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บทคัดย่ อ
การฟอกเงิน เป็ นวิธีการที่อาชญากรนาเงินหรื อทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดมูลฐานแต่ละ
ประเภท ไปผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อซุ กซ่อน หรื อปกปิ ดแหล่งที่มาหรื อแหล่งที่ต้ งั ปกปิ ดการจาหน่าย การโอน
เพื่อไม่ให้ปรากฏร่ องรอยทางการเงินหรื อทรัพย์สิน ทาให้ดูเหมือนว่าเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินที่ได้มาจากกิ จการที่
ชอบด้วยกฎหมาย ต่อจากนั้นจึงมีการนากลับไปสู่ เจ้าของในรู ปของเงินหรื อทรัพย์สินเสมือนชอบด้วยกฎหมาย
และพร้อมที่จะถูกนามาใช้ประกอบอาชญากรรมขยายออกไปได้อีก ทาให้ในปั จจุบนั การฟอกเงินได้กลายเป็ น
รู ปแบบการกระทาความผิดที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายของผูก้ ่ออาชญากรรม เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือเพื่อปกปิ ดและ
แสวงหาผลประโยชน์จากการกระทาความผิด นอกจากนี้ การฟอกเงิ นยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ สังคม
และการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่ องจากเงินที่นามาใช้ฟอกเงินนั้นเป็ นเงินนอกระบบ อันมิได้เกิดจากผลผลิต
ทางเศรษฐกิจ และเงิ นดังกล่าวยังอาจนาไปใช้เพื่อการขยายเครื อข่ายของการประกอบอาชญากรรม จนกลายเป็ น
อาชญากรรมข้ามชาติที่มีอิทธิ พลและก่อให้เกิดปั ญหาอันเกี่ยวเนื่ องกับความสงบสุ ขของสังคม และอาจกลายเป็ น
ปั ญหาที่ เกี่ ยวเนื่ องกับความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศอี กด้วย ด้วยเหตุ ดงั กล่ าว เนื้ อหาของกฎหมายว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นในส่ วนสาคัญที่มีผลต่อการป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมก็คือ การ
กาหนดความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายดังกล่าว ตามแต่นโยบายของแต่ละประเทศที่จะมุ่งปราบปรามความผิดมูล
ฐานเหล่านั้น โดยความผิดมูลฐานที่กาหนดไว้น้ ี ผูก้ ระทาความผิดตามฐานความผิดที่กาหนดไว้เป็ นความผิดมูล
ฐานจะยังไม่มีความผิดฐานฟอกเงิ น แต่ถ้าผูก้ ระทาความผิดหรื อบุ คคลอื่ นกระทาการฟอกเงิ นที่ ได้มาจากการ
กระทาความผิดตามความผิดมูลฐานที่กาหนดไว้ ผูน้ ้ นั จึงจะมีความผิดฐานฟอกเงิ น ดังนั้น ความผิดมูลฐานจึงมี
ความสาคัญอย่างยิง่ ที่จะต้องถูกกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จากการศึ ก ษาพบว่ า บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การก าหนดความผิ ด มู ล ฐานตาม
พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง แม้จะก าหนด
ความผิดมูลฐานไว้รวมเป็ นจานวนถึง 26 มูลฐาน แต่ก็ยงั มีปัญหาอยูอ่ ีกหลายประการ ซึ่ งได้แก่ ปั ญหาการกาหนด
ความผิดมูลฐานซึ่ งกระทบต่อสิ ทธิ เสรี ภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ปั ญหาการก าหนดความผิ ดมู ลฐานตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นไว้เป็ นจ านวนมากซึ่ ง
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ก่อให้เกิดสภาวะกฎหมายอาญาเฟ้ อ ในขณะเดียวกันก็เกิดปั ญหากรณี ความผิดมูลฐานมี่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังคงมีไม่
เพียงพอต่อการบังคับใช้และเกิดช่องว่างของกฎหมาย อีกด้วย
ดังนั้นเพื่อให้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิ นมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น ผูศ้ ึ กษาจึ งเสนอแนะให้สมควรต้องมี การปรั บปรุ งแก้ไขบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิ ยามของ “ความผิดมูลฐาน” ให้มี
อนุ มาตราที่ (22) เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีเนื้ อหาดังนี้ “ความผิดอื่ นที่มีโทษทางอาญาให้ จาคุกหรื อประหารชีวิต และ
ลักษณะของความผิดดังกล่ าวจะก่ อหรื ออาจก่ อให้ เกิดความเสียหายต่ อเศรษฐกิจและสังคมเป็ นอย่ างมาก ทั้งนีต้ าม
บทบัญญัติของกฎหมาย หรื อตามที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกา” จะทาให้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินมีความเท่าทันต่อการรู ปแบบการกระทาความผิดของอาชญากรที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปั จจุบนั และอนาคต
และทาให้สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากสามารถบัญญัติความผิดมูลฐานใหม่ๆ ภายใต้กรอบที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มความผิดมูลฐานใหม่ๆ ลงไปพระราชบัญญัติดงั กล่าว
