
นายมเหสักข์ พันธ์สง่า  
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษช านาญการพิเศษ 

การด าเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการลักลอบขนเงินตรา 

ตามสถานการณ์ในการน ายาเสพติดเข้ามาจ าหน่ายในประเทศ ปัจจุบันสถานการณ์ก็มีความรุนแรง
มากขึ้น มีการจับกุมผู้ลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาไม่หยุด ยิ่งปราบปรามยิ่งทวีความรุนแรง มีการจับกุมยาเสพติด 
ได้เป็นจ านวนมาก จากหลักพันเม็ด หมื่นเม็ด แสนเม็ด และเป็นหลักล้านเม็ด  จากการสืบสวนสอบสวนของ
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ส านักคดีภาษีอากร ในการไปด าเนินคดีลักลอบขนเงินตราและเงินตราต่างประเทศ  
ที่ผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายคดี พบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าขายยาเสพติด
เข้ามาขายในประเทศ เมื่อมีการส่งยาเสพติดเข้ามาขายในประเทศย่อมต้องการเงินหรือสิ่งตอบแทนที่เป็นค่ายาเสพติด 
ทีน่ ำออกไปให้กลุ่มผู้ผลิตยำเสพติด เช่น กลุ่มว้ำแดง ฐำนตั้งอยู่ที่เมืองยอง รัฐฉำน สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ 
จึงท ำให้สถำนกำรณ์น ำยำเสพติดเข้ำมำในประเทศยังไม่ทุเลำเบำบำงลง 

ตำมข้อสันนิษฐำนข้ำงต้นจะต้องมีกำรน ำเงินหรือสิ่งของที่ต้องกำรเป็นค่ำยำเสพติดให้กับผู้ผลิตยำเสพติด 
โดยประมวลจำกคดีที่ลักลอบเงินตรำหรือเงินตรำต่ำงประเทศเข้ำและออกได้ ดังนี้ คดีพิเศษที่ ๕๔/๒๕๕๗ กรณีมี
ผู้ต้องหา ๒ คน สัญชาติลาว กระท าความผิดอาญาฐานพยายามน าหรือพาเงินตราที่เป็นของต้องจ ากัดออกไปนอก
ราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรโดยถูกต้อง และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด  
โดยของกลางมีมูลค่า ๔๗,๗๒๐,๐๐๐ บาท และรถยนต์ที่ใช้ในการกระท าความผิด ๑ คัน เหตุเกิดที่ด่านพรมแดน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ๔ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยพฤติการณ์มีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ต้องหา
และผู้ร่วมกระท าความผิดโดยโอนเป็นรายย่อยจากกรุงเทพมหานครและปริมลฑล และในวันศุกร์กลุ่มผู้ต้องหา 
ก็จะมาเบิกถอนเงินทั้งหมดออกไป อ้างว่าจะน าไปจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง จากการสืบสวนพบว่าเป็นการรับจ้างน าเงิน
ออกนอกประเทศโดยได้ค่าจ้างร้อยละ ๓ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ และมีความเห็น
ไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่ ๒ เนื่องจากไม่ได้ร่วมกระท าความผิด โดยพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาที่ ๑ อยู่ระหว่าง
พิจารณาของศาลจังหวัดเทิง คดีหมายเลขด าที่ ๒๐๙/๒๕๕๘ และพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ขอแยกส านวน 
คดีพิเศษที่ ๖๕/๒๕๕๙ เพ่ือสอบสวนกรณีของผู้ต้องหาร่วมอีก ๒ คน สัญชาติลาว เป็นอีกคดีหนึ่ง โดยมีความเห็น
ควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสองไปแล้ว ต่อมามีคดีพิเศษที่ ๙๕/๒๕๕๗ กรณีผู้ต้องหา ๒ คน สัญชาติลาว ร่วมกระท า
ความผิดอาญาฐานพยายามน าหรือพาเงินตราที่เป็นของต้องก ากัดออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านศุลกากรโดย
ถูกต้อง และฐานละเลยและฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด โดยของกลางมีมูลค่า ๑๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
เหตุเกิดที่ด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากการสืบสวนทราบว่าเป็นเงิน
ของตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ที่ สปป.ลาว อ้างว่าจะน าไปจ่ายค่าน้ ามัน แต่ผู้ต้องหาได้ขอระงับคดี เมื่อคณะกรรมการ
เปรียบเทียบและงดการฟ้องร้องอนุมัติให้ระงับคดีแล้ว ถือว่าคุ้มกันผู้กระท าผิดในการที่จะถูกฟ้องร้องต่อไปในกรณี
แห่งความผิดนั้น ประกอบกับคดีซึ่งเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอื่นเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามค าเปรียบเทียบ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วคดีอาญาเลิกกันตามมาตรา ๓๗ (๔) ท าให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม 
มาตรา ๓๙ (๓) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา และพนักงานอัยการ
สั่งยุติแล้ว ต่อมามีคดีพิเศษที่ ๙๗/๒๕๕๘ กรณีผู้ต้องหาสัญชาติลาวกระท าความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร  
และความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้าและออกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมืองตามเวล า 
ที่ก าหนดไว้และไม่ผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ าช่องทาง  โดยของกลางเป็นธนบัตรเงินตราสกุล
ดอลลาร์สหรัฐมูลค่า ๔๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์ โดยน าเข้ามาทางด่านพรมแดนเชียงของ (ท่าเรือบั๊ค) อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย เวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. อันเป็นเวลาด่านปิดท าการแล้ว โดยอ้างว่าเป็นเงินของคนลาวเปิดร้าน
รับแลกเปลี่ยนเงินตราอยู่ที่ สปป.ลาว เป็นค่าเครื่องส าอาง ในชั้นพิจารณาคดีศาลจังหวัดเทิง จ าเลยขอรับสารภาพ 



