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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 3332/2562 พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด                ผู้ร้อง 
 
     นำง อ.       ผู้คัดค้ำน
            
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

กำรชั่งน้ ำหนักถ้อยค ำพยำน เป็นอ ำนำจของศำลที่จะหยิบยกเอกสำรฉบับใดที่คู่ควำมอ้ำงข้ึนมำอธิบำย
หรือไม่ก็ได้ ไม่มีบทบัญญัติใดที่บังคับให้ศำลต้องหยิบยกเอกสำรทุกฉบับหรือข้ออ้ำงทุกข้อที่ผู้คัดค้ำนโต้แย้ง
ขึ้นมำอธิบำย ที่ผู้คัดค้ำนฎีกำว่ำศำลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับเอกสำรที่ผู้คัดค้ำนโต้แย้ง ก็เป็นกำรฎีกำ
โต้แย้งในรำยละเอียดอันเป็นขั้นตอนกำรชั่งน้ ำหนักถ้อยค ำพยำน ฎีกำของผู้คัดค้ำนฟังไม่ข้ึน 

กำรพิจำรณำว่ำทรัพย์สินใดจะพึงริบได้หรือไม่ จะต้องพิจำรณำได้ควำมว่ำทรัพย์สินตำมค ำร้องเป็น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด และค ำร้องของผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สินฟังไม่ขึ้น ตำมนัยแห่ง
มำตรำ 51 แห่ งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 เมื่ อผู้คัดค้ำน 
มีชื่อเป็นผู้สั่งซื้อขำยน้ ำมัน จำกกำรเข้ำไปตรวจค้นโรงไม้ที่ตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส.ทั้งหมด 3 ครั้ง จะพบ 
ผู้คัดค้ำนทุกครั้ง ขณะเปิดตู้เซฟมีนำย ส. และผู้คัดค้ำนอยู่ด้วยตลอดเวลำ เกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่อยู่ในควำม
ครอบครองของบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำย ส. เช่นผู้คัดค้ำน ก็น่ำเชื่อว่ำเป็นกำรถือครองแทนนำย ส. 
เพรำะนำย ส. ตกเป็นบุคคลล้มละลำย ผู้คัดค้ำนเป็นภรรยำที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนำย ส. มีบุตรด้วยกัน 
1 คน โดยอยู่กินฉันสำมีภรรยำกันมำกกว่ำ 10 ปี บัญชีรับ-จ่ำยน้ ำมันที่ตรวจพบที่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. ก็พบว่ำ
มีกำรระบุชื่อเล่นของผู้คัดค้ำนไว้ด้วย ในกำรท ำธุรกิจของนำย ส. และผู้คัดค้ำนไม่ได้ใช้บัญชีตนเอง แต่จะใช้
บัญชีของลูกน้องซึ่งเปิดไว้ประมำณ 50 บัญชี จำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้เก็บรักษำ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน ข้อกล่ำวอ้ำงของผู้คัดค้ำนที่ว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับนำย ส. จึงฟัง
ไม่ข้ึน หำกผู้คัดค้ำนมีรำยได้จำกผลประกอบกำรที่มีก ำไรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. และบริษัท ส. ดังที่กล่ำวอ้ำง
จริง ก็ย่อมต้องมีหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เมื่อไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรเสียภำษีของผู้คัดค้ำน 
และเมื่อพิจำรณำงบกำรเงินย้อนหลัง 5 ปี ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. และบริษัท ส. ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีผลก ำไรต่อหุ้น
หุ้นละเท่ำใด มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้คัดค้ำนอย่ำงไร และมีจ ำนวนเพียงพอที่ผู้คัดค้ำนจะน ำไปซื้อที่ดินในนำมส่วนตัว
หรือน ำเงินไปฝำกธนำคำรตำมรำยกำรในเอกสำรหมำย ร.11 หรือไม่ นอกจำกนี้ยังปรำกฏว่ำบริษัท ส. ประสบ
ภำวะขำดทุนเรื่อยมำ ส่วนห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. ก็ปรำกฏว่ำเหลือก ำไรสะสม 17 ล้ำนบำทเศษ ซึ่งเป็นเงินก ำไร
ของห้ำงที่ยังไม่ได้จัดสรรก ำไรให้แก่หุ้นส่วน จึงไม่อำจนับได้ว่ำเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้คัดค้ำน พิจำรณำ
ทรัพย์สินตำมเอกสำรหมำย ร.11 ก็มิใช่ชื่อของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. และบริษัท ส. เป็นเจ้ำของ แต่เป็นชื่อของ
ผู้คัดค้ำนและนำย ส. ไม่น่ำเชื่อว่ำเงินที่น ำมำซื้อที่ดินและเงินในบัญชีเงินฝำกตำมเอกสำรหมำย ร.11  
เป็นทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด พยำนหลักฐำนผู้คัดค้ำนไม่พอฟังว่ำเป็นทรัพย์สิน 
ที่ผู้คัดค้ำนได้มำจำกผลก ำไรที่ได้จำกกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. อีกทั้งไม่ปรำกฏว่ำเงินที่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. 
น ำมำเป็นเงินทุนในกิจกำรซื้อขำยไม้น ำมำจำกสินเชื่อของธนำคำรที่ใช้หลักประกันใดค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อ  
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ผู้คัดค้ำนไม่มีพยำนหลักฐำนน ำสืบแสดงถึงที่มำของทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในส่วนนี้ ก็ยิ่งท ำให้น่ำเชื่อว่ำ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ส. เป็นกิจกำรที่ตั้งขึ้นจำกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนของนำย  ส. 
และผู้คัดค้ำน  

 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของนำยสหชัยกับพวก ตำม
บัญชีทรัพย์สินเอกสำรท้ำยค ำร้องหมำยเลข 11 รวม 42 รำยกำร พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้น 
ตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนยื่นค ำคัดค้ำน ขอให้ยกค ำร้องและคืนทรัพย์สินทัง้หมดแก่ผู้คัดค้ำน 

ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้วมีค ำสั่งให้คืนทรัพย์สินรำยกำรที่ 20 ถึงรำยกำรที่ 22 รำยกำรที่ 29 ถึง
รำยกำรที่ 32 รำยกำรที่ 34 ถึงรำยกำรที่ 42 แก่ผู้คัดค้ำน และให้ทรัพย์สินรำยกำรที่ 1 ถึงรำยกำรที่ 19 
รำยกำรที่ 23 ถึงรำยกำรที่ 28 และรำยกำรที่ 33 ตำมบัญชีทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.11 พร้อมดอกผลของ
เงินหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้ร้องและผู้คัดค้ำนอุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณพิ์พำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

ผู้ร้องและผู้คัดค้ำนฎีกำ 

ศำลฎีกำวินิจฉัยแล้ว มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยประกำรแรกตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนว่ำ นำยสหชัยและผู้คัดค้ำน
กระท ำควำมผิดมูลฐำน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (7) หรือไม่ 