โดยตรงอีกต่อไป

ABSTRACT
Money laundering is a method by which criminals bring money or property related to each type of
predicate offences to go through various processes to hide or conceal the source or location, conceal the sale and
transfer, in order not to appear financial or property traces and make it seem that the money or property is obtained
from legitimate businesses. Subsequently, it was brought back to the owner in the form of money or property as it had
been legally obtained and ready to be used for further crime. As a result, money laundering has become the most widely
used form of crime for criminals to use as a tool to conceal and exploit from committing offenses. In addition, money
laundering is also inevitably affecting the economy, society and politics, since the money used in money laundering is
an informal money that is not caused by economic productivity and the money may also be used to expand the network
of criminal activities into transnational crimes that are influential and cause problems related to the peace of society
and may also become problems related to international relations. For this reason, the content of the law on anti-money
laundering in the important part that affects the prevention and suppression of crimes is the determination of predicate
offences in such laws according to the policies of each country which aimed at suppressing those predicate offences.
By the predicate offences, the offender of the offense determined as a predicate offence will not be found guilty of
money laundering until the offender or other person commits money laundering from the money received from the
determined predicate offence, that person shall therefore be guilty of money laundering. Therefore, the predicate
offences are very important to be determined in the law on anti-money laundering.
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The study found that the provisions of the law relating to the determination of the predicate offenses under
the Anti-Money Laundering Act, B.E. 2542 and other related laws, even though 26 offenses have been determined as
the predicate offences, but there are still many problems including; the problems in determining the predicate offences
affecting human rights and freedom according to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560, the problem
of determining too many criminal offenses as the predicate offences under the anti-money laundering law which has
caused the criminal law to deteriorate, at the same time, there is a problem in the case of the existing predicate offences
are not enough to enforce and also create a legal gap.
In order to make the law relating to the determination of predicate offences under the anti-money
laundering law more effective, the Researcher therefore recommends that there should be the amendment of the
provisions of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542, Section 3, the definition of “predicate offence” shall be
added to the subsection (22) with the following content “Any offense that has criminal penalties for imprisonment at
least four years or a more serious penalty and the nature of such offenses will cause or may cause considerable damage
to the economy and society according to the provisions of the law or as prescribed in the Royal Decree.” This will
make the anti-money laundering law progress as per the current and future forms of criminal offenses that change over
time and enabling the enforcement of the anti-money laundering law more effectively. Because it can prescribe new
predicate offences under the framework of the Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 timely without having to make
the amendment by adding the predicate offences directly into the Act.

