ผลประโยชน์ให้มีความหลากหลายและลดขั้นตอนในการด าเนินการเพ่ือให้การบริหารจัดการ

กองทุนมีประสิทธิภาพ 

4. แกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อเปิดช่องให้สามารถน า

ทรัพยสิ์นของกองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินไปจดัหาผลประโยชนไ์ดอ้ย่างหลากหลาย

มากข้ึนภายใตก้ารบริหารจดัการของเอกชนท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ โดยน ากฎกระทรวงก าหนด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2546  มาเป็นแนวทาง

ในการแกไ้ขปรับปรุง 

5. แกไ้ขพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัท่ี  2) พ.ศ.2551 และ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน เพ่ือตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การด าเนินงานของกองทุนป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยมีอ  านาจหน้าท่ีในการ

ประเมินผลดา้นนโยบายและการก าหนดกิจกรรมของกองทุน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานของกองทุน รวมทั้งมีอ  านาจเรียกเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนจากบุคคล

ใด หรือเรียกบุคคลมาช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาได ้

6. เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการด าเนินงานของกองทุนและประโยชน์ท่ีสังคมไดรั้บ เพื่อให้

ประชาชนไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของกองทุนอนัส่งผลต่อการสนับสนุนเก่ียวกบักองทุนต่อไป 

โดยอาจด าเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (เวบไซต)์ ของส านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงิน หรือส่ืออยา่งอ่ืน 

 

 

 



รายการอ้างองิ 

ภาษาไทย 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัการเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ.  
2546 
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พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
 

พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
 

พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและการไดม้าซ่ึง 
วุฒิสภา พ.ศ. 2550 

 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นว่าดว้ยกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 
2536 

 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นว่าดว้ยการเก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีถกูยดึหรืออายดั พ.ศ.  
2535 
 

ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์าร 
จ่ายเงินกองทุนเพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจในการท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
การสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2552 
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