เห็นว่ำ มูลเหตุคดีนี้สืบเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ นำยสหชัยกับผู้คัดค้ำนมีพฤติกำรณ์ลักลอบ
จ ำหน่ำยน้ ำมันเถื่อนมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2555 เจ้ำพนักงำนต ำรวจ  
งำนปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับน้ ำมันเชื้อเพลิง ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และชุดเฉพำะกิจป้องกัน
ภัยแทรกซ้อน กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 ส่วนหน้ำ จับกุมเรือโชคน ำชัย 2 ซึ่งเป็น
เรือประมงดัดแปลงเพ่ือบรรทุกน้ ำมันเชื้อเพลิง มีน้ ำมันดีเซลประมำณ 2,000 ลิตร อยู่ในล ำเรือ แต่ไม่มี
ใบอนุญำตขนถ่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิง และจำกกำรตรวจค้นภำยในเรือพบเงินสกุลมำเลเซีย จ ำนวน 4.8 ล้ำนริงกิต 
คิดเป็นเงินไทยประมำณ 50 ล้ำนบำท อยู่ในกล่องกระดำษจ ำนวน 6 กล่อง จึงยึดไว้เป็นของกลำง  พร้อม
ควบคุมตัวไต้ก๋งเรือหรือผู้ควบคุมเรือ และลูกเรืออีก 4 คน มำท ำกำรสอบสวน ทุกคนให้กำรรับสำรภำพว่ำ  
ท ำหน้ำที่เพียงขนส่งน้ ำมันเถื่อนให้แก่ลูกค้ำเท่ำนั้นโดยเรือดังกล่ำวเป็นของเสี่ยโจ้ เบื้องต้นเจ้ำหน้ำที่ได้ควบคุมตัว
ไต้ก๋งและลูกเรือพร้อมกับแจ้งข้อหำว่ำ “ร่วมกันน ำหรือพำของ (น้ ำมันเชื้อเพลิง) ที่ยังไม่ได้เสียภำษี หรือที่ยังไม่ได้
ผ่ำนศุลกำกรโดยถูกต้องเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือช่วยเหลือด้วยประกำรใด ๆ ในกำรน ำของ (น้ ำมันเชื้อเพลิง)  
ที่น ำเข้ำมำโดยไม่ได้รับอนุญำต ร่วมกันช่วยซ่อนเร้น ช่วยจ ำหน่ำย ช่วยพำเอำไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้ด้วยประกำรใด ๆ 
ซึ่งของ (น้ ำมันเชื้อเพลิง) ที่น ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร โดยหลีกเลี่ยงอำกร” และต่อมำได้มีกำรออกหมำยจับ
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ผู้ต้องหำเพ่ิมเติมซึ่งรวมถึงนำยสหชัยหรือโจ้ และผู้คัดค้ำนด้วย โดยผู้ร้องมีพยำนคือ พันต ำรวจโทเทพพิทักษ์ 
คณะพนักงำนสอบสวนในคดีอำญำที่ 99/2557 ซึ่งต่อมำศำลอำญำมีค ำพิพำกษำเป็นคดีหมำยเลขแดงที่  
อ.565/2558 เบิกควำมถึงข้อเท็จจริงในคดีว่ำผู้ต้องหำในคดีดังกล่ำวได้เรียกรับเงินส่วยน้ ำมันจำกนำยสหชัย
หรือโจ้ รวม 7 ครั้ง เป็นเงิน 147.4 ล้ำนบำท จำกกำรสอบปำกค ำพยำนในคดีดังกล่ำวให้กำรยืนยันว่ำนำยสหชัย
ลักลอบค้ำน้ ำมันเถื่อนผิดกฎหมำยจริงและเคยมีกำรด ำเนินคดีแก่นำยสหชัยกับพวก ข้อหำร่วมกันน ำหรือพำของ 
(น้ ำมันเชื้อเพลิง) ที่ยังมิได้เสียภำษี หรือของต้องจ ำกัด หรือของต้องห้ำม หรือที่ยังมิได้ผ่ำนพิธีกำรทำงศุลกำกร
เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือช่วยเหลือด้วยประกำรใด ๆ ในกำรน ำของ (น้ ำมันเชื้อเพลิง) เข้ำมำโดยมิได้รับอนุญำต  
ซึ่งศำลอำญำได้ออกหมำยจับนำยสหชัยไว้ ตำมหมำยจับที่ 1670/2557 ลงวันที่ 19 กันยำยน 2557  
จำกกำรสืบสวนและทำงกำรข่ำวของทหำรสืบทรำบว่ำนำยสหชัยลักลอบค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงผิดกฎหมำยและ 
หวยเถื่อนโดยได้จ่ำยเงินส่วยน้ ำมันให้ข้ำรำชกำรต ำรวจเพ่ือไม่ให้ถูกจับกุมจริง โดยมีพยำนเอกสำรเป็นบัญชี
รำยชื่อที่นำยสหชัยจ่ำยเงินส่วยน้ ำมันให้แก่เจ้ำพนักงำนต ำรวจหน่วยต่ำง ๆ และบัญชีรับจ่ำยส่วยน้ ำมันซึ่งยึดได้
จำกบ้ำนของนำยสหชัย มีพยำนปำกนำวำเอกโชคชัย ซึ่งขณะเกิดเหตุเป็นหัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรข่ำวเชิงรุกและ
ภัยแทรกซ้อน ส ำนักปฏิบัติกำรข่ำวเชิงรุกและภัยแทรกซ้อน กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในภำค 4 
ส่วนหน้ำ มีหน้ำที่สืบสวนในเชิงลึกเก่ียวกับกำรลักลอบจ ำหน่ำยน้ ำมันเถื่อนและควำมผิดเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้ เมื่อปี พ.ศ.2554 จนถึงเดือนตุลำคม 2556 พยำนเป็นเลขำนุกำรปรำบปรำมน้ ำมันเถื่อนในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เบิกควำมถึงรำยละเอียดกำรเข้ำตรวจสอบห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ โรงไม้ภำยในห้ำง  
และกำรจับกุมเรือโชคน ำชัย 2 นอกจำกนั้นยังมีพยำนปำกพันเอกจตุพร หัวหน้ำชุดปฏิบัติกำรของนำวำเอกโชคชัย  
เบิกควำมยืนยันข้อเท็จจริงในท ำนองเดียวกัน รวมถึงรำยละเอียดที่มำของกำรปรำบปรำมขบวนกำรค้ำน้ ำมันเถื่อน 
โดยพบว่ำผู้กระท ำควำมผิดเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนกำรค้ำน้ ำมันเถื่อนของนำยสหชัยหรือโจ้ รำยละเอียด
เกี่ยวกับกำรจับกุมเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ ำมันชื่อเรือโมรีวิเชียรซึ่งมีนำยสหชัยกับนำยจักรกริชแสดงตน
เป็นเจ้ำของ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเข้ำร่วมท ำกำรตรวจค้นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ ซึ่งสำมำรถ
ตรวจยึดเอกสำรและของที่สงสัยว่ำผิดกฎหมำยได้หลำยรำยกำร และจำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับกำรค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงของนำยสหชัยและข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลกำรฝำกเงินสดไปพร้อมกับเรือซึ่งคำดว่ำ 
เป็นกำรลักลอบน ำเงินนอกระบบเข้ำมำและออกจำกรำชอำณำจักรโดยผิดกฎหมำย ข้อมูลกำรให้ค่ำตอบแทน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรเข้ำจับกุมเรือคู่แข่งทำงกำรค้ำ หรือพฤติกำรณ์ให้กำรสนับสนุนผู้ก่อกำรร้ำยในเขตจังหวัด
นรำธิวำสและปัตตำนี และพบว่ำนำยสหชัยเป็นเจ้ำของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ และผู้ร้องยังมีพยำน
ปำกพันต ำรวจโทธนสิทธิ์ พนักงำนสอบสวนตำมค ำสั่งของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ที่ลงพ้ืนที่ไปรับของกลำง 
จำกชุดจับกุมที่กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ จังหวัดสงขลำ เบิกควำมถึงข้อเท็จจริงที่ เกี่ยวกับบุคคลที่ถูกจับกุม  
ของกลำง และพฤติกำรณ์แห่งคดีที่ได้จำกกำรสืบสวน โดยมีข้อเท็จจริงและพฤติกำรณ์ของนำยสหชัย  
อย่ำงสอดคล้องต้องกันกับพยำนข้ำงต้น เห็นว่ำ พยำนผู้ร้องทุกปำกต่ำงได้เบิกควำมถึงข้อเท็จจริงในส่วนที่
ตนเองรับผิดชอบ ซึ่งได้มำจำกกำรสืบสวนติดตำมพฤติกำรณ์ของนำยสหชัย และกำรเข้ำตรวจค้นจับกุมลูกเรือประมง
และตรวจยึดของกลำง โดยมีรำยละเอียดเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน จึงเป็นค ำเบิกควำมของ
พยำนที่ได้รับทรำบพฤติกำรณ์ของนำยสหชัยและผู้คัดค้ำนมำด้วยตนเองโดยตรง มีลักษณะเป็นกำรยืนยันว่ำ
นำยสหชัยมีพฤติกำรณ์ลักลอบจ ำหน่ำยน้ ำมันเถื่อนเพ่ือหลบเลี่ยงภำษีศุลกำกร โดยมีผู้คัดค้ำนรู้เห็นและมีส่วน
เกี่ยวข้องมำโดยตลอด ไม่ปรำกฏว่ำพยำนผู้ร้องทั้งสี่ปำกมีสำเหตุโกรธเคืองใดที่จะเบิกควำมแต่งเติมเรื่องรำวขึ้น
กลั่นแกล้งนำยสหชัยและผู้คัดค้ำน เชื่อได้ว่ำพยำนผู้ร้องทุกปำกที่กล่ำวมำได้เบิกควำมจำกข้อมูลจริงที่ได้จำก
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กำรลงพ้ืนที่ปฏิบัติหน้ำที่จริงโดยมีรำยละเอียดเกี่ยวกับพฤติกำรณ์จ ำหน่ำยน้ ำมันเชื้อเพลิงหลบเลี่ยงภำษี  
มำเป็นเวลำนำนนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 เรื่อยมำจนกระทั่งปี พ.ศ.2557 และจำกข้อเท็จจริงที่ปรำกฏตำม
เอกสำรหมำย ร.16 ที่พยำนผู้ร้องตรวจค้นได้จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ โดยเป็นเอกสำรสั่งให้โอนเงิน
เข้ำบัญชีหลำยบัญชีรวมยอดเงินเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งบุคคลในเอกสำรที่สั่งให้โอนเงินเข้ำบัญชีต่ำง ๆ ปรำกฏชื่อ 
คุณญำหรือเจ้ญำ อันหมำยถึงผู้คัดค้ำน ในเอกสำรมีกำรระบุรำยกำรน้ ำมันในแต่ละเดือนและมีชื่อเรือปรำกฏอยู่ด้วย 
เมื่อพิจำรณำเอกสำรดังกล่ำวไม่มีพิรุธที่จะท ำให้มีข้อสงสัยว่ำมีกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือกลั่นแกล้งผู้คัดค้ำน เชื่อได้ว่ำ
เป็นเอกสำรที่ผู้คัดค้ำนจัดท ำขึ้นและเป็นเอกสำรที่ค้นได้จำกห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ที่อยู่ใน  
ควำมครอบครองของผู้คัดค้ำนจริง น่ำเชื่อว่ำเป็นเอกสำรเกี่ยวกับกำรจ ำหน่ำยน้ ำมันที่หลบเลี่ยงภำษีศุลกำกร
โดยผู้คัดค้ำนเป็นผู้สั่งให้ลูกค้ำช ำระเงินค่ำน้ ำมันเข้ำบัญชีต่ำง ๆ และเมื่อพิจำรณำประกอบเอกสำรอ่ืนที่ผู้ร้อง
อ้ำงส่ง อำทิเช่น เอกสำรรำยละเอียดเกี่ยวกับบัญชียอดสั่งซื้อน้ ำมัน ยอดส่งน้ ำมัน ยอดเงินโอนเข้ำ เกี่ยวกับเงิน
หรือส่วยที่ได้มีกำรจ่ำยให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่งลงไว้เป็นบัญชีรับจ่ำยของห้ำง ภำพถ่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรตรวจ
ค้นจับกุมและตรวจสอบเรือโชคน ำชัย 2 ค ำให้กำรของนำยสหชัยเกี่ยวกับเครือข่ำยลักลอบจ ำหน่ำยน้ ำมันเถื่อน 
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ ซึ่งนำยสหชัยไม่ยอมลงชื่อในเอกสำร ก็ท ำให้เห็นข้อเท็จจริงที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงตรงกันกับที่พยำนผู้ร้องได้เบิกควำม แสดงให้เห็นพฤติกำรณ์แจ้งชัดว่ำนำยสหชัยประกอบธุรกิจฝ่ำฝืน
กฎหมำยในควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักลอบหนีศุลกำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร โดยมีเจ้ญำหรือผู้คัดค้ำน 
เป็นผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง และจำกข้อเท็จจริงที่นำยสหชัยประกอบธุรกิจค้ำน้ ำมันจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน มีกำร