1. บทนา
ในยุคปั จจุ บนั ที่ เศรษฐกิ จของโลกขับ เคลื่ อนด้วยการทาธุ รกรรมทางการเงิ นจานวนมากมาย
มหาศาล ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกต่างถื อว่าการฟอกเงิ นเป็ นความผิดอาญาร้ ายแรงซึ่ งกระทบต่อเศรษฐกิ จ
สังคม และการเมื อง โดยมี ลกั ษณะการกระทาความผิดโดยบุ คคลหรื อกลุ่ มบุ คคลที่ รวมตัวเป็ นกลุ่ มหรื อ
องค์กรหรื อเรี ยกว่าองค์กรอาชญากรรม (Organized Crime) มีโครงสร้างของการทางานที่สลับซับซ้อน มีการ
ติดต่อประสานงานกัน และมีกิจกรรมที่ถือเป็ นวัตถุ ประสงค์สาคัญขององค์กรอาชญากรรม คือ การสนอง
ความต้องการสิ นค้าและบริ การที่ผิดกฎหมาย เช่น การพนัน การค้าประเวณี การค้ายาเสพติด รวมไปถึงการ
กระทาความผิดรู ปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผูป้ ระกอบอาชญากรรมซึ่งกระทาความผิดกฎหมาย
เหล่านี้จะนาเงินหรื อทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทาความผิดที่ได้มานั้น ไปกระทาในรู ปแบบต่าง ๆ อันเป็ น
การฟอกเงิ น เพื่ อ น าเงิ น หรื อ ทรั พ ย์สิ น นั้นไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการกระท าความผิ ดต่ อ ไปอี ก ท าให้ ก าร
ปราบปรามการกระท าความผิ ดเหล่ า นั้นเป็ นไปด้วยความยากล าบาก ดัง นั้น เพื่ อเป็ นการตัด วงจรการ
ประกอบอาชญากรรมดัง กล่ า ว ประเทศไทยโดยรั ฐ สภาจึ ง ได้มี ก ารตราพระราชบัญ ญัติ ป้ อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้ แสดงให้เห็นถึงความริ เริ่ มและตั้งใจของรัฐบาลและผู ้
ตรากฎหมายที่ปราถนาที่จะให้มีการปราบปรามการฟอกเงินอย่างจริ งจัง
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อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ได้ถูก
บังคับใช้ ปรากฏว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดงั กล่าวอีกเป็ นจานวนหลายครั้ง โดยสาระสาคัญ
ส่ วนใหญ่ของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว คือ การเพิ่มความผิดมูลฐานใหม่ๆ เข้าไปในบทนิยาม “ความผิดมูล
ฐาน” ที่อยูใ่ นมาตรา 3 ซึ่ งปั จจุบนั มีอยูจ่ านวน 21 มูลฐาน เมื่อรวมกับความผิดมูลฐานตามกฎหมายอื่นๆ อีก
จานวน 5 มู ลฐาน รวมเป็ นความผิดมู ลฐานจานวนทั้งสิ้ น 26 มู ลฐาน และยังคงมี แนวโน้มที่ จะต้องแก้ไข
เพิ่มเติมความผิดมูลฐานใหม่ๆ ลงไปในพระราชบัญญัติดงั กล่าวอีกในอนาคต

2. หลักเกณฑ์ ในการกาหนดความผิดมูลฐาน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ลัก ษณะของการก าหนดความผิ ด มู ล ฐานของต่ า งประเทศ ไม่ ว่ า จะเป็ น
สหรัฐอเมริ กา ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ไต้หวัน หรื อเม็กซิ โก ซึ่ งแม้จะมีความแตกต่างด้านระบบกฎหมาย และ
รายละเอียดต่างๆ แต่ก็จะพบว่าลักษณะของความผิดมูลฐานตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอก
เงิ นของแต่ละประเทศยังคงมีส่วนที่เหมือนๆ กัน นัน่ คือ เป็ นความผิดที่มีลกั ษณะกระทาเป็ นกระบวนการ
สาหรั บประกอบอาชญากรรม หรื อ ที่ เรี ยกว่า “องค์กรอาชญากรรม” (Organized Crime) โดยการกระทา
ความผิดมีลกั ษณะของการหวังผลตอบแทนเป็ นจานวนทรัพย์สินหรื อเงิ นที่สูง ทั้งนี้ องค์กรอาชญากรรม
ดังกล่าวเหล่านี้ มีความยากแก่การปราบปราม รัฐบาลของแต่ละประเทศจึงต้องบัญญัติกฎหมายเพื่อบังคับใช้
โดยให้อานาจเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็ นกรณี พิเศษ โดยหวังที่จะตัดตอนเส้นทางการเงินอันจะนาไปสู่ การกระทา
ความผิดแบบขยายวงกว้างนัน่ เอง
สาหรับประเทศไทย เมื่อผูศ้ ึกษาได้ศึกษาและพิจารณาเปรี ยบเทียบความผิดมูลฐานทั้ง 26 มูลฐาน
แล้ว พบว่าลักษณะความผิดมูลฐานทั้ง 26 มูลฐาน ตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นของ
ประเทศไทย มีลกั ษณะที่เหมือน ๆ กัน1 คือ
(1) เป็ นการกระทาความผิดอาญาที่ยากแก่การปราบปราม แม้ว่าความผิดเหล่านั้นจะมี โทษ
ทางอาญาทั้งโทษปรับ จาคุก ทั้งจาทั้งปรับ หรื อประหารชีวติ ก็ตาม
(2) เป็ นการกระทาความผิดในลักษณะที่เป็ นกระบวนการ
(3) เป็ นความผิดที่ยากที่จะสาวตัวไปถึงผูบ้ งการหรื อผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง
(4) เป็ นความผิดที่ผกู ้ ระทาได้ผลตอบแทนเป็ นเงินหรื อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู ง
(5) ผลร้ายของความผิด จะมีส่วนทาลายเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
เป็ นอย่างมาก

ชัยนันท์ แสงปุตตะ , กฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษาเฉพาะกรณี ความผิดมูลฐาน.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541, หน้าที่ 68
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3. ปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหา
แม้วา่ การกาหนดความผิดมูลฐานไว้ในกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ของประเทศไทยถือเป็ นความจาเป็ น เพราะปั ญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมีหลายประเภทและหลายรู ปแบบที่
กระทบกระเทื อ นต่ อ สภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และการเมื อ งของประเทศ โดยความผิ ด มู ล ฐานหลัก
นอกเหนื อจากความผิดที่เกี่ ยวกับยาเสพติดแล้ว ความผิดมูลฐานอื่นๆ ที่รัฐบาลมี นโยบายที่จะป้ องกันและ
ปราบปรามก็ ส มควรที่ จะก าหนดไว้เป็ นความผิ ดมู ล ฐานด้วย เพื่ อให้ส ามารถใช้ก ฎหมายป้ องกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินมาเป็ นมาตรการในการทาลายเศรษฐกิจของเหล่าอาชญากร และเพื่อเป็ นการตัดวงจร
ของอาชญากรรมไม่ให้นาเงิ นที่ได้ไปประกอบอาชญากรรมต่อไปได้อีก นอกจากนี้ การกาหนดความผิดมูล
ฐานทั้ง 26 มูลฐานดังกล่ าวแม้จะเป็ นการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 แต่ก็เป็ นการตราขึ้นโดยอาศัยอานาจตามมาตรา 26 ประกอบมาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา
40 ซึ่งเป็ นข้อยกเว้นของรัฐธรรมนูญที่ให้กระทาได้
อย่างไรก็ดี การกาหนดความผิดมูลฐานใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตโดยไม่มีที่สิ้นสุ ด อาจสร้างปัญหา
ที่ส่งผลกระทบสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน รวมถึงขัดต่อหลักการทางกฎหมายที่สาคัญดังนี้
3.1 ปั ญหาการกาหนดความผิดมูลฐาน ซึ่ งกระทบต่ อสิ ทธิเสรี ภาพของบุคคลตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77
ตามรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ได้บญั ญัติวา่ “รั ฐพึงจัดให้
มีกฎหมายเพียงเท่ าที่ จาเป็ น และยกเลิ กหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ หมดความจาเป็ นหรื อไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพการณ์ หรื อที่เป็ นอุปสรรคต่ อการดารงชีวิตหรื อการประกอบอาชีพโดยไม่ ชักช้ าเพื่อไม่ ให้ เป็ นภาระแก่
ประชาชน และดาเนิ นการให้ ประชาชนเข้ าถึ งตัวบทกฎหมายต่ าง ๆ ได้ โดยสะดวกและสามารถเข้ าใจ
กฎหมายได้ ง่ายเพื่อปฏิ บัติตามกฎหมายได้ อย่ างถูกต้ อง
ก่ อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รั ฐพึ งจัดให้ มีก ารรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผู้เกี่ยวข้ อง วิ เคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากกฎหมายอย่ างรอบด้ านและเป็ นระบบ รวมทั้งเปิ ดเผยผลการรั บฟั งความคิ ดเห็น
