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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 4722/2562 พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด                 ผู้ร้อง 
    
 พลโท ม. กับพวก       ผู้คัดค้ำน
  
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมหมวด 6 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 
เป็นมำตรกำรในทำงแพ่งที่มุ่งบังคับเอำกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน
หรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิด
ฐำนฟอกเงิน หรือที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนซึ่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่ำว ตลอดทั้งดอกผลของเงินหรือ
ทรัพย์สินดังกล่ำวเพ่ือให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งเป็นคนละส่วนกับกำรด ำเนินคดีอำญำต่อบุคคล จึงไม่ขัด 
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 29 วรรคสอง  

ปัญหำเรื่องฟ้องเคลือบคลุมในคดีแพ่งไม่ใช่ปัญหำอันเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนที่ศำล
จะยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขำดได้เอง เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 3 ให้กำรแต่เพียงว่ำ ค ำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม โดยมิได้  
ให้เหตุผลว่ำเคลือบคลุมอย่ำงไร จึงเป็นค ำให้กำรที่ไม่ชัดแจ้ง ทั้งศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์ไม่ ได้ก ำหนด 
เป็นประเด็นไว้ จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ว่ำกล่ำวกันมำแล้วโดยชอบในศำลล่ำงทั้งสอง ต้องห้ำมฎีกำตำม  ป.วิ.พ.  
มำตรำ 249 วรรคหนึ่ง (เดิม) ประกอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 มำตรำ 59 

ผู้คัดค้ำนที่ 3 เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน จึงต้องสันนิษฐำน
ไว้ก่อนว่ำทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนที่ 3 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ผู้คัดค้ำนที่ 3 มีภำระ  
กำรพิสูจน์เพื่อหักล้ำงข้อสันนิษฐำนดังกล่ำว 

 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินทั้ง 57 รำยกำร พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนที่ 1 ถึงที่ 5 ยื่นค ำคัดค้ำน ผู้คัดค้ำนที่ 1 ขอให้ยกค ำร้องในส่วนรำยกำรทรัพย์สินอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับ
รำยกำรที่ 35 และ 39 ผู้คัดค้ำนที่ 2 ขอให้ยกค ำร้องในส่วนทรัพย์สินรำยกำรที่ 50 ผู้คัดค้ำนที่ 3 ขอให้ยกค ำร้อง 
ในส่วนทรัพย์สินรำยกำรที่ 3 ถึง 31 ผู้คัดค้ำนที่ 4 ขอให้ยกค ำร้องในส่วนทรัพย์สินรำยกำรที่ 32 หรือมีค ำสั่ง
ให้ผู้คัดค้ำนที่ 4 ได้รับช ำระหนี้จำกทรัพย์สินรำยกำรดังกล่ำวก่อนมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
ผู้คัดค้ำนที่ 5 ขอให้ยกค ำร้องในส่วนทรัพย์สินรำยกำรที่ 49 และ 50 
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ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้คืนทรัพย์สินรำยกำรที่ 1 , 2 , 34 ถึง 48 และ 52 ถึง 56 ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน 
พร้อมดอกผลที่จะเกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
มำตรำ 51 ส่วนทรัพย์สินตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินรำยกำรอ่ืนนอกจำกนี้ให้ยก ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้ร้องและผู้คัดค้ำนที่ 1 อุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ทรัพย์สินรำยกำรที่ 3 ถึง 31 พร้อมดอกผลของเงินหรือทรัพย์สิน 
ที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำสั่งศำลชั้นต้น ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

ผู้คัดค้ำนที่ 1 และที่ 3 ฎีกำ โดยฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 1 มีทุนทรัพย์ที่พิพำทไม่เกินสองแสนบำท  
จึงต้องห้ำมฎีกำในปัญหำข้อเท็จจริง ศำลชั้นต้นสั่งรับเฉพำะฎีกำข้อ 2 ที่เป็นปัญหำข้อกฎหมำย 