 ๒ 

ศาลนัดอ่านค าพิพากษาวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อมามีคดีพิเศษที่ ๑๒๔/๒๕๕๘ กรณีจับกุมผู้ต้องหาสัญชาติไทย 
พร้อมของกลางธนบัตรสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจ านวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้า
บ้านแจมป๋อง อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อันเป็นความผิดฐานพยายามลักลอบน าเงินตราต่างประเทศเข้ามา
ภายในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่ าน พิธีการทางศุลกากรตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญั ติศุลกากร  
พ.ศ. ๒๔๖๙ ผู้ต้องหาประกอบอาชีพส่งออกโคกระบือมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านทาง สปป.ลาว  
เป็นการช าระหนี้ค่าโคกระบือ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของศาลอาญา และแยกส านวนคดีพิเศษที่ ๓๙/๒๕๕๙ กรณีชายไม่ทราบชื่อที่เป็นผู้น าเงินมาส่งให้
เพ่ือสืบหาตัวมาลงโทษต่อไป 

จากการสืบสวนสอบสวนประมวลได้ว่า เงินทั้งหมดเป็นของกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในพม่าที่ส่งมาขาย  
ในประเทศไทย และได้ประสานร่วมกับส านักงานป้องกันและปราบปรามการการฟอกเงิน ส านักงานป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด กรมสรรพากร กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และส านักคดีอาญาพิเศษ ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้ข้อสรุปว่าเป็นเงินที่เกิดจากการขายยาเสพติดในประเทศ 
โดยจะน าเงินค่ายาเสพติดออกไปในรูปแบบ 

๑. ลักลอบขนเงินบาทออกไปตามแนวชายแดน 
๒. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง 
๓. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทรถยนต์และอุปกรณ์ 
๔. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทน้ ามัน 
๕. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทสัตว์ (วัว ควาย) 
๖. ส่งออกไปเป็นสินค้าประเภทผลไม้ 

จากข้อมูลส านักงานป้องกันและปราบปรามยาการฟอกเงินแจ้งว่าจากการที่ประเทศไทยปราบปราม
ยาเสพติดอย่างหนักในช่วงนี้ท าให้กลุ่มว้าแดงขาดน้ ามันในการปั่นไฟฟ้าจนเกิดไฟฟ้าดับ และท าให้ขาดเงินรายได้
จากการขายยาเสพติด ไม่มีเงินไปซื้อน้ ามันและสินค้าอ่ืนจึงต้องลักลอบขนเงินตราต่างประเทศสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐมาจ่ายค่าน้ ามันและค่าสินค้าอ่ืน 

ดังนั้น จึงน่าเชื่อได้ว่าการลักลอบน าเงินออกนอกและน าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการกระท าของกระบวนการเดียวกันที่แบ่งหน้าที่กันท าในส่วนของความรับผิดชอบแต่ละกลุ่มข้างต้น  ซึ่งถ้า 
กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับผิดชอบในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ส านักงานป้องกันและปราบปรามกันฟอกเงิน กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด หน่วยเรือรักษา 
ความสงบเรียบร้อยตามล าแม่น้ าโขงเขตเชียงราย ทหาร และต ารวจในพ้ืนที่ ซึ่งพระราชบัญญัติการสอบสวน  
คดีพิเศษได้ให้อ านาจไว้ หากสามารถสกัดกั้นขบวนการนี้ได้ การผลิตยาเสพติดและส่งมาจ าหน่ายในประเทศไทย
หยุดลงได้ เนื่องจากผู้ผลิตยาเสพติดขาดเงินทุนและของใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ส่งออกไปจากประเทศไทยโดยใช้
ขบวนการที่กล่าวมาแล้ว และประเทศไทยจะปราศจากยาเสพติดในที่สุด 

 

 

 

 



 ๓ 

พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 

มาตรา ๘ ทวิ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งหรือน าเงินออกไปนอกหรือ
เข้ามาในประเทศไทย ให้ถือว่าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทย
หรือต่างประเทศ เป็นของตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

การส่งหรือน า หรือพยายามส่งหรือน า หรือช่วยเหลือหรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการ ส่งหรือ
น าเงินตรา เงินตราต่างประเทศ ธนาคารบัตรต่างประเทศ หรือหลักทรัพย์ไม่ว่าของไทยหรือ  ต่างประเทศออกไป
นอกหรือเข้ามาในประเทศไทย โดยฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระท าด้วยวิธีใด ๆ ให้ถือว่าเป็น การส่งหรือน าของต้องจ ากัดออกไปนอกหรือ
เข้ามาในประเทศไทยอันเป็นความผิดตามกฎหมาย  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

มาตรา 27 ผู้ใดหรือพาของที่ยังมิได้เสียค่าภาษี หรือของต้องจ ากัด หรือของต้องห้าม หรือที่ยังมิได้
ผ่านศุลกากรโดยถูกต้องเข้ามาในพระราชอาณาจักรสยามก็ดี  หรือส่ง หรือพาของเช่นว่านี้ออกไปนอก 
พระราชอาณาจักรก็ดี หรือช่วยเหลือด้วยประการใด ๆ ในการน าของเช่นว่านี้เข้ามา  หรือส่งออกไปก็ดีหรือย้าย
ถอนไป หรือช่วยเหลือให้ย้ายถอนไปซึ่งของดังกล่าวนั้นจากเรือก าปั่นท่าเทียบเรือ โรงเก็บสินค้า คลังสินค้า ที่มั่นคง 
หรือโรงเก็บของ โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ดี หรือให้ที่อาศัยเก็บ หรือเก็บ หรือซ่อนของเช่นว่านี้ หรือยอม หรือจัดให้
ผู้อื่นท าการเช่นว่านั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการขนหรือย้ายถอน หรือกระท าอย่างใดแก่ของเช่นว่า
นั้นก็ดี หรือเกี่ยวข้องด้วยประการใด ๆ ในการหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียค่าภาษีศุลกากร หรือใน
การหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงบทกฎหมายและข้อจ ากัดใด ๆ อันเกี่ยวแก่การน าของเข้า ส่งของออก ขนของ
ขึ้น เก็บของในคลังสินค้า และการส่งมอบของโดยเจตนาจะฉ้อค่าภาษีของรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 
หัว ที่จะต้องเสียส าหรับของนั้น ๆ ก็ดี หรือหลีกเลี่ยงข้อห้าม หรือข้อจ ากัดอันเกี่ยวแก่ของนั้นก็ดีส าหรับความผิด
ครั้งหนึ่ง ๆ ให้ปรับเป็นเงินสี่เท่าราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 