และการวิเคราะห์ นั้นต่ อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน
เมื่อกฎหมายมีผลใช้ บังคับแล้ ว รั ฐพึงจัดให้ มกี ารประเมินผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
โดยรั บฟั งความคิ ดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องประกอบด้ วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้ สอดคล้ องและเหมาะสม
กับบริ บทต่ าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
รั ฐพึ งใช้ ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณี ที่จาเป็ น พึ งกาหนด
หลักเกณฑ์ การใช้ ดุลพินิจของเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐและระยะเวลาในการดาเนินการตามขั้นตอนต่ าง ๆ ที่บัญญัติ
ไว้ ในกฎหมายให้ ชัดเจน และพึงกาหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ ายแรง”
จะเห็ น ได้ ว่ า การออกกฎหมายเพื่ อ น ามาบัง คับ ใช้ ก ั บ ประชาชน จะต้อ งสอดคล้ อ งกั บ
หลักประกันของกฎหมายอาญาและหลักการตามบทบัญญัติม าตรา 77 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรั ฐพึ งจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็ น และการกาหนดโทษอาญาควรมีเฉพาะกรณี ความผิดร้ายแรงเท่านั้น ดังนั้น หากมี
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การบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะการเพิ่ม
ความผิ ด มู ล ฐานใหม่ ๆ ต่ อ ไปในอนาคตอย่า งไม่ จ ากัด ย่อ มขัด ต่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560
3.2 ปั ญหาการกาหนดความผิดมู ลฐานตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินไว้ เป็ น
จานวนมาก
การกาหนดความผิดมูลฐานไว้เป็ นจานวน 26 มูลฐาน และยังคงมีแนวโน้มที่จะบัญ ญัติความผิด
มูลฐานต่อๆ ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ดนี้ อาจทาให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน ในบทนิยามของมาตรา 3 “ความผิดมูลฐาน” มีจานวนอนุมาตรา เพิม่ ขึ้นต่อไปเรื่ อยๆ ไม่มีจากัด จน
อาจกลายเป็ นปั ญหาอาญาเฟ้ อ (Over Criminalization) ต่อไปในอนาคต กล่าวคือ เกิ ดสภาวะที่การกระทา
ต่างๆ เป็ นความผิดอาญามากเกินความจาเป็ น ด้วยความเชื่ อที่ว่าโทษทางอาญาจะสามารถทาให้ประชาชน
เกรงกลัวที่จะกระทาความผิดได้ แต่การบัญญัติกฎหมายอาญาที่มากเกินความจาเป็ นนั้น อาจทาลายทั้งความ
ยุติธรรม เจตนารมณ์ และความศักดิ์สิทธิ์ ของตัวกฎหมายเสี ยเอง
ดังนั้น การบัญญัติความผิดมูลฐานใหม่ๆ ควรมีกรอบและขอบเขตที่ชดั เจน โดยคานึ งถึงเฉพาะ
กรณี ที่ความผิดมูลฐานใหม่ๆ เหล่านั้น จะต้องเป็ นความผิดที่มีโทษทางอาญาขั้นต่ า ให้จาคุ กหรื อประหาร
ชี วิต และลักษณะของความผิดดังกล่ าวจะก่ อหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จและสังคมเป็ น
อย่างมาก
3.3 ปัญหาความผิดมูลฐานมี่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงมีไม่ เพียงพอต่ อการบังคับใช้
จากการที่ได้มีการกาหนดความผิดมูลฐานไว้เป็ นจานวนมากถึง 26 มูลฐาน เพื่อจะป้ องกันและ
ปราบปรามการกระทาความผิดอาญาโดยการตัดวงจรเศรษฐกิ จและระบบการเงิ นของเหล่ าอาชญากรใน
ปั จจุบนั แม้จะมีผลดี ต่อการบังคับใช้กฎหมายเป็ นระยะเวลาหนึ่ ง แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ว่าความผิดมู ล
ฐานทั้ง 26 มูลฐานนั้นจะครอบคลุ มและเพียงพอต่อการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นในอนาคตด้วย
ทั้ง นี้ เพราะเหล่ า อาชญากรมัก จะพัฒนาและคิ ดค้นรู ป แบบการกระท าความผิดใหม่ ๆ ขึ้ นมาใช้อยู่เสมอ
