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สรุป 
คําพิพากษาฎีกาท่ีเก่ียวกับกฎหมายวา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

   
 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๘๐๐/๒๕๕๔   พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด    ผู้ร้อง 
       นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์    ผู้คัดค้านที่ ๑ 
       บ. โฮ แปซิฟิค จํากัด    ผู้คัดค้านที่ ๒ 
 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑  
 ผู้ร้องนําสืบว่า สถานีตํารวจนครบาลมักกะสันมีการดําเนินคดีอาญาแก่ผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกในข้อหา
เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลน้ันทําการค้าประเวณีฯ ต่อมาคณะกรรมการธุรกรรม
มีมติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ และบุคคลอ่ืนซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ผลจากการ
ตรวจสอบเป็นที่เช่ือได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๑ กับพวกอาจมีการโอน จําหน่าย ยักย้าย ปกติหรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน       
ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด จึงมีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังดอกผลไว้ช่ัวคราว   

ผู้คัดค้านที่ ๑ และนางสาว ส. ย่ืนคําร้องขอให้เพิกถอนคําสั่ง คณะกรรมการธุรกรรมพิจารณาแล้ว       
มีคําสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ และบุคคลที่เก่ียวข้อง จากการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดมูลฐานได้ความว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด ท. ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตสถาน
บริการ และเป็นกรรมการผู้จัดการของผู้คัดค้านที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้บริหารงานและดําเนินกิจการสถานบริการ อาบ อบ 
นวด ฮ. โดยใช้ใบอนุญาตสถานบริการของห้างหุ้นส่วนจํากัด ท. นอกจากน้ีผู้คัดค้านที่ ๑ ยังเป็นกรรมการบริษัท
ในเครือ ด. ซึ่งประกอบกิจการสถานบริการและร้านอาหาร บริษัทในเครือ ด. และจากการรายงานการตรวจสอบ
สถานบริการอาบ อบ นวด ที่บริหารงานโดยบริษัทในเครือ ด. พบถุงยางอนามัยใช้แล้วจากกองขยะของสถาน
บริการจํานวนมาก นางสาว จ. นางสาว ว. และนางสาว ส. ให้การยืนยันว่า ถูกนาย ส. พาไปทํางานเป็นพนักงาน
นวดที่สถานบริการอาบ อบ นวด ฮ. ซึ่งจัดให้พนักงานนวดทุกคนร่วมประเวณีกับลูกค้า โดยค่าตอบแทนจะได้รับ
รอบละ ๑,๙๐๐ บาท ขณะที่เข้าทํางานบุคคลทั้งสามมีอายุไม่เกินสิบแปดปี จึงมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า ผู้คัดค้าน   
ที่ ๑ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ท. และผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับเพศ ตามประมวลกฎหมายอาญา 
กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี ซึ่งทําให้เกิดรายได้ และผู้คัดค้านที่ ๒ ไปซื้อหุ้นอีกหลายบริษัทในเครือ ทรัพย์สิน    
ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดมูลฐาน จึงขอให้มีคําสั่งให้ทรัพย์สินทั้งหมดพร้อมดอกผล   
ตกเป็นของแผ่นดิน 
 ผู้คัดค้านทั้งสองนําสืบว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ผู้คัดค้านที่ ๒ จึงเป็นเพียงผู้บริหาร
กํากับดูแลในระดับนโยบาย และผู้คัดค้านที่ ๑ ให้ปิดป้ายห้ามค้าประเวณีในสถานบริการอาบ อบ นวด ฮ. 



                                            
 

   ๒ 

 

สํานักกฎหมาย  
LEGAL AFFAIRS BUREAU 

 พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลมักกะสันรายงาน
การดําเนินคดีแก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นผู้ดําเนินกิจการสถานบริการอาบ อบ 
นวด ฮ. ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ ปปง. ทําการตรวจสอบรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรมของผู้คัดค้าน   
ทั้งสอง คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ ผู้ร้องย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้
ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน ศาลช้ันต้นไต่สวนแล้วมีคําสั่งให้ยกคําร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา 
 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันศาลจะต้องมีคําสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตามคําร้องของผู้ร้องหรือไม่   

ผู้ร้องฎีกาสรุปได้ว่า คดีมีหลักฐานให้รับฟังได้ว่ามีการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศ อันเป็นความผิด     
มูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามมาตรา ๕๑ 
วรรคสามว่า ทรัพย์สินของผู้คัดค้านทั้งสองเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด และผู้คัดค้านนําสืบไม่ได้
ว่าทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด หรือตนได้มาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน หรือได้มา
โดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดีและทางกุศลสาธารณะ ขอให้พิพากษากลับคําพิพากษา          
ของศาลล่างทั้งสองเป็นคําสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  

