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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5092/2562 พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด                ผู้ร้อง 
 
     นำงสำว อ.      ผู้คัดค้ำน
            
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นกฎหมำยที่ก ำหนดทั้งควำมผิดเกี่ยวกับ 
กำรฟอกเงินซึ่งมีโทษทำงอำญำและมำตรกำรทำงแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยควำมผิดอำญำและ
โทษทำงอำญำมุ่งบังคับแก่ตัวบุคคล ส่วนมำตรกำรทