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สรุป    
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

           

ค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ที่ ๓๐๓๗/๒๕๖๒      พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด     ผู้ร้อง 
     นำงสำวรังสิยำ ข ำอุปถัมภ์          ผู้คัดค้ำน 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ 
 ผู้ร้องยื่นค ำร้องว่ำ นำยตัน เซียว เลง กับผู้คัดค้ำน ถูกด ำเนินคดีในข้อหำร่วมกันมียำเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ ๑ (เอ็กซ์ตรำซี) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำยโดยฝ่ำฝืนต่อกฎหมำย โดยศำลอำญำกรุงเทพใต้
พิพำกษำลงโทษนำยตัน เซียว เลง และยกฟ้องผู้คัดค้ำน คดีถึงที่สุด เมื่อนำยตัน เซียว เลง มีพฤติกำรณ์กระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดอันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน    
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓ (๑) ผู้คัดค้านซึ่งอยู่กินเป็นสามีภริยากับนายตัน เซียว เลง จึงเป็นผู้เกี่ยวข้องหรือ    
เคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด ผู้คัดค้ำนประกอบอำชีพรับจ้ำงให้บริกำรนว ด    
แผนโบรำณมีรำยได้แค่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยเท่ำนั้น แต่มีชื่อเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ 
เลขที่ดิน ๒๔๔ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง รวมรำคำประมำณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท ขอให้มีค ำสั่งให้ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ 
จังหวัดสงขลำ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเลขที่ ๖๖/๗๙ ซึ่งมีชื่อผู้คัดค้ำนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมดอกผลตกเป็นของ
แผ่นดินตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๕๑ 
 ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 
 ผู้คัดค้ำนยื่นค ำคัดค้ำนว่ำ ผู้คัดค้ำนน ำเงินที่ได้จำกกำรถูกสลำกกินแบ่งที่ประเทศมำเลเซีย ในขณะที่    
ผู้คัดค้ำนท ำงำนอยู่ประเทศมำเลเซีย มำซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ เลขที่ดิน ๒๔๔ ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอ
หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงเลขที่  ๖๖/๗๙ จึงเป็นกำรได้มำโดยสุจริต ผู้คัดค้ำนไม่มีส่วนร่วม    
ในกำรกระท ำควำมผิดของนำยตัน เซียว เลง ขอให้คืนทรัพย์สินดังกล่ำวแก่ผู้คัดค้ำน 
 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว พร้อมดอกผลตกเป็น          
ของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง  
 ผู้คัดค้านอุทธรณ์ 
          ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน  
 ผู้คัดค้านฎีกา 
 ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ พฤติกรรมของผู้คัดค้ำนและนำยตัน เซียว เลง ที่มีควำมสัมพันธ์ฉันสำมีภริยำ     
โดยพฤตินัยเป็นเวลำนำนแล้ว และพักอำศัยอยู่ในบ้ำนเดียวกัน ผู้คัดค้ำนเบิกควำมว่ำ ผู้คัดค้ำนประกอบอำชีพ
รับจ้ำงให้บริกำรนวดแผนโบรำณมีรำยได้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย และมีชื่อเจ้ำของที่ดินตำมโฉนดเลขที่ ๒๑๓๘๐๗ 
ต ำบลคอหงส์ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง เนื่องจำกถูกสลำกกินแบ่งรำงวัลที่ ๑         
ของประเทศมำเลเซีย คิดเป็นเงินไทยประมำณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บำท โดยเมื่อถูกรำงวัลได้ให้นำยตัน เซียว บุน    
ไปรับเงิน โดยธนำคำรออกหลักฐำนกำรรับเงินให้ แล้วนำยตัน เซียว บุน ถือเงินสดน ำมำมอบให้ที่ด่ำนตรวจคน
เข้ำเมืองชำยแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย ๒ ครั้ง ครั้งแรก ๑๐๐,๐๐๐ ริงกิต ที่เหลือน ำมำให้