ศำลฎีกำวินิจฉัยแล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ควำมไม่ได้โต้แย้งคัดค้ำนรับฟังได้ว่ำ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2558 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจสถำนีต ำรวจภูธรหัวไทรจับกุมนำยผดุงศักดิ์ กับนำยสุทธิพงศ์ ในข้อหำร่วมกันน ำหรือพำ  
คนต่ำงด้ำวเข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือกระท ำกำรใดอันเป็นกำรอุปกำระหรือช่วยเหลือให้ควำมสะดวกแก่  
คนต่ำงด้ำวให้เข้ำมำในรำชอำณำจักร หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรอุปกำระหรือช่วยเหลือให้ควำมสะดวก
แก่คนต่ำงด้ำวให้เข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยผิดกฎหมำย กับข้อหำค้ำมนุษย์ และมีหนังสือถึงส ำนักงำนป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สินบุคคลที่เกี่ยวข้อง เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีค ำสั่งมอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยงำนกำรท ำธุรกรรม
หรือข้อมูลกำรท ำธุรกรรมเบื้องต้นของเครือข่ำยผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ดังกล่ำว ตำมค ำสั่ง
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินที่ ต.6/2558 และมีค ำสั่งให้อำยัดทรัพย์สิน  
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดไว้ชั่วครำว ตำมค ำสั่งเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
ที่ ย. 41/2558 และ ย.48/2558 ต่อมำเมื่อวันที่ 10 พฤษภำคม 2558 ศำลจังหวัดนำทวีออกหมำยจับ 
ผู้คัดค้ำนที่ 3 ฐำนร่วมกันน ำหรือพำบุคคลต่ำงด้ำวสัญชำติเมียนมำเข้ำมำในรำชอำณำจักรหรือกระท ำ  
ด้วยประกำรใด ๆ อันเป็นกำรอุปกำระหรือช่วยเหลือให้ควำมสะดวกแก่คนต่ำงด้ำวให้เข้ำมำในรำชอำณำจักร
โดยผิดกฎหมำย และร่วมกันกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์และเรียกค่ำไถ่ ผู้คัดค้ำนที่ 3 เข้ำมอบตัวต่อพนักงำน
สอบสวน คดีอยู่ระหว่ำงพิจำรณำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบแล้วพบว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 ได้ท ำธุรกรรมที่มีเหตุ
อันควรสงสัยและมีควำมเชื่อมโยงกับกลุ่มของนำยผดุงศักดิ์กับพวก น่ำเชื่อว่ำเป็นผู้มีพฤติกำรณ์เป็นกำรกระท ำ
ควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
คณะกรรมกำรธุรกรรมพิจำรณำแล้วเชื่อว่ำทรัพย์สินทั้ง 57 รำยกำร ตำมค ำร้องเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำน จึงมีมติให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่ำวตำมค ำร้องตกเป็นของแผ่นดิน 

มีปัญหำที่จะต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 1 ว่ำ กำรรับฟังพยำนหลักฐำนของศำลเกี่ยวกับ 
กำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเป็นกำรสันนิษฐำนอันเป็นผลร้ำยแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 และเป็นกำรปฏิบัติต่อผู้คัดค้ำนที่ 1 
เสมือนผู้กระท ำผิด เป็นกำรขัดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 29 วรรคสอง 
หรือไม ่

เห็นว่ำ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 29 วรรคสอง บัญญัติว่ำ  
ในคดีอำญำ ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้ต้องหำหรือจ ำเลยไม่มีควำมผิด และก่อนมีค ำพิพำกษำอันถึงที่สุดแสดงว่ำ
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บุคคลใดได้กระท ำควำมผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท ำควำมผิดมิได้ แต่กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินตำมหมวด 6 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เป็นมำตรกำร
ในทำงแพ่งที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรมและท ำลำยแรงจูงใจส ำคัญในกำรประกอบ
อำชญำกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง ทั้งเป็นมำตรกำรของรัฐที่มุ่งบังคับเอำกับเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือจำกกำรสนับสนุนหรือช่วยเหลือกำรกระท ำ
ซึ่งเป็นควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงิน หรือที่ได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอนซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
ดังกล่ำว ตลอดทั้งดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่ำวเพ่ือให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว
เป็นคนละส่วนกับกำรด ำเนินคดีอำญำต่อบุคคล แต่เป็นกำรใช้มำตรกำรพิเศษท่ีมีลักษณะเฉพำะในกำรคุ้มครอง
ประโยชน์ของสังคมและประโยชน์สำธำรณะ และศำลรัฐธรรมนูญเคยมีค ำวินิจฉัยที่ 40 - 41/2546 ว่ำ  
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมหมวด 6 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินไม่ขัด
หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 1 ข้อนี้จึงฟังไม่ข้ึน 

มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 3 ว่ำ ค ำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมหรือไม่  

เห็นว่ำ ปัญหำเรื่องฟ้องเคลือบคลุมในคดีแพ่งไม่ใช่ปัญหำข้อกฎหมำยเกี่ยวด้วยควำมสงบเรียบร้อยของ
ประชำชนที่ศำลจะยกขึ้นวินิจฉัยชี้ขำดได้เอง เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 3 ให้กำรแต่เพียงว่ำ ค ำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม 
ไม่ชอบด้วยกฎหมำย ไม่ได้บรรยำยว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 กระท ำควำมผิดต่อกฎหมำยอันเป็นควำมผิดมูลฐำนอย่ำงไร 
โดยมิได้ให้เหตุผลว่ำค ำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมอย่ำงไร จึงเป็นค ำให้กำรที่ไม่ชัดแจ้ง ทั้งศำลชั้นต้นและ 
ศำลอุทธรณ์ไม่ได้ก ำหนดเป็นประเด็นไว้ จึงเป็นฎีกำในข้อที่ไม่ได้ว่ำกล่ำวกันมำแล้วโดยชอบในศำลล่ำงทั้งสอง 
ต้องห้ำมฎีกำตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่ง มำตรำ 249 วรรคหนึ่ ง (เดิม) ประกอบ
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 59 

มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 3 ประกำรต่อมำว่ำ มีกำรกระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์
อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และผู้คัดค้ำนที่ 3 
เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์อันเป็นควำมผิดมูลฐำน
หรือไม่  

เห็นว่ำ ผู้ร้องมีพันต ำรวจเอกค ำรณ พันต ำรวจเอกเชิดพงษ์ พันเอกจตุพร พันต ำรวจโทเสกสิทธิ์ และ
นำงสำวพัชรียำ เป็นพยำนเบิกควำมว่ำ กำรกระท ำควำมผิดของเครือข่ำยค้ำมนุษย์เริ่มตั้งแต่ปี 2556 โดยมี
กำรแบ่งเป็นเครือข่ำยและแบ่งหน้ำที่กันท ำเป็นกลุ่ม เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 พันต ำรวจโทเสกสิทธิ์
กับพวกท ำกำรจับกุมเรือบัรธำดำ ซึ่งเป็นเรือที่ไม่ได้รับอนุญำตให้ใช้เรือตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ  
ในน่ำนน้ ำไทย พ.ศ. 2456 ต่อมำวันที่ 3 ธันวำคม 2557 ผู้คัดค้ำนที่ 3 มำพบพนักงำนสอบสวนสถำนีต ำรวจภูธร
เมืองสตูลอ้ำงว่ำเรือดังกล่ำวเป็นของตนและแจ้งว่ำซื้อเรือมำโดยถูกต้องตำมกฎหมำยและอยู่ระหว่ำงขออนุญำต
จดทะเบียนกำรใช้ ขณะจับกุมเรือล ำดังกล่ำวมีสภำพดัดแปลง มีช่องส ำหรับเก็บสัมภำระด้ำนล่ำง สำมำรถ
บรรทุกคนได้ประมำณ 100 คน จำกกำรสืบสวนทรำบว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 มีเรืออีก 3 ล ำ ชื่อ ลำลีน่ำ 1 ลำลีน่ำ 2 
และลำลีน่ำ 3 โดยใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้ครอบครอง ผู้คัดค้ำนที่ 3 เป็นหัวหน้ำทีมที่จังหวัดสตูล ใช้เรือดังกล่ำว
ไปรับชำวโรฮีนจำจำกเรือใหญ่ในน่ำนน้ ำสำกลเพ่ือน ำมำส่งที่บ้ำนบ่อเจ็ดลูก หมู่ที่ 1 ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอละงู 
จังหวัดสตูล โดยมีคอกกักกันชำวโรฮีนจำ ซึ่งนำยอำดี ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ที่ 1 เป็นผู้ดูแล เมื่อประมำณต้นปี 2557 
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เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจน้ ำสืบทรำบว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 3 มีแค้มป์ชำวโรฮีนจำบนเกำะตะรุเตำ ต่อมำเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจน้ ำ
เข้ำจับกุมชำวโรฮีนจำจำกแค้มป์ดังกล่ำวได้ประมำณ 100 คน ผู้คัดค้ำนที่ 3 มำขอเจรจำกับชุดจับกุมเพ่ือให้
ปล่อยตัวชำวโรฮีนจำทั้งหมดแต่ชุดจับกุมไม่ยินยอม ต่อมำศำลจังหวัดนำทวีออกหมำยจับผู้คัดค้ำนที่ 3  
ในควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์ เห็นว่ำ พันต ำรวจเอกค ำรณ พันต ำรวจเอกเชิดพงษ์ พันเอกจตุพร พันต ำรวจโทเสกสิทธิ์ 
และนำงสำวพัชรียำ ต่ำงเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐปฏิบัติกำรไปตำมหน้ำที่ ทั้งเป็นกำรสนธิก ำลังจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 
หลำยหน่วยงำน เชื่อได้ว่ำพยำนผู้ร้องเบิกควำมไปตำมข้อเท็จจริงที่ตนได้รับรู้มำ ส่วนผู้คัดค้ำนที่ 3 เพียงแต่
กล่ำวอ้ำงลอย ๆ โดยไม่มีพยำนหลักฐำนอื่น ไม่มีน้ ำหนักหักล้ำงพยำนผู้ร้อง ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องน ำสืบมำจึงรับฟัง
ได้ว่ำ มีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเกิดขึ้นและผู้คัดค้ำนที่ 3 เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับกำรค้ำมนุษย์อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำมปรำม 
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ข้ึนเช่นกัน 

มีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 3 ประกำรสุดท้ำยว่ำ ทรัพย์สินรำยกำรที่ 3 ถึง 31 ของ  
ผู้คัดค้ำนที่ 3 ที่ศำลอุทธรณ์มีค ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน
หรือไม่  

ผู้คัดค้ำนที่ 3 ฎีกำโต้แย้งดุลพินิจในกำรรับฟังพยำนหลักฐำนของศำลอุทธรณ์ว่ำมิได้เป็นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย เห็นว่ำ มำตรำ 51 วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
บัญญัติว่ำ “เพ่ือประโยชน์แห่งมำตรำนี้ หำกผู้อ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของหรือผู้รับโอนทรัพย์สินตำมมำตรำ 50 วรรคหนึ่ง 
เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินมำก่อน  
ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำบรรดำทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดหรือได้ รับโอนมำ
โดยไม่สุจริต แล้วแต่กรณี” ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดฐำนค้ำมนุษย์ และผู้ร้องน ำสืบว่ำทรัพย์สินรำยกำรที่ 3 ถึง 31 เป็นทรัพย์สินที่  
ผู้คัดค้ำนที่ 3 ได้มำในระหว่ำงที่มีพฤติกำรณ์กระท ำควำมผิด จึงต้องสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนที่ 3 
ดังกล่ำว เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ผู้คัดค้ำนที่ 3 มีภำระกำรพิสูจน์เพ่ือหักล้ำงข้อสันนิษฐำน
ของกฎหมำยดังกล่ำว โดยศำลมีอ ำนำจหยิบยกข้อเท็จจริงต่ำง ๆ ที่ได้ควำมจำกกำรน ำสืบมำใช้ดุลพินิจรับฟังได้
ตำมสมควรตำมพฤติกำรณ์แห่งคดี อันเป็นอ ำนำจโดยอิสระของศำลในกำรค้นหำเหตุผลเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

ส่วนที่ผู้คัดค้ำนที่ 3 ฎีกำว่ำ ทรัพย์สินทั้ง 29 รำยกำรนั้นเป็นทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนนั้น เห็นว่ำ แม้ว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 จะมีพยำนมำเบิกควำมว่ำได้ว่ำจ้ำงผู้คัดค้ำนที่ 3 จัดเก็บรังนก
นำงแอ่น แต่ผู้คัดค้ำนที่ 3 ก็ไม่มีหลักฐำนกำรจ่ำยหรือรับเงินค่ำจ้ำง หรือรำยได้จำกกำรซื้อขำยรังนกมำแสดง 
ทั้งผู้คัดค้ำนที่ 3 ไม่เคยยื่นรำยกำรเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำส ำหรับรำยได้ในส่วนนี้ และเบิกควำมรับว่ำ
ไม่ได้น ำบัญชีธนำคำรที่แสดงรำยรับจำกกิจกำรดังกล่ำวมำแสดงต่อศำล จึงไม่มีน้ ำหนักให้รับฟัง ส่วนรำยได้จำก
กิจกำรบ้ำนเช่ำ เห็นว่ำ รำยกำรเงินได้ตำมแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ แตกต่ำงจำกข้อเท็จจริง
ที่ผู้คัดค้ำนที่ 3 น ำสืบ แม้ว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 จะมีบัญชีรำยรับค่ำเช่ำบ้ำนและสัญญำเช่ำมำแสดง แต่เอกสำร
ดังกล่ำวก็จัดท ำขึ้นโดยผู้คัดค้ำนที่ 3 เอง จึงมีน้ ำหนักน้อย ทั้งรำยได้ส่วนนี้ไม่น่ำจะเพียงพอต่อกำรได้มำ  
ซึ่งทรัพย์สินดังกล่ำวทั้ง 29 รำยกำร ส ำหรับรำยได้จำกกำรซื้อขำยที่ดินบนเกำะหลีเป๊ะในปี 2551 ถึงเดือน
มีนำคม 2558 เห็นว่ำ ที่ดินที่ผู้คัดค้ำนที่ 3 อ้ำงว่ำมีกำรซื้อขำยกันส่วนใหญ่เป็นที่ดินมือเปล่ำ ไม่มีเอกสำร
แสดงสิทธิในที่ดิน สัญญำซื้อขำยที่ดินล้วนแต่เป็นเอกสำรที่ท ำขึ้นเองระหว่ำงผู้คัดค้ำนที่ 3 และผู้ซื้อแต่ละรำย 
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จึงไม่มีน้ ำหนักให้เชื่อถือ ทั้งผู้คัดค้ำนที่ 3 ไม่มีหลักฐำนกำรรับจ่ำยเงินค่ำที่ดินมำแสดงว่ำมีรำยได้จำกกำรขำย
ที่ดินตำมที่กล่ำวอ้ำง และเบิกควำมว่ำในกำรซื้อขำยที่ดินจะช ำระเป็นเงินสด แต่ที่ดินมีมูลค่ำสูงมำก จึงเป็นพิรุธ
น่ำสงสัยว่ำผู้คัดค้ำนที่ 3 มีรำยได้จำกกำรซื้อขำยที่ดินบนเกำะหลีเป๊ะอย่ำงที่น ำสืบจริงหรือไม่ ส่ วนรำยได้จำก
กำรจับสัตว์น้ ำ กำรขำยน้ ำยำงพำรำ และกิจกำรโรงแรม ผู้คัดค้ำนที่  3 ก็ไม่มีพยำนหลักฐำนมำแสดง
เช่นเดียวกัน พยำนหลักฐำนที่ผู้คัดค้ำนที่ 3 น ำสืบมำจึงไม่สำมำรถหักล้ำงข้อสันนิษฐำนตำมบทบัญญัติดังกล่ำวได้ 
กรณีรับฟังได้ว่ำทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนที่ 3 ที่ถูกยึดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  
ที่ศำลอุทธรณ์วินิจฉัยให้ทรัพย์สินรำยกำรที่  3 ถึง 31 ของผู้คัดค้ำนที่ 3 ตำมค ำร้องของผู้ร้องตกเป็น  
ของแผ่นดินนั้น ศำลฎีกำเห็นพ้องด้วย ฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ข้ึนเช่นกัน 

พิพำกษำยืน ค่ำฤชำธรรมเนียมชั้นฎีกำให้เป็นพับ 


