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สรุป 

ค าพิพากษาศาลแพ่งที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 

คดีหมายเลขด าที่   ฟ39,47,94/2550 
คดีหมายเลขแดงที่ ฟ97,98,99/2560 พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3

ส านักงานอัยการสูงสุด               ผู้ร้อง 
 
 นาย ท. ผู้คัดค้าน 
     
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542   

คดีทั้งสามส านวนศาลมีค าสั่งรวมการพิจารณา เนื่องจากคู่ความเดียวกัน ให้เรียกพนักงานอัยการว่า 
ผู้ร้อง เรียกนายทนง ว่าผู้คัดค้าน  

ผู้ร้องยื่นค าร้องทั้งสามส านวน ขอให้ศาลไต่สวนและมีค าสั่งให้ริบทรัพย์สิน เป็นที่ดินตามโฉนดและ
ตามหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (นส.3ก.) รวมทั้งสิ้น 59 รายการ ตกเป็นของแผ่นดิน 

ผู้คัดค้านยื่นค าคัดค้านทั้งสามส านวน ขอให้ยกค าร้องและปล่อยทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์ของผู้คัดค้าน 
ทั้งสามส านวน 

ผู้ร้องและผู้คัดค้านน าสืบ 

พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้องและผู้คัดค้านแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ศาลอาญาและ 
ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษาให้ส่งตัวผู้คัดค้านไปด าเนินคดีที่ศาลแขวงประเทศสหรัฐอเมริกาประจ าเขต
แคลิฟอร์เนียเหนือ ตามค าฟ้องของพนักงานอัยการ โดยผู้คัดค้านถูกกล่าวหาจ านวน 3 กระทงความผิด และได้
ท าบันทึกข้อตกลงยุติคดีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ศาลแขวงสหรัฐแขวงเหนือแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย แผนกนคร
ซานฟรานซิสโก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2542 ยินยอมให้การรับสารภาพว่าการกระท าความผิดในกระทง  
ที่สาม คือ ความผิดฐานสมคบวางแผนร่วมกันลักลอบน ากัญชาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อันเป็นความผิด
ลักษณะ 21 มาตรา 952 (A) , 960 (A) (B) และ 963 มีอัตราโทษจ าคุกตั้งแต่ 10 ปี ถึงจ าคุกตลอดชีวิต   

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกว่า ค าร้องขอให้ริบทรัพย์ของผู้คัดค้านตกเป็นของแผ่นดิน โดย
อาศัยหลักกฎหมายแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีผลย้อนหลังใช้บังคับ
กับผู้คัดค้านไดห้รือไม ่

เห็นว่า ผู้คัดค้านโต้แย้งคัดค้านว่ามูลเหตุที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ริบทรัพย์สิน เป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2516-2537 ซึ่งเกิดก่อนมีการบัญญัติกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ.2542  ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อพิจารณาหมวด 6 การด าเนินการเกี่ยวกับ
ทรัพย์สิน แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มีลักษณะเป็นมาตรการทางแพ่ง
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อันเป็นลักษณะเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของสังคม มาตรการดังกล่าวไม่ใช่โทษทางอาญา
สามารถน าหลักกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับย้อนหลังได้ 

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า การกระท าของผู้คัดค้านเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (1) 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หรือไม่ 

เห็นว่า ผู้คัดค้านไม่เคยถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาบันทึกข้อตกลงยุติคดีกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ศาลแขวงมลรัฐแขวงเหนือแห่ง
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แผนกนครซานฟรานซิสโก ตามเอกสารหมาย ร.35 แล้ว ผู้คัดค้านให้การยอมรับว่าเป็น  
ผู้จัดหากัญชาจ านวนหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพ่ือจัดส่งมายังประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเจือสมกับพยานผู้ร้องว่า  
ผู้คัดค้านมีพฤติการณ์ในการซื้อขายกัญชาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนมและพ้ืนที่เขตประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้ความผิดที่ผู้คัดค้านให้การยอมรับจะเกิดข้ึนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ลักษณะ
ของขั้นตอนการด าเนินการจัดหาและจัดส่งกัญชาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ย่อมต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดของ  
การกระท าที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กรณีย่อมถือได้ว่าการกระท าของผู้คัดค้านเข้าลักษณะความผิดตามมูลฐาน
ของมาตรา 3 (1) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 แล้ว 

