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ฎีกาตัดสินเกียวกับปญั หาข้อกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที 5118/2554

พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
บริษทั วี.เอ.พี. ปิโตรเลียม จํากัด กับพวก

พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
มาตรา 3 วรรค หนึง (7)
พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ.
มาตรา 8, 8 ทวิ
กฎกระทรวง ฉบับที 20 (พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ.

โจทก์
จําเลย

มาตรา ข้อ 5

กฎกระทรวง ฉบับที 20 (พ.ศ. ) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ.
ข้อ 5 ได้ยกเลิกข้อ
11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. ) เป็ นผลให้ผเู้ ดินทางไปต่างประเทศสามารถนําเงินตราต่างประเทศออกนอก
ประเทศไทยได้โดยเสรี ไม่ถอื เป็ นการส่งหรือนําของต้องจํากัดออกไปนอกประเทศ อันจะเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ.
มาตรา 8 ทวิ ส่วนการซือเงินตราต่างประเทศและการไม่ขายเงินตรา
ต่างประเทศให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาต แล้วนําเงินตราต่างประเทศออกไปนอกประเทศไทยนัน เป็ นปญั หาการฝา่ ฝืนหรือละเลยไม่
ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ.
ซึงมีความผิดและต้องรับโทษตามมาตรา
8 ไม่ใช่ความผิดเกียวกับการส่งหรือนําของต้องจํากัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ซึงหมายถึงของทีมีกฎหมายกําหนด
ว่า การส่งหรือนําของนันออกไปหรือเข้ามาในประเทศไทยจะต้องได้รบั อนุญาตหรือปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนตามทีกฎหมายนันกําหนด
ไว้ โดยผูฝ้ า่ ฝืนจะมีความผิดเกียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันจะเป็ นความผิดมูลฐานตามบท
นิยามของ "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 3 วรรคหนึง (7) แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.
จึงต้องคืนเงิน
ตราต่างประเทศดังกล่าวแก่เจ้าของ
___________________________
ผูร้ อ้ งยืนคําร้องว่า ขอให้ศาลมีคาํ สังให้เงินตราต่างประเทศตกเป็ นของแผ่นดิน ผูร้ อ้ งจึงขอให้ศาลไต่สวนและมีคาํ สังให้เงิน
ตราต่างประเทศรวม 12 สกุล ซึงคิดเป็ นเงินไทยได้ 7,223,448.65 บาท พร้อมดอกผลตกเป็ นของแผ่นดิน
ศาลชันต้นประกาศนัดไต่สวนตามกฎหมายแล้ว
จริง

ผูค้ ดั ค้านทังสามยืนคําคัดค้านว่า ขอให้ยกคําร้อง และสังให้คนื เงินทียึดไว้แก่ผคู้ ดั ค้านที 1 และที 2 ซึงเป็ นเจ้าของทีแท้