ติดต่อกับบุคคลระดับสูงในประเทศใกล้เคียงโดยกำรสนับสนุนจำกอดีตนำยต ำรวจชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดปัตตำนี  
มีเอกสำรเกี่ยวกับเรือประมงที่ดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกน้ ำมัน เอกสำรเกี่ยวกับกำรหมุนเวียนของเงินเดือนละ
หลำยพันล้ำนบำท โดยไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรเสียภำษี ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ได้จำกกำรตรวจค้นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สหทรัพย์ทวีค้ำไม้พบเงินสดและทรัพย์สินจ ำนวนมำกหลำยครั้ง โดยนำยสหชัยไม่สำมำรถพิสูจน์ที่มำ  
แห่งทรัพย์สินดังกล่ำว อีกท้ังได้ตรวจพบเอกสำรหลักฐำนกำรท ำธุรกรรมค้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ปรำกฏว่ำได้มี
กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรโดยถูกต้อง เมื่อพิจำรณำพฤติกำรณ์เหล่ำนี้ประกอบค ำเบิกควำมของพยำนผู้ร้อง
ซึ่งต่ำงเบิกควำมจำกข้อเท็จจริงที่ได้มำโดยตรงจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ปรำกฏข้อพิรุธสงสัย โดยฝ่ำยผู้คัดค้ำน
ไม่มีพยำนหลักฐำนมำสืบหักล้ำงข้อเท็จจริงตำมค ำพยำนทั้งสำมปำกนี้ได้ พยำนหลักฐำนของผู้ร้องจึงมีน้ ำหนัก  
น่ำเชื่อว่ำ นำยสหชัยและผู้คัดค้ำนกระท ำควำมผิดมูลฐำนในกำรลักลอบหนีศุลกำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ศุลกำกร ส่วนที่ผู้คัดค้ำนฎีกำว่ำผู้คัดค้ำนเพียงแต่อยู่กินกับนำยสหชัย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน นำยสหชัย
ไม่ได้พักอำศัยอยู่กับผู้คัดค้ำนแต่มำเยี่ยมเยียนบุตรเป็นครั้งครำว กิจกำรโรงไม้ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์
ทวีค้ำไม้เป็นกิจกำรของผู้คัดค้ำนไม่เก่ียวข้องกับนำยสหชัย ชื่อ “เจ้ญำ” ที่ปรำกฏในเอกสำรไม่มีพยำนยืนยันว่ำ
เป็นผู้คัดค้ำนหรือไม่ ผู้ร้องไม่มีพยำนยืนยันว่ำนำยสหชัยได้กระท ำควำมผิดตำมที่ถูกกล่ำวหำ ไม่มีพยำนหลักฐำน
ว่ำนำยสหชัยได้กระท ำควำมผิดในรำชอำณำจักรและไม่ได้น ำสืบว่ำเอกสำรที่ค้นพบในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สหทรัพย์ทวีค้ำไม้มีใครเป็นผู้เขียน นั้น เห็นว่ำ เป็นฎีกำที่โต้แย้งว่ำศำลอุทธรณ์ยังวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน 
แต่เมื่อพิจำรณำถ้อยค ำพยำนผู้ร้องดังที่ได้วินิจฉัยมำจะเห็นได้ว่ำพยำนผู้ร้องต่ำงเบิกควำมยืนยันพฤติกำรณ์และ
ควำมสัมพันธ์ของนำยสหชัยกับผู้คัดค้ำน รวมตลอดถึงพฤติกำรณ์แวดล้อมที่ฟังได้ว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้กระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน ฎีกำของผู้คัดค้ำนในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่ผู้คัดค้ำนฎีกำว่ำศำลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัย
เกี่ยวกับเอกสำรที่ผู้คัดค้ำนโต้แย้ง ก็เป็นกำรฎีกำโต้แย้งในรำยละเอียดอันเป็นขั้นตอนกำรชั่งน้ ำหนักถ้อยค ำพยำน  
เป็นอ ำนำจของศำลที่จะหยิบยกเอกสำรฉบับใดที่คู่ควำมอ้ำงขึ้นมำอธิบำยหรือไม่ก็ได้ ไม่มีบทบัญญัติใดที่บังคับ