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่าทรัพย์ตามค าร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด
มูลฐานหรือไม ่

เห็นว่า ผู้คัดค้านน าสืบถึงการได้ทรัพย์สินมาจากการกระท าธุรกรรมซื้อขาย เมื่อพิจารณารายการ  
ท าธุรกรรมการซื้อขายที่ดินของผู้คัดค้าน มี บริษัท ชมวิวพัทยา จ ากัด กับบริษัท เบลลา รอยัล จ ากัด เป็นผู้ซื้อ
ที่ดิน ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีกรรมการชุดเดียวกัน แต่ผู้คัดค้านมิได้น ากรรมการบริษัททั้งสองบริษัทมาน าสืบให้เห็น
ถึงบัญชีงบดุลของบริษัทว่าเป็นอย่างไร ประกอบกิจการขาดทุนหรือมีรายได้อย่างไร และเมื่อพิจารณาบันทึก
ถ้อยค าของกรรมการบริษัท เบลลา รอยัล จ ากัด ท้ายค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเอกสารหมาย ค.120 
ปรากฏว่าบริษัท เบลลา รอยัล จ ากัด จดทะเบียนนิติบุคคลประเภทบริษัทจ ากัด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2549 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทผู้ซื้อจัดตั้งบริษัทขึ้นมาได้เพียงเดือนเศษ แต่มาซื้อที่ดินตามสัญญาซื้อขาย เอกสารหมาย 
ค.118 และ ค.119 มีมูลค่าสูงถึง 230,000,000 บาท และการท านิติกรรมซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมาย 
ค.119 ที่ดินมีจ านวนเนื้อที่เพียง 165 ตารางวา แต่ท าสัญญาซื้อขายกันสูงถึง 170,000,000 บาท กรณี
ย่อมท าให้เกิดข้อสงสัยว่าผู้คัดค้านกับบริษัทดังกล่าวมีการซื้อขายกันจริงหรือไม่ อีกทั้งเมื่อพิจารณาถึงสถานะ
ของผู้คัดค้านเคยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แต่ผลการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นแบบ
รายการเสียภาษีและรายได้พึงประเมินระหว่างปี พ.ศ.2536 ถึงปี พ.ศ.2547 กลับไม่พบข้อมูลการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีแต่อย่างใด ย่อมเป็นมูลเหตุข้อสงสัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีรายได้อย่างปกติเพียงพอในการที่
จะซื้อที่ดินทั้ง 59 รายการได้หรือไม่ เมื่อผู้คัดค้านอ้างว่าเงินที่น าไปซื้อที่ดินทั้ง 59 รายการ ตามบัญชีทรัพย์ที่ 
ผู้ร้องขอให้ศาลริบตกเป็นของแผ่นดิน เป็นเงินที่ผู้คัดค้านได้มาจากการประกอบธุรกิจโรงแรม การกู้ยืมเงินจาก
ธนาคารและสถาบันการเงินอ่ืน ผู้คัดค้านต้องมีภาระการพิสูจน์ให้เห็นถึงเงินอันเป็นรายได้ว่ามีที่มาสมเหตุผล
อย่างไร ช่วงเวลาก่อนและหลังผู้คัดค้านถูกส่งตัวไปด าเนินคดีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีรายได้ในแต่ละปี
อย่างไร พยานหลักฐานของผู้คัดค้านที่น าสืบมายังไม่มีน้ าหนักท าให้เชื่อได้ว่าทรัพย์สินทั้ง 59 รายการดังกล่าว  
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เป็นทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวกับการกระท าความผิดของผู้คัดค้าน จึงเห็นควรให้ริบทรัพย์สินทั้ง 59 รายการดังกล่าว  
ตกเป็นของแผ่นดิน 

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายมีว่า คดีของผู้ร้องขาดอายุความหรือไม่ 

เห็นว่า พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 หมวด 6 การด าเนินการ
เกี่ยวกับทรัพย์สิน เป็นมาตรการพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ ไม่ใช่เรื่องการใช้สิทธิเรียกร้องทางแพ่ง อันจะน าหลัก
อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับได้ คดีของผู้ร้องจึงไม่ขาดอายุความ 

จึงมีค าสั่งให้ที่ดินทั้ง 59 รายการ ตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ  
 


