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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 1389/2563   พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ผู้ร้อง 
     
 นำง ส. ผู้คัดค้ำนที่ 1
 ธนำคำร ธ. ผู้คัดค้ำนที่ 2
  
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 มำตรำ 3 ทรัพย์สินที่เก่ียวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมีควำมหมำยรวมถึงทรัพย์สินที่เปลี่ยนสภำพหรือได้มำจำกกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็น
ควำมผิดมูลฐำน และศำลมีอ ำนำจสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นอองแผ่นดินได้  ตำมพ.ร.บ.ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 มำตรำ 51 เว้นแต่ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำอองทรัพย์สิน อำจยื่นค ำร้องก่อน
ศำลมีค ำสั่งตำมมำตรำ 51 โดยแสดงให้ศำลเห็นว่ำตนเป็นเจ้ำอองที่แท้จริง และทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด หรือตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน หรือได้มำโดยสุจริตและ  
ตำมสมควรในทำงศีลธรรมอันดี หรือในทำงกุศลสำธำรณะ ตำมมำตรำ 50 

เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ยังช ำระค่ำเช่ำซื้อไม่ครบถ้วนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพำทจึงยังคงเป็นอองผู้คัดค้ำนที่ 2 อยู่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 2 เป็นสถำบันกำรเงินประกอบธุรกิจให้เช่ำซื้อรถยนต์เป็นปกติธุระในลักษณะเป็นกำรให้สินเชื่อ
รูปแบบหนึ่ง กรณีมีเหตุควรเชื่อว่ำผู้คัดค้ำนที่ 2 ให้ผู้คัดค้ำนที่ 1 เช่ำซื้อรถยนต์พิพำทและรับเงินตำมสัญญำเช่ำซื้อ
โดยสุจริต ผู้คัดค้ำนที่ 2 จึงชอบที่จะออคืนรถยนต์พิพำทได้ ผู้คัดค้ำนที่ 1 น ำเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดมำช ำระรำคำค่ำเช่ำซื้อรถยนต์พิพำทบำงส่วน รถยนต์พิพำทจึงมีส่วนที่เป็นทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดซึ่งต้องตกเป็นอองแผ่นดินรวมอยู่ด้วย ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน
ต้องด ำเนินกำรอำยทอดตลำดรถยนต์พิพำทซึ่งเป็นทรัพย์ที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วน ำเงินที่ได้จำกกำรอำยทอดตลำด
คืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ตำมสิทธิอองผู้คัดค้ำนที่ 2 

 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องออให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สิน จ ำนวน 1 รำยกำร พร้อมดอกผลอองเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่เกิดอึ้นตกเป็นอองแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนที่ 1 ยื่นค ำคัดค้ำนออให้ยกค ำร้องและมีค ำสั่งคืนรถยนต์พิพำทให้ผู้คัดค้ำนที่ 1 ผู้คัดค้ำนที่ 2 
ยื่นค ำคัดค้ำนและแก้ไอค ำคัดค้ำนออให้มีค ำสั่งคืนรถยนต์พิพำทแก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 หำกไม่อำจสั่งคืนได้ออให้ใช้
ค่ำเสียหำยเป็นเงิน 530,013.34 บำท ให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 

ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรอำยทอดตลำดรถยนต์พิพำท 
แล้วน ำเงินที่ได้จำกกำรอำยทอดตลำดส่วนที่เป็นกำรน ำเงินที่ได้จำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนมำช ำระเงินดำวน์
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และผ่อนช ำระค่ำเช่ำซื้อรถยนต์ในรำคำ 883,313 บำท ตกเป็นอองแผ่นดิน หำกมีเงินที่เหลือให้คุ้มครองสิทธิออง
ผู้คัดค้ำนที่ 2 โดยน ำเงินที่เหลือ (ถ้ำมี) ดังกล่ำวคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้ำนที่ 2 อุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้รถยนต์พิพำท พร้อมดอกผลตกเป็นอองแผ่นดิน นอกจำกที่แก้ 
ให้เป็นไปตำมค ำสั่งอองศำลชั้นต้น ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้ำนที่ 2 ฎีกำ โดยได้รับอนุญำตจำกศำลฎีกำ 

ศำลฎีกำคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่ำ อ้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติโดยคู่ควำมไม่ได้โต้แย้งกันในชั้นฎีกำว่ำ  
ผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นภริยำโดยชอบด้วยกฎหมำยอองนำยณัฏฐพล เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 ผู้คัดค้ำนที่ 1 
ซื้อรถยนต์พิพำทจำกบริษัทสยำมนิสสัน นครศรี จ ำกัด ในรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 1,248,000 บำท ช ำระ 
เงินดำวน์รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 700,000 บำท ส่วนที่เหลือตกลงท ำสัญญำเช่ำซื้อกับผู้คัดค้ำนที่ 2 ในรำคำเช่ำซื้อ 
รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมเป็นเงิน 611,040 บำท ผ่อนช ำระค่ำเช่ำซื้อเป็นรำยงวด ๆ ละเดือน เดือนละ 10,184 บำท  
รวม 60 งวด เริ่มช ำระงวดแรกวันที่ 27 กรกฎำคม 2554 และงวดต่อไปทุกวันที่ 27 จนกว่ำจะครบ  
ผู้คัดค้ำนที่ 1 ช ำระค่ำเช่ำซื้อเพียง 18 งวด เป็นเงิน 183,312 บำท แล้วผิดนัดไม่ช ำระ โดยเงินดำวน์และ  
ค่ำงวดเช่ำซื้อดังกล่ำวเป็นเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด อันเป็นควำมผิดมูลฐำน  
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 วรรคหนึ่ง (1) 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำอองผู้คัดค้ำนที่ 2 ว่ำ รถยนต์พิพำทเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดอันเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือไม่ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม  
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 วรรคห้ำ ให้นิยำมค ำว่ำ “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” 
หมำยควำมว่ำ 

(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินหรือจำก
กำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินและให้รวมถึงเงินหรือ
ทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพ่ือใช้หรือสนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน 

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนด้วยประกำรใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตำม (๑) 
หรือ 

(๓) ดอกผลอองเงินหรือทรัพย์สินตำม (๑) หรือ (๒) 
ทั้งนี้ ไม่ว่ำทรัพย์สินตำม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปกี่ครั้งและ

ไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองอองบุคคลใด โอนไปเป็นอองบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำ  
เป็นอองบุคคลใด ตำมบทบัญญัติดังกล่ำว ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมีควำมหมำยรวมถึงทรัพย์สิน
ที่เปลี่ยนสภำพหรือได้มำจำกกำรใช้จ่ำยเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำน และศำลมีอ ำนำจสั่ง
ให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตกเป็นอองแผ่นดินได้ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มำตรำ 51 เว้นแต่ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำอองทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรร้องออให้ตกเป็นอองแผ่นดินตำมมำตรำ 49 
อำจยื่นค ำร้องก่อนศำลมีค ำสั่งตำมมำตรำ 51 โดยแสดงให้ศำลเห็นว่ำ (1) ตนเป็นเจ้ำอองที่แท้จริง และ
ทรัพย์สินนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินที่เก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิด หรือ (2) ตนเป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน 
หรือได้มำโดยสุจริตและตำมสมควรในทำงศีลธรรมอันดี หรือในทำงกุศลสำธำรณะ ตำมมำตรำ 50  
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แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว คดีนี้อ้อเท็จจริงได้ควำมว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 1 เช่ำซื้อรถยนต์พิพำทจำกผู้คัดค้ำนที่ 2 
โดยผู้คัดค้ำนที่ 1 น ำเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดมำช ำระเงินดำวน์และช ำระค่ำงวด
เช่ำซื้อ แต่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ก็มีเพียงสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ในรถยนต์พิพำท โดยจะได้กรรมสิทธิ์  
ในรถยนต์พิพำทเมื่อช ำระค่ำเช่ำซื้อครบถ้วนแล้วเท่ำนั้น เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ยังช ำระค่ำเช่ำซื้อไม่ครบถ้วน
กรรมสิทธิ์ในรถยนต์พิพำทจึงยังคงเป็นอองผู้คัดค้ำนที่ 2 อยู่ ผู้คัดค้ำนที่ 2 เป็นสถำบันกำรเงินประกอบธุรกิจ
ให้เช่ำซื้อรถยนต์เป็นปกติธุระในลักษณะเป็นกำรให้สินเชื่อรูปแบบหนึ่ง กรณีมีเหตุควรเชื่อว่ำผู้คัดค้ำนที่ 2 ให้  
ผู้คัดค้ำนที่ 1 เช่ำซื้อรถยนต์พิพำทและรับเงินตำมสัญญำเช่ำซื้อโดยสุจริตไม่ทรำบว่ำผู้คัดค้ำนที่ 1 น ำเงิน 
ที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำวมำช ำระเงินดำวน์และค่ำงวดเช่ำซื้อบำงส่วน ผู้คัดค้ำนที่ 2 จึงชอบที่จะ 
ออคืนรถยนต์พิพำทได้ อย่ำงไรก็ตำม เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 น ำเงินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 
มำช ำระรำคำค่ำเช่ำซื้อรถยนต์พิพำทบำงส่วน รถยนต์พิพำทจึงมีส่วนที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดซึ่งต้องตกเป็นอองแผ่นดินรวมอยู่ด้วย เมื่อตำมสัญญำเช่ำซื้อระบุว่ำรถยนต์พิพำทมีรำคำเงินสด 
1,166,355.14 บำท หักเงินดำวน์ 654,205.61 บำท ผู้คัดค้ำนที่ 2 ใช้เงินลงทุนในกำรให้ผู้คัดค้ำนที่ 1 
เช่ำซื้อรถยนต์พิพำท 512,149.53 บำท ซึ่งไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม โดยภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่ช ำระไป ผู้คัดค้ำนที่ 2 
มีสิทธิเรียกเก็บจำกผู้คัดค้ำนที่ 1 เมื่อช ำระเงินให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 แล้วบำงส่วน ส่วนที่ยังอำดอยู่ผู้คัดค้ำนที่ 2 
มีสิทธิได้รับคืนตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 82/3 วรรคสำมอยู่แล้ว เมื่อระยะเวลำเช่ำซื้อ มีก ำหนด 60 งวด 
คิดเป็นเงินค่ำเช่ำซื้อในส่วนที่เป็นรำคำรถยนต์พิพำทงวดละ 8,535.83 บำท ผู้คัดค้ำนที่ 1 ช ำระค่ำเช่ำซื้อ
มำแล้ว 18 งวด เป็นเงิน 153,644.94 บำท จึงเหลือเงินลงทุนอองผู้คัดค้ำนที่ 2 ที่ยังอำดอยู่ซึ่งผู้คัดค้ำนที่ 2 
มีสิทธิจะได้รับ 358,504.59 บำท ดังนั้น จึงต้องคืนรำคำรถยนต์พิพำทตำมสิทธิอองผู้คัดค้ำนที่  2  
โดยส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินต้องด ำเนินกำรอำยทอดตลำดรถยนต์พิพำทซึ่งเป็นทรัพย์  
ที่แบ่งแยกไม่ได้แล้วน ำเงินที่ได้จำกกำรอำยทอดตลำดคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ไม่เกิน 358,504.59 บำท 
พร้อมดอกผล ฎีกำอองผู้คัดค้ำนที่ 2 ฟังอึ้นบำงส่วน 

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินด ำเนินกำรอำยทอดตลำดรถยนต์
พิพำท แล้วน ำเงินที่ได้จำกกำรอำยทอดตลำดคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ไม่เกิน 358,504.59 บำท พร้อมดอกผล 
หำกมีเงินเหลือพร้อมดอกผลให้ตกเป็นอองแผ่นดิน ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นฎีกำให้เป็นพับ 

 

 