               กองกฎหมาย 
               LEGAL AFFAIRS BUREAU 
 

 5 
 

ให้ศำลต้องหยิบยกเอกสำรทุกฉบับหรือข้ออ้ำงทุกข้อที่ผู้คัดค้ำนโต้แย้งขึ้นมำอธิบำย ฎีกำของผู้คัดค้ำนฟังไม่ขึ้น 
พยำนผู้ร้องจึงมีน้ ำหนักรับฟังได้ว่ำ นำยสหชัยและผู้คัดค้ำนกระท ำควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ 3 (7) 

ประเด็นต่อมำที่ต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของทั้งสองฝ่ำยมีว่ำ ทรัพย์จ ำนวน 42 รำยกำรตำมบัญชีทรัพย์
เอกสำรหมำย ร.11 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนอันพึงริบหรือไม่ 

ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่ำ ทรัพย์ทุกรำยกำร ยกเว้นรำยกำรที่ 33 มีชื่อผู้คัดค้ำนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือ
เป็นผู้ครอบครอง ส่วนรำยกำรที่ 33 มีชื่อนำยสหชัยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครอง แต่จำก
ข้อเท็จจริงที่ผู้คัดค้ำนไม่ได้น ำสืบโต้แย้งรับฟังได้เป็นที่ยุติว่ำ นำยสหชัยกับผู้คัดค้ำนเป็นสำมีภรรยำที่ไม่ได้  
จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 1 คน แม้ผู้คัดค้ำนจะน ำสืบว่ำผู้คัดค้ำนกับนำยสหชัยไม่ได้มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กัน 
และได้แยกทำงกันตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 นำยสหชัยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ 
นำน ๆ ครั้งนำยสหชัยจะมำเยี่ยมบุตร แต่กำรพิจำรณำว่ำทรัพย์สินใดจะพึงริบได้หรือไม่ จะต้องพิจำรณำได้ควำมว่ำ
ทรัพย์สินตำมค ำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด และค ำร้องของผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของทรัพย์สิน
ฟังไม่ขึ้น ตำมนัยแห่งมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งจำก
ข้อเท็จจริงที่พยำนผู้ร้องปำกนำวำเอกโชคชัย เบิกควำมว่ำ จำกกำรตรวจสอบเอกสำรพบว่ำผู้คัดค้ำนมีชื่อเป็น 
ผู้สั่งซื้อขำยน้ ำมัน และยังเบิกควำมตอบทนำยผู้คัดค้ำนถำมค้ำนว่ำ มีกำรเข้ำไปตรวจค้นโรงไม้ที่ตั้งห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สหทรัพย์ทวีค้ำไม้ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกไม่พบนำยสหชัย ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบนำยสหชัยอยู่ที่โรงไม้  
แต่ในกำรตรวจค้นทั้งสำมครั้งจะพบผู้คัดค้ำนทุกครั้ง ขณะเปิดตู้เซฟทั้ง 8 ใบ มีนำยสหชัยและผู้คัดค้ำนอยู่ด้วย
ตลอดเวลำ พันเอกจตุพร เบิกควำมว่ำ ได้เคยให้ข้อมูลเป็นเอกสำรเกี่ยวกับโฉนดที่ดินที่อยู่ในควำมครอบครอง
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำยสหชัยเช่นผู้คัดค้ำน เชื่อว่ำเป็นกำรถือครองแทนนำยสหชัย เพรำะนำยสหชัย 
ตกเป็นบุคคลล้มละลำย ผู้คัดค้ำนเป็นภรรยำที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสของนำยสหชัย  มีบุตรด้วยกัน 1 คน โดย
อยู่กินฉันสำมีภรรยำกันมำกกว่ำ 10 ปี และพันต ำรวจโทธนสิทธิ์ เบิกควำมว่ำ จำกกำรไปตรวจค้นที่โรงไม้และ
ที่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ของนำยสหชัยพบบัญชีรับ-จ่ำยน้ ำมันเป็นจ ำนวนมำก และพบรำยกำร 
แจ้งยอดให้โอนเงินโดยระบุวันเวลำที่ให้โอนเงินไว้ด้วย เช่น ระบุวันเวลำที่เรือต่ำง ๆ รับน้ ำมันไว้วันที่เท่ำไร   
โดยมีกำรระบุชื่อเล่นของผู้คัดค้ำนซึ่งเป็นภรรยำของนำยสหชัยไว้ด้วย และเอกสำรดังกล่ำวมีลักษณะ
เช่นเดียวกันกับเอกสำรหมำย ร.16 ในกำรท ำธุรกิจของนำยสหชัยและผู้คัดค้ำนไม่ได้ใช้บัญชีตนเอง แต่จะใช้
บัญชีของลูกน้องซึ่งเปิดไว้ประมำณ 50 บัญชี โดยในเอกสำรค ำว่ำ เจ้ญำ คือชื่อเล่นผู้คัดค้ำน จำกข้อเท็จจริง
ดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำผู้คัดค้ำนเป็นผู้เก็บรักษำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน ข้อกล่ำวอ้ำงของ
ผู้คัดค้ำนที่ว่ำไม่มีส่วนเกี่ยวพันกับนำยสหชัยจึงฟังไม่ขึ้น และเมื่อพิจำรณำทรัพย์สินทั้ง 42 รำยกำรแล้วจะเห็นได้ว่ำ 
ในส่วนที่เป็นที่ดินรำยกำรที่ 1 ถึงรำยกำรที่ 32 เป็นทรัพย์สินที่ได้มำระหว่ำงปี พ.ศ.2556 ถึงปี พ.ศ.2557 
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำที่พยำนผู้ร้องต่ำงเบิกควำมยืนยันว่ำนำยสหชัยมีพฤติกำรณ์กระท ำผิดกฎหมำยค้ำน้ ำมันเถื่อน
หลบเลี่ยงภำษีศุลกำกร โดยผู้คัดค้ำนไม่มีพยำนมำสืบพิสูจน์ให้รับฟังได้ว่ำมีรำยได้จำกแหล่งอ่ืนที่มิใช่รำยได้  
จำกกำรที่นำยสหชัยท ำธุรกิจค้ำน้ ำมันโดยหลีกเลี่ยงศุลกำกร และจำกทำงน ำสืบของผู้ร้องโดยพยำนปำกนำยพีรธร  
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน เบิกควำมว่ำ ได้ตรวจสอบกำรเสียภำษี
ของผู้คัดค้ำนไม่พบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ถึงปี พ.ศ.2555 
ตรวจสอบกำรเสียภำษีของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้และบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
แล้วพบว่ำกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ ระหว่ำงปี พ.ศ.2553 ถึงปี พ.ศ.2556 มีผลก ำไร
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ประมำณ 2,000,000 บำท ส่วนในปี พ.ศ.2557 ขำดทุน เห็นว่ำ หำกผู้คัดค้ำนมีรำยได้จำกผลประกอบกำร
ที่มีก ำไรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้และบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ดังที่กล่ำวอ้ำงจริง  
ก็ย่อมต้องมีหลักฐำนกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ เมื่อไม่ปรำกฏหลักฐำนกำรเสียภำษีของผู้คัดค้ำน 
ยิ่งกว่ำนั้นเมื่อพิจำรณำงบกำรเงินย้อนหลัง 5 ปี ของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้และบริษัทสหทรัพย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ก็ไม่ปรำกฏว่ำมีผลก ำไรต่อหุ้นหุ้นละเท่ำใด มีกำรจ่ำยเงินให้ผู้คัดค้ำนอย่ำงไร และมีจ ำนวน
เพียงพอที่ผู้คัดค้ำนจะน ำไปซื้อที่ดินในนำมส่วนตัวหรือน ำเงินไปฝำกธนำคำรตำมรำยกำรในเอกสำรหมำย ร.11 
นอกจำกนี้ยังปรำกฏว่ำบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด ประสบภำวะขำดทุนเรื่อยมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 
และในส่วนของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ ก็ปรำกฏว่ำมีสินทรัพย์  100 ล้ำนบำทเศษ มีหนี้สิน  
77 ล้ำนบำทเศษ เหลือก ำไรสะสม 17 ล้ำนบำทเศษ เท่ำกับว่ำเป็นเงินก ำไรของห้ำงที่ยังไม่ได้จัดสรรก ำไรให้แก่
หุ้นส่วนของห้ำง จึงไม่อำจนับได้ว่ำเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของผู้คัดค้ำน แต่เมื่อพิจำรณำทรัพย์สินตำมเอกสำรหมำย ร.11 
ปรำกฏว่ำเป็นทรัพย์ที่มีชื่อผู้คัดค้ำนและนำยสหชัยเป็นเจ้ำของในนำมส่วนตัว มิใช่ชื่อของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
สหทรัพย์ทวีค้ำไม้กับบริษัทสหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นเจ้ำของ ไม่น่ำเชื่อว่ำเงินที่น ำมำซื้อที่ดินและ
เงินในบัญชีเงินฝำกตำมเอกสำรหมำย ร.11 เป็นทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด  
แม้ทรัพย์สินบำงรำยกำรจะปรำกฏว่ำได้ซื้อมำในวันที่มีกำรถอนเงินจำกบัญชีของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้
แต่ก็ไม่อำจรับฟังได้ว่ำเป็นเงินจ ำนวนเดียวกัน และหำกถอนเงินจำกบัญชีเงินฝำกของห้ำงแล้วเหตุใดจึงต้องใส่ชื่อ 
ผู้คัดค้ำนเป็นเจ้ำของในนำมส่วนตัว พยำนหลักฐำนผู้คัดค้ำนไม่พอฟังว่ำทรัพย์สิ นดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินที่ 
ผู้คัดค้ำนได้มำจำกผลก ำไรที่ ได้จำกกิจกำรของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้ อีกทั้ งไม่ปรำกฏว่ำ 
เงินที่ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้น ำมำเป็นเงินทุนในกิจกำรซื้อขำยไม้น ำมำจำกสินเชื่อของธนำคำร 
ที่ใช้หลักประกันใดค้ ำประกันวงเงินสินเชื่อ โดยฝ่ำยผู้คัดค้ำนไม่มีพยำนหลักฐำนน ำสืบแสดงถึงที่มำของ
ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันในส่วนนี้ ก็ยิ่งท ำให้น่ำเชื่อว่ำห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดสหทรัพย์ทวีค้ำไม้เป็นกิจกำรที่ตั้งขึ้น
จำกทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนของนำยสหชัยและผู้คัดค้ำน เมื่อไม่ปรำกฏว่ำผู้คัดค้ำน 
มีรำยได้อ่ืนที่ตนเป็นเจ้ำของที่แท้จริง อันมิใช่รำยได้จำกกิจกำรค้ำน้ ำมันที่ลักลอบหนีศุลกำกรตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยศุลกำกรที่ท ำร่วมกับนำยสหชัย พยำนของผู้ร้องที่น ำสืบมำจึงมีน้ ำหนักน่ำเชื่อว่ำทรัพย์สินทั้ง 42 รำยกำร 
ตำมเอกสำรหมำย ร.11 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน ฎีกำของผู้คัดค้ำนฟังไม่ขึ้น ที่ศำลอุทธรณ์
วินิจฉัยมำให้คืนทรัพย์สินรำยกำรที่ 20 ถึงรำยกำรที่ 22 รำยกำรที่ 29 ถึงรำยกำรที่ 32 และรำยกำรที่ 34 
ถึงรำยกำรที่ 42 แก่ผู้คัดค้ำน โดยพิพำกษำยืนตำมศำลชั้นต้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำของผู้ร้องฟังขึ้น 

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ทรัพย์สินรำยกำรที่ 20 ถึงรำยกำรที่ 22 รำยกำรที่ 29 ถึงรำยกำรที่ 32 และ
รำยกำรที่  34 ถึงรำยกำรที่  42 พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินที่ เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน 
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง นอกจำกที่แก้ 
ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นฎีกำให้เป็นพับ 