ยกตัวอย่างเช่น การฟอกเงินผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงิ นดิ จิทลั ที่ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกกาลังให้ความสนใจ
ในขณะนี้ ทาให้ตอ้ งมีการกาหนดมาตรการใหม่ๆ เพื่อป้ องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิ จ
หรื ออาชญากรรมที่ มี ผ ลกระทบต่ อเศรษฐกิ จของประเทศ หรื อในบางประเทศก็ต้องคอยแก้ไขเพิ่ม เติ ม
ความผิดมูลฐานใหม่ๆ เข้าไปอยู่เสมอ ยกตัวอย่างเช่ น สหรัฐอเมริ กาซึ่ งเป็ นประเทศที่มีอิสระทางความคิด
และเสรี ภาพ ก็จะพบว่ามีการกาหนดความผิดมูลฐานไว้มากกว่า 200 ความผิดมูลฐานและยังคงมีการแก้ไข
ปรับปรุ งเพิ่มเติมต่อไปอีก และจากสถิติการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานของประเทศไทยเองก็จะเห็นได้วา่
พระราชบัญญัตป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ได้มีการแก้ไขเพิ่มอยู่เป็ นจานวนหลายครั้ง
และทุกครั้งที่มีการแก้ไขจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิม่ เติมความผิดมูลฐานใหม่ๆ เข้าไปอยูเ่ สมอ การแก้ไข
กฎหมายเป็ นจานวนหลายครั้งนี้ สร้ างปั ญหาทั้งในด้านของช่ องว่างแห่ งกฎหมาย (Gap of Law) เนื่ องจาก
ความผิดมูลฐานที่มีอยูเ่ ดิมมีลกั ษณะที่แคบเกินไปและไม่ทนั ต่อสภาวะการณ์ปัจจุบนั อีกทั้งในการแก้ไขหรื อ
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เพิ่มเติ มบทบัญญัติเกี่ ยวกับความผิดมูลฐานโดยการออกเป็ นพระราชบัญญัติจะทาให้ล่าช้าและมี ข้ นั ตอน
ยุ่งยาก เพราะต้องผ่านรั ฐสภาและขั้นตอนต่างๆ อี กมากมาย ซึ่ งหากมี กรณี ความผิดที่ กระบกระเทื อนต่อ
สังคมและเศรษฐกิ จของประเทศเกิ ดขึ้น หรื อรัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบปรามความผิดบางประเภทอย่าง
เร่ งด่วน ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ต่อเหตุการณ์

4. ข้ อเสนอแนะ
เพื่อให้การกาหนด “ความผิดมูลฐาน” ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2542 ในกรณี ที่รัฐต้องการแก้ไขเพิ่มเติมความผิดมูลฐานครั้งต่อๆ ไป ไม่ก่อให้เกิดปั ญหากฎหมายอาญา
เฟ้ อ (Over Criminalization) และไม่ ก่ อให้เกิ ดปั ญหาช่ องว่า งแห่ ง กฎหมาย (Gap of Law) รวมถึ งถู ก ต้อ ง
สอดคล้องกับรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่ วางหลักให้รัฐควรตรา
กฎหมายเฉพาะเท่าที่จาเป็ นเท่านั้น ผูศ้ ึกษาใคร่ ขอเสนอแนะดังนี้
1) สาหรับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิ ยาม
ของ“ความผิดมูลฐาน” ในอนุ มาตรา (1) ถึ ง (21) ให้ยงั คงไว้ดงั เดิ มโดยไม่ตอ้ งยกเลิ กอนุ มาตราใดออกไป
เนื่ องจากอนุ มาตราเหล่านี้ ได้ถูกตราขึ้นมาบังคับใช้มาระยะเป็ นเวลาหนึ่ งแล้ว ซึ่ งแต่ละอนุ มาตรานั้นล้วนมี
ความสาคัญและสอดคล้องกับหลักที่ผศู ้ ึกษาได้ศึกษามาแล้วในวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ กล่าวคือ เป็ นความผิดที่
ผูก้ ระทาได้ผลตอบแทนเป็ นเงิ นหรื อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู ง และเป็ นการกระทาความผิดอาญาที่ยากแก่การ
ปราบปราม แม้ว่า ความผิดเหล่ า นั้นจะมี โทษทางอาญาทั้ง โทษปรั บ หรื อจาคุ ก หรื อทั้ง จาทั้ง ปรั บ หรื อ
ประหารชี วิตก็ตาม ผูก้ ระทาความผิดต่างร่ วมกันกระทาความผิดในลักษณะที่เป็ นกระบวนการ ยากที่จะสาว
ตัวไปถึงผูบ้ งการหรื อผูอ้ ยูเ่ บื้องหลัง นอกจากนี้ ผลร้ายของความผิด จะมีส่วนทาลายเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ในระดับชาติและระดับสากลเป็ นอย่างมาก
2) เนื่ องจากกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ให้อานาจเจ้าพนักงาน