เห็นว่า ผู้ร้องมีนางสาว ส. และนางสาว จ. มาเบิกความได้ความในทํานองเดียวกันว่า พยานทั้งสอง
ทํางานเป็นพนักงานอาบ อบ นวด อยู่ที่สถานบริการอาบ อบ นวด จ. ต่อมานาย ส. พาพยานทั้งสองไปทํางานที่
สถานบริการอาบ อบ นวด ฮ. โดยมีค่าตัว ๑,๙๐๐ บาท ต่อรอบ แต่นาย ส. เป็นผู้รับค่าตัวแทนพยานทั้งสอง   
ทุกครั้ง ในแต่ละวันพยานทั้งสองจะเข้าไปน่ังในห้องกระจก เมื่อลูกค้าเลือกให้บริการ พยานทั้งสองจะมาพบ
ลูกค้าเพ่ือบริการ ในการทํางานพยานทั้งสองจะถูกนาย ส. บังคับให้ทํางาน หากพยานทั้งสองไม่ยอมให้บริการ  
แก่ลูกค้า นาย ส. จะทําร้ายพยานทั้งสอง และผู้ร้องยังมีนาย พ. มาเบิกความว่า พยานได้รับการติดต่อจาก        
เจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจนครบาลมักกะสันให้ไปเที่ยวสถานบริการอาบ อบ นวด  ฮ. พยานไปสถาน
บริการดังกล่าว มีหญิงบริการลงมาพบพยาน พยานกับหญิงบริการได้ขึ้นไปช้ัน ๓ พยานไม่พบเห็นป้าย           
ปิดประกาศว่าห้ามค้าประเวณีเหมือนกับที่พยานเคยพบป้ายดังกล่าวที่สถานนวดแผนโบราณ และมีการร่วม
ประเวณีกันในวันน้ันพยานใช้เวลาในการับบริการประมาณ ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที ในวันรุ่งขึ้นจึงรายงานให้เจ้า
พนักงานตํารวจทราบ ผู้ร้องยังมีพันตํารวจโท ว. เบิกความว่า ประมาณต้นปี ๒๕๔๖ เจ้าพนักงานตํารวจสถานี
ตํารวจนครบาลห้วยขวางจับกุมนาย ส . กับพวก ในข้อหาเป็นธุระจัดหาบุคคลให้ทําการค้าประเวณี 
ผู้บังคับบัญชาจึงมอบหมายให้พยานไปเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจนครบาล  
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เห็นว่า  นางสาว ส. นางสาว จ. และนาย พ. ไม่เคยรู้จักหรือมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้คัดค้านทั้งสอง    
มาก่อน ต่างเบิกความถึงสาเหตุการที่พยานทั้งสามเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานบริการอาบ อบ นวด ฮ. ของผู้คัดค้าน
ที่ ๒ ซึ่งขณะน้ันมีผู้คัดค้านน่ี ๑ เป็นกรรมการผู้จัดการ โดยนางสาว ส. และนางสาว จ. ล้วนมีอายุไม่เกินสิบแปด
ปี ต่างเบิกความยืนยันถึงการเข้าไปขายบริการทางเพศในสถานบริการดังกล่าว สอดคล้องกับคําเบิกความของ
นาย พ. ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานตํารวจนครบาลมักกะสันให้เข้าใช้บริการในสถานบริการ อาบ อบ 
นวด ฮ. ทั้งพยานยืนยันว่าได้ร่วมประเวณีกับหญิงบริการ สอดรับกับคําเบิกความของ เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
ปปง. ที่ยืนยันว่าจากการตรวจสถานบริการ อาบ อบ นวด ฮ. พบถุงยางอนามัยใช้แล้วจํานวนหนึ่ง และสถาน
บริการดังกล่าวเคยซื้อถุงยางอนามัยจากบริษัท จ. โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๕ มีการสั่งซื้อถุงยางอนามัยเป็นจํานวน
มาก เห็นว่าทนายผู้ร้องทุกปากไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้คัดค้านทั้งสองมาก่อน โดยเฉพาะพยานผู้ร้องที่เป็น
เจ้าพนักงานของรัฐ ล้วนเบิกความไปตามท่ีได้ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ไม่ปรากฏเหตุให้ระแวงสงสัยว่าจะ     
กลั่นแกล้งปรักปรําผู้คัดค้านทั้งสอง เช่ือได้ว่าพยานผู้ร้องดังกล่าวเบิกความจริง แม้ผู้คัดค้านที่ ๒ จะมีกฎระเบียบ
การทํางานของพนักงานอาบ อบ นวด โดยห้ามมิให้ค้าประเวณี หรือมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าในห้องนวดก็ตาม 
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ซึ่งในข้อน้ีผู้คัดค้านที่ ๑ เบิกความได้ความว่า สถานบริการอาบ อบ นวด ฮ. มีผู้คัดค้านที่ ๒ เป็นเจ้าของ
กิจการ ส่วนห้างหุ้นส่วนจํากัด ท. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการอาบ อบ นวด ทรัพย์สิน
ตามคําร้องทั้งหมดไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้คัดค้านที่ ๑ แต่จะมีผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาประกอบกิจการ
ร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีผู้คัดค้านที่ ๑ เป็นผู้บริหารกิจการน้ัน  

เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง    
บัญญัติว่า “ผู้ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา ๔๙     
อาจย่ืนคําร้องก่อนศาลมีคําสั่งตามมาตรา ๕๑ โดยแสดงให้ศาลเห็นว่า 
 (๑) ตนเป็นเจ้าของที่แท้จริง และทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด หรือ 
 (๒) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทนหรือได้มาโดยสุจริตและตามสมควรในทางศีลธรรมอันดี
หรือในทางกุศลสาธารณะ...” 
 ดังนั้น เมื่อผู้คัดค้านที่ ๑ อ้างว่าไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่พนักงานอัยการร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดิน        
ผู้คัดค้านที่ ๑ จึงไม่มีอํานาจย่ืนคําร้องคัดค้านตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๑) ได้ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๒ น้ัน ไม่ได้    
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สํานักกฎหมาย  
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 พิพากษากลับว่า ให้ทรัพย์สินตามคําร้องตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
     

  