ศาลชันต้นไต่สวนแล้ว มีคาํ สังให้เงินจํานวน 7,223,448.65 บาท ทีคณะกรรมการธุรกรรมมีคาํ สังยึดไว้พร้อมดอกผลตก
เป็ นของแผ่นดิน ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็ นพับ
ผูค้ ดั ค้านทังสามอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์พพิ ากษากลับ ให้ยกคําร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมชันอุทธรณ์ให้เป็ นพับ
ผูร้ อ้ งฎีกา
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ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุตเิ จ้าหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ซึงสืบสวนติดตามผูก้ ระทําความผิดเกียวกับยาเสพติดและการลักลอบนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศอยูท่ ท่ี า
อากาศยานกรุงเทพตรวจสอบพบว่าผูค้ ดั ค้านที 3 ซึงกําลังจะเดินทางไปฮ่องกงถือกระเป๋าซึงมีเงินตราต่างประเทศรวม 12 สกุล
บรรจุอยู่ เงินตราต่างประเทศทังหมดคิดเป็ นเงินไทยในอัตราแลกเปลียน ณ วันดังกล่าวเป็ นเงิน 7,223,448.65 บาท ปรากฏว่าผู้
คัดค้านที 3 ไม่มหี ลักฐานการซือเงินตราต่างประเทศ เจ้าหน้าทีจึงยึดเงินดังกล่าวไว้ตรวจสอบ ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรมมีคาํ
สังให้ยดึ เงินดังกล่าวชัวคราว และมีมติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งเรืองให้ผรู้ อ้ งพิจารณายืน
คําร้องขอให้ศาลสังให้เงินตราต่างประเทศตกเป็ นของแผ่นดิน ผูร้ อ้ งพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สนิ ทีได้มาจาก
การกระทําความผิดทีกฎหมายให้ถอื ว่าเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร มิใช่ทรัพย์สนิ ทีได้มาจากการกระทําความผิด
ฐานลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ไม่มเี หตุผลเพียงพอทีจะยืนคําร้องขอให้ศาลมีคาํ สังให้ทรัพย์สนิ ตกเป็ นของ
แผ่นดิน จึงแจ้งให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทราบ ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินมีมติให้ผรู้ อ้ งยืนคําร้องให้ศาลมีคาํ สังให้ทรัพย์สนิ ดังกล่าวตกเป็ นของแผ่นดิน
มีปญั หาตามฎีกาของผูร้ อ้ งว่า เงินทีถูกยึดไว้เป็ นทรัพย์สนิ ทีเกียวกับการกระทําความผิดเกียวกับการลักลอบหนีศุลกากร
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรอันเป็ นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา
3 (7) ซึงศาลจะต้องมีคาํ สังให้ตกเป็ นของแผ่นดินหรือไม่ ผูร้ อ้ งฎีกาว่า ในการนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศ ผูค้ ดั ค้านที
3 ไม่มหี ลักฐานการซือเงินตราต่างประเทศตามแบบ ธต. 4 (ก) มาแสดง ไม่ได้ทาํ การซือขายอย่างถูกต้อง โดยผูค้ ดั ค้านที 3 แจ้ง
ว่าจะนําเงินตราต่างประเทศออกไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเพือมอบให้แก่นายชาน ทําการโอนเงินไปยังธนาคารในกรุง
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วดําเนินการโอนเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยเพือชําระหนีค่านํามันให้แก่บริษทั อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีกลั ไทย จํากัด (มหาชน) หรือบริษทั ทีพไี อ และผูค้ ดั ค้านที 2 อ้างว่าเงินเป็ นของผูค้ ดั ค้านที 1 และที 2 ซึงได้มอบหมาย
ให้ผคู้ ดั ค้านที 3 นําไปส่งมอบให้แก่นายชาน ทีฮ่องกงเพือให้ดาํ เนินการโอนเข้าธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด สาขานิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนันจึงโอนกลับมายังธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด ประเทศไทย โดยจะดําเนินการเช่นนีสัปดาห์ละ
ครัง ครังละประมาณ 7,000,000 บาท ถึง 8,000,000 บาท และได้กระทําเช่นนีมาตังแต่จดั ตังบริษทั เมือประมาณปี 2543 รวมแล้ว
เป็ นเงินหลายร้อยล้านบาท และผูค้ ดั ค้านทังสามไม่ได้ขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาตภายใน 7 วัน นับแต่วนั ทีได้มา
หรือนําเข้า พฤติการณ์เป็ นการลักลอบขนเงินหรือทรัพย์สนิ ทีได้มาจากการกระทําซึงเป็ นความผิดมูลฐานหรือจากการสนับสนุน
หรือช่วยเหลือการกระทําซึงเป็ นความผิดมูลฐาน เงินจํานวนดังกล่าวจึงเป็ นทรัพย์สนิ ทีเกียวกับการกระทําความผิดซึงต้องตกเป็ น
ของแผ่นดิน เห็นว่า พระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 8 ทวิ ซึงเพิมเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไข
เพิมเติมพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 (ฉบับที 2) พ.ศ. 2527 วรรคหนึง บัญญัตวิ า่ เพือประโยชน์ในการ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือนําเงินออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ให้ถอื ว่าเงินตราต่างประเทศเป็ น "ของ"
ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และวรรคสองบัญญัตวิ า่ การส่งหรือนําหรือพยายามส่งหรือนําหรือช่วยเหลือหรือเกียวข้องด้วย
ประการใด ๆ ในการส่งหรือนําเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝา่ ฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ
กระทรวง ประกาศ หรือคําสังทีออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี ไม่วา่ จะกระทําด้วยวิธใี ด ๆ ให้ถอื ว่าเป็ นการส่งหรือนําของต้อง
จํากัดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยอันเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรด้วย และให้นําบทกฎหมายว่าด้วย
ศุลกากรและอํานาจพนักงานศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยการนัน โดยเฉพาะอย่างยิงทีว่าด้วยการตรวจของและป้องกันลักลอบ
หนีศุลกากร การตรวจค้น การยึดและริบของหรือการจับกุมผูก้ ระทําผิด การแสดงเท็จและการฟ้องร้อง มาใช้บงั คับแก่การกระทํา
ดังกล่าวรวมทังบุคคลและสิงของทีเกียวข้อง นอกจากนีในมาตรา 8 ก็ได้บญ
ั ญัตวิ า่ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎ
กระทรวง ประกาศหรือคําสังทีออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ีมีความผิดต้องระวางโทษทางอาญา โดยทีกฎกระทรวง ฉบับที
13 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อ 11 ออกมารองรับบทบัญญัตดิ งั กล่าวใน
รายละเอียดว่า ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหรือนําปจั จัยชําระเงินต่างประเทศออกนอกประเทศ เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
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แต่ผเู้ ดินทางไปต่างประเทศสามารถนําปจั จัยชําระเงินต่างประเทศไม่เกินมูลค่าทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังประกาศได้ ต่อ
มากฎกระทรวง ฉบับที 20 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อ 5 ได้ยกเลิก
ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 13 โดยมีเหตุผลในการยกเลิกตามหมายเหตุทา้ ยกฎกระทรวง ฉบับที 20 (พ.ศ.
)ว่า โดยที
ฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเจริญเติบโตและมีความมันคงเพิมขึนเป็ นลําดับจนในปจั จุบนั เงินสํารองระหว่าง
ประเทศมีระดับสูงเป็ นทีน่าพอใจ จึงสมควรทีจะผ่อนคลายการควบคุมการแลกเปลียนเงินเพือให้การนําเงินตราต่างประเทศเข้า
ออกเป็ นไปโดยเสรียงขึ
ิ น อันจะสร้างความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจกับต่างประเทศ และสร้างความมันใจให้แก่วงการการเงิน
ระหว่างประเทศ ซึงจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี โดยผลของกฎ
กระทรวง ฉบับที 20 (พ.ศ. 2534) ข้อ 5 ซึงยกเลิกข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2497) จึงทําให้ผเู้ ดินทางไปต่าง
ประเทศสามารถนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทยได้โดยเสรี ไม่ตอ้ งได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานอีกต่อไป การทีผู้
เดินทางไปต่างประเทศนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทยจึงไม่เป็ นการฝา่ ฝืนกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2497) อัน
จะเป็ นการส่งหรือนําเงินตราต่างประเทศออกนอกประเทศไทย ซึงถือเป็ นการส่งหรือนําของต้องจํากัดออกไปนอกประเทศไทย อัน
จะเป็ นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 มาตรา 8 ทวิ วรรคสอง
ด้วย เหตุคดีนีเกิดเมือวันที 18 ตุลาคม 2544 เป็ นเวลาทีกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2497) ข้อ 11 ถูกยกเลิกไปแล้ว การกระ
ทําของผูค้ ดั ค้านทังสามจึงไม่เป็ นการฝา่ ฝืนกฎกระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485
เกียวกับการส่งหรือนําเงินตราต่างประเทศออกไปนอกประเทศไทย ซึงจะเป็ นความผิดเกียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตาม
กฎหมายว่าด้วยศุลกากร อันจะเป็ นความผิดมูลฐานตามบทนิยามของ "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 3 วรรคหนึง (7) แห่งพระราช
บัญญัตปิ ้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึงศาลจะมีคาํ สังให้เงินตราต่างประเทศตกเป็ นของแผ่นดินได้ แม้ต่อมาใน
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาจะมีกฎกระทรวง ฉบับที 25 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลก
เปลียนเงิน พ.ศ. 2485 ข้อ 2 เพิมความเป็ นข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2497) กําหนดให้บุคคลซึงนําเงินตราต่าง
ประเทศอันมีมลู ค่ารวมกันเกินจํานวนทีรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกําหนดออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทย ต้องแจ้ง
รายการเกียวกับเงินตราต่างประเทศต่อเจ้าหน้าทีศุลกากรหรือเจ้าพนักงานประจําด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านพรมแดน หรือช่อง
ทางอืนใด ในขณะทีผ่านด่านหรือช่องทางดังกล่าว โดยเงินตราต่างประเทศทีรัฐมนตรีกาํ หนดต้องไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
หรือเทียบเท่า (ปจั จุบนั รัฐมนตรีกาํ หนดให้นําเงินตราต่างประเทศติดตัวออกไปนอกประเทศไทยเกิน 20,000 ดอลล่าร์สหรัฐต้อง
สําแดงรายการทีด่านทุกครัง) โดยมีเหตุผลในการออกกฎกระทรวงใหม่ตามหมายเหตุทา้ ยกฎกระทรวง ฉบับที 25 (พ.ศ. 2550)
ว่า การทีประชาชนสามารถนําเงินตราต่างประเทศออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่จาํ กัด บางครังเกิดการลักลอบส่ง
หรือนําเงินตราต่างประเทศทีได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ อันเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อ
ความมันคงทางการเงินของประเทศ ดังนัน เพือป้องกันการกระทําดังกล่าวและเพือให้สอดคล้องกับนโยบายการปราบปรามการค้า
ยาเสพติดและการปราบปรามการฟอกเงินของรัฐ สมควรกําหนดมาตรการกํากับดูแลการเคลือนไหวของเงินตราต่างประเทศ ก็ไม่
อาจนํากฎกระทรวง ฉบับที 25 (พ.ศ. 2550) มาใช้ยอ้ นหลังให้เป็ นโทษแก่ผคู้ ดั ค้านทังสามได้ ส่วนทีผูร้ อ้ งฎีกาอ้างว่า ผูค้ ดั ค้านทัง
สามฝา่ ฝืนกฎกระทรวง ฉบับที 13 (พ.ศ. 2497) ในส่วนทีเกียวกับการซือเงินตราต่างประเทศมาและการไม่ขายเงินตราต่าง
ประเทศให้แก่ผไู้ ด้รบั อนุญาตแล้วนําเงินตราต่างประเทศออกไปนอกประเทศไทย เห็นว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นปญั หาเกียวกับการ
ฝา่ ฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงทีออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมการแลกเปลียนเงิน พ.ศ. 2485 ซึงมีความ
ผิดและต้องรับโทษตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ไม่ใช่ความผิดเกียวกับการส่งหรือนําของต้องจํากัดออกไปนอกหรือ
เข้ามาในประเทศไทย ซึงหมายถึงของทีมีกฎหมายกําหนดว่า การส่งหรือนําของออกไปหรือเข้ามาในประเทศไทยจะต้องได้รบั
อนุญาตหรือปฏิบตั ใิ ห้ครบถ้วนตามทีกฎหมายกําหนดไว้ โดยผูฝ้ า่ ฝืนจะมีความผิดเกียวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมาย

deka.supremecourt.or.th/printing/deka#

3/4

8/5/2019

5118/2554

ว่าด้วยศุลกากร อันจะเป็ นความผิดมูลฐานตามบทนิยามของ "ความผิดมูลฐาน" ในมาตรา 3 วรรคหนึง (7) แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึงศาลจะมีคาํ สังให้เงินตราต่างประเทศทียึดไว้ในคดีนีตกเป็ นของแผ่นดินได้ ศาล
อุทธรณ์พพิ ากษามา ศาลฎีกาคณะคดีปกครองเห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของผูร้ อ้ งฟงั ไม่ขนึ
อนึง เมือทรัพย์สนิ ตามคําร้องไม่เป็ นทรัพย์สนิ ทีเกียวกับการกระทําความผิด ศาลฎีกาเห็นสมควรคืนทรัพย์สนิ นันให้แก่
เจ้าของทีแท้จริง
พิพากษายืน ส่วนทรัพย์สนิ ตามคําร้องให้คนื แก่เจ้าของทีแท้จริง ค่าฤชาธรรมเนียมชันฎีกาให้เป็ นพับ
(วัส ติงสมิตร-ศุภชัย สมเจริญ-วิรฬุ ห์ แสงเทียน)
ศาลแพ่ง - นางอําไพ จรัญนารถ
ศาลอุทธรณ์ - นายพินิจ สายสอาด
แหล่งทีมา

กองผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา

แผนก
หมายเลขคดีแดงศาลชันต้น

ฟ/

หมายเหตุ
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