ในการยึด อายัด ตรวจค้น ริ บทรัพย์สิน ตลอดจนระงับการทาธุ รกรรมซึ่ งถือเป็ นเรื่ องที่กระทบต่อสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของประชาชน ทั้งในเรื่ องของสิ ทธิ ในทรัพย์สิน เสรี ภาพในเคหสถาน เสรี ภาพในการสื่ อสารถึงกัน
โดยชอบด้วยกฎหมาย และเสรี ภาพในการประกอบอาชีพ ดังนั้น การที่จะบัญญัติให้ความผิดมูลฐานสามารถ
ถู ก ก าหนดหรื อ บัญ ญัติ เ พิ่ ม เติ ม ได้โ ดยง่ า ยหรื อ มี ม ากเกิ น ไป ก็ จ ะเป็ นการกระทบต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภาพของ
ประชาชน และเป็ นการออกกฎหมายในลักษณะที่เป็ นกฎหมายอาญาเฟ้ อได้เช่ นกัน ซึ่ งไม่เป็ นผลดี ต่อการ
คุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน และไม่เป็ นผลดีต่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีจานวนมากเกิ นไปนี้
เช่นกัน
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูศ้ ึกษาจึงเห็นควรบัญญัติให้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 3 บทนิ ยามของ “ความผิดมูลฐาน” มีอนุ มาตราที่ (22) เพิ่มขึ้นจากเดิ ม โดยมีเนื้ อหา
ดังนี้ “ความผิดอื่นใดที่มีโทษทางอาญาให้จาคุกอย่างสู งตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไป หรื ออัตราโทษที่ร้ายแรงกว่า และ
ลักษณะของความผิดดังกล่าวจะก่ อหรื ออาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จและสังคมเป็ นอย่างมาก
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ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรื อตามที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา” จะทาให้กฎหมายป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ นมี ความเท่าทันต่อรู ปแบบการกระทาความผิดของอาชญากรที่ เปลี่ ยนแปลงทั้ง ใน
ปั จจุบนั และอนาคต และทาให้สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากสามารถบัญญัติความผิดมู ลฐานใหม่ๆ ภายใต้กรอบที่ พระราชบัญญัติ
ป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติไว้ได้อย่างรวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ งแก้ไขเพิ่มความผิดมูล
ฐานใหม่ๆ ไว้ในพระราชบัญญัติดงั กล่าวโดยตรงอีกต่อไป
สาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 ให้มี
อนุมาตราที่ (22) ผูศ้ ึกษามีความเห็นว่าน่าจะทาให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี้
1) ท าให้ก ารก าหนดลัก ษณะของความผิดมู ล ฐานมี ข อบเขตที่ ชัดเจนยิ่ง ขึ้ น สอดคล้องกับ
อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ เ พื่ อ ต่ อ ต้า นอาชญากรรมข้า มชาติ ที่ จ ัด ตั้ง ในลัก ษณะองค์ก ร (United Nations
Convention against Transnational Organized Crime – UNTOC) ที่ได้กาหนดคานิยามเกี่ยวกับ “อาชญากรรม
ที่ร้ายแรง (Serious crime)” ไว้วา่ หมายถึง การกระทาที่มีอตั ราโทษจาคุกอย่างสู งตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปหรื ออัตรา
โทษที่ร้ายแรงกว่า
2) สามารถป้ องกันปั ญหากฎหมายอาญาเฟ้ อ ไม่ให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิ น พ.ศ. 2542 เกิ นความจาเป็ น รวมถึ งมีความถู กต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 ที่ได้บญั ญัติวา่ “รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จาเป็ น และ
ยกเลิ กหรื อปรับปรุ งกฎหมายที่หมดความจาเป็ นหรื อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรื อที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การดารงชี วิตหรื อการประกอบอาชี พ โดยไม่ชัก ช้า เพื่ อไม่ใ ห้เป็ นภาระแก่ ป ระชาชน และดาเนิ นการให้