ในครั้งที่ ๒ โดยผู้คัดค้ำนเก็บเงินดังกล่ำวเองไม่ได้น ำไปฝำกธนำคำร ผู้คัดค้ำนตอบค ำถำมค้ำนผู้ร้องไว้ว่ำ          
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ผู้คัดค้ำนเปิดบัญชีธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ที่สำขำอโศก – ดินแดง กรุงเทพมหำนคร, ที่สำขำปำดัง    
เบซำร์ อ ำเภอสะเดำ จังหวัดสงขลำ, ที่สำขำถนนศรีภูวนำรถ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ และที่สำขำบิ๊กซี  
นวนคร อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี และยังมีกำรเดินบัญชีต่ำง ๆ ดังกล่ำว โดยกำรน ำเงินเข้ำฝำกเพียง
จ ำนวน ๑,๐๐๐ บำท หรือน้อยกว่ำนั้น กำรที่ผู้คัดค้ำนอ้ำงว่ำเก็บเงินสดที่คิดเป็นเงินไทยมีมูลค่ำถึง 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บำทไว้ โดยไม่น ำฝำกธนำคำรตั้งแต่เดือนเมษำยน ๒๕๕๒ ที่ถูกรำงวัล จนกระท่ังซื้อบ้ำนและที่ดิน
เมื่อเดือนธันวำคม ๒๕๕๒ อีกทั้ง เมื่อพิจำรณำรำยกำรเดินบัญชีธนำคำร ในปี ๒๕๕๒ พบว่ำ บัญชีที่สำขำ      
ปำดังเบซำร์ยอดเงินฝำกเข้ำ ๐.๐๓ บำท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยของต้นเงินคงเหลือเพียง ๑๑.๘๒ บำท กรณีบัญชีที่สำขำ
อโศก – ดินแดง ก็มีเพียงดอกเบี้ยของต้นเงินที่คงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยบำทเท่ำนั้น ข้ออ้ำงของผู้คัดค้ำนจึงเป็นพิรุธ
เพรำะขัดต่อสิ่งที่ควรจะเป็น ประกอบกับก่อนหน้ำนี้บัญชีดังกล่ำวมีเงินเข้ำบัญชีทั้งที่สำขำอโศก – ดินแดง     
และสำขำปำดังเบซำร์ ระหว่ำงปี ๒๕๔๗ – ถึง ๒๕๕๐ รวมเป็นเงินหลำยล้ำนบำท แต่ก็มีกำรถอนออกไป      
ครั้งละมำก ๆ จนเหลือเพียงเล็กน้อยดังกล่ำว โดยไม่ปรำกฏว่ำน ำไปใช้จ่ำยอะไร ทั้งตัวผู้คัดค้ำนประกอบอำชีพ
รับจ้ำงเป็นพนักงำนนวดแผนโบรำณและขำยบริกำรทำงเพศด้วย มีรำยได้เดือนละประมำณ ๓๐,๐๐๐ บำท 
เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำยแต่ไม่มีเงินฝำก แม้นำยตัน เซียว เลง จะช ำระให้ผู้คัดค้ำนเป็นค่ำเช่ำบ้ำนเดือนละ    
๕,๐๐๐ บำท และประกอบอำชีพแพปลำ ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมำใช้จ่ำยจนต้องตัดสินใจค้ำยำเสพติด        
เมื่อปรำกฏตำมพฤติกำรณ์ว่ำมีเงินเข้ำออกในบัญชีของผู้คัดค้ำนจ ำนวนมำก และผู้คัดค้ำนได้ทรัพย์ตำมค ำร้อง
มำในขณะมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำยตัน เซียว เลง ซึ่งเป็นสำมีของผู้คัดค้ำนโดยพฤตินัยและเป็นผู้กระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดโดยไม่ปรำกฏว่ำผู้คัดค้ำนมีรำยได้จำกแหล่งอ่ืนใด  เอกสำรกำรได้มำซึ่งเงินที่อ้ำงว่ำ
ถูกรำงวัลสลำกกินแบ่งซึ่งเป็นภำษำต่ำงประเทศโดยไม่มีค ำแปลและไม่มีพยำนชัดแจ้ง ว่ำ ผู้คัดค้ำนเป็นผู้ซื้อ
สลำกกินแบ่งแล้วถูกรำงวัลน ำเงินมำซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง ดังนั้น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงตำมค ำร้อง
ดังกล่ำวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำม          
ยำเสพติดอันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ ๓ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ฎีกำของผู้คัดค้ำนจึงฟังไม่ข้ึน 
  อนึ่ง แม้พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๕๙ วรรคสอง จะบัญญัติ
ให้พนักงำนอัยกำรได้รับยกเว้นค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งปวงก็ตำม แต่คดีนี้ถือว่ำเป็นคดีแพ่ง กำรที่ศำลล่ำงทั้งสอง         
มีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตำมค ำร้องตกเป็นของแผ่นดิน โดยไม่ได้สั่งเรื่องค่ำฤชำธรรมเนียมเป็นกำรไม่ชอบ เพรำะค ำสั่ง
เรื่องค่ำฤชำธรรมเนียม แม้จะไม่มีค ำขอของคู่ควำมฝ่ำยใดและแม้จะให้เป็นพับกันไป ก็เป็นหน้ำที่ของศำลที่จะต้อง
สั่งลงไว้ในค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งชี้ขำดคดี ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ ๑๖๗ วรรคหนึ่ง 
  ศาลฎีกาพิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลให้เป็นพับ     