ประชาชนเข้าถึ งตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ ายเพื่ อปฏิ บ ัติ ตาม
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง” กล่าวคือ
(2.1) การกาหนดความผิดมูลฐานที่จะถู กเพิ่มเข้าไปในกฎหมายป้ องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน จะต้องมีอตั ราโทษจาคุกอย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป หรื ออัตราโทษที่ร้ายแรงกว่า แสดงให้เห็นว่าถึ ง
ความจาเป็ นที่รัฐจะต้องการใช้กฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาควบคุมเฉพาะอาชญากรรมที่
ร้ายแรงเท่านั้น
(2.2) การกาหนดลักษณะของความผิดมูลฐานดังกล่าวทาให้ประชาชนสามารถเข้าใจและ
เข้าถึงได้โดยง่าย กล่าวคือ ประชาชนสามารถเข้าใจได้ทนั ทีวา่ ความผิดมูลฐานใหม่ๆ ที่จะถูกแก้ไขเพิ่มเติม
เข้าไปในกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นต่อไปในอนาคตโดยอาศัย (22) และออกโดยฝ่ าย
บริ หารนี้ จะต้องมีอตั ราโทษจาคุกขึ้นสู งอย่างน้อย 4 ปี ขึ้นไป หรื อมีอตั ราโทษที่ร้ายแรงกว่านี้ และต้องถูก
กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย นอกจากนี้ ยงั เกิดความสะดวกในเรื่ องของการปรับปรุ งกฎหมายที่หมด
ความจาเป็ นหรื อไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ให้สามารถทาได้โดยง่ายอีกด้วย
3) สามารถแก้ปัญหาช่องว่างแห่ งกฎหมายในระหว่างที่รัฐต้องการเพิ่มความผิดมูลฐานใหม่ๆ
อาทิเช่น ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรเฉพาะที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีอากร ความผิดเกี่ยวกับการ
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กระทาอันไม่เป็ นธรรมเกี่ ยวกับการซื้ อขายสิ นทรั พย์ดิจิทลั ความผิดเกี่ ยวกับการเรี ยกดอกเบี้ ยเกิ นอัต รา
ความผิดเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว
เป็ นต้น ซึ่ งการที่รบจะออกเป็ นพระราชบัญญัติ จะทาให้เกิดความล่าช้าและมีข้ นั ตอนยุง่ ยาก เพราะต้องผ่าน
รัฐสภา อีกทั้งมีขอ้ าหนดหรื อข้อจากัดอีกมากมาย ซึ่ งหากมีกรณี ความผิดที่กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิ จ
ของประเทศ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบปรามความผิดเหล่านั้นให้เด็ดขาด ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ทนั
ต่อเหตุการณ์
4) อย่างไรก็ดี หากการกาหนดความผิดมูลฐานใหม่ๆ โดยการให้อานาจฝ่ ายบริ หารให้สามารถ
กาหนดความผิดมูลฐานโดยออกเป็ นพระราชกฤษฎี กานี้ สามารถเพิ่มเติมได้โดยง่ายเกิ นไป อาจก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้ เนื่ องจากกฎหมายว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นได้
ให้อานาจเจ้าพนักงานในการยึด อายัด ตรวจค้น ริ บทรัพย์สิน ตลอดจนระงับการทาธุ รกรรมต่างๆ ซึ่ งเป็ น
การกระทบต่อสิ ทธิ ในทรัพย์สินและเสรี ภาพของประชาชนไว้ดว้ ย ดังนั้น ผูศ้ ึกษาจึงได้กาหนดลักษณะของ
ความผิดมูลฐานที่จะจะถูกเพิ่มโดยพระราชกฤษฎีกานี้ ดว้ ยว่า นอกจากจะเป็ นความผิดที่มีโทษจาคุกอย่างสู ง
ขั้นต่าตั้งแต่ 4 ปี ขึ้นไปแล้ว ลักษณะของความผิดมูลฐานดังกล่าวนี้ จะต้องก่อหรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อเศรษฐกิ จและสังคมเป็ นอย่างมากด้วย ซึ่ งหมายความว่า การกาหนดให้ความผิดอาญาใดๆ เป็ นความผิด
มูลฐานตามกฎหมายป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิ นแล้ว จะต้องเกิดประโยชน์ในด้านของการป้ องกัน
ความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจและสังคมได้ดว้ ยนัน่ เอง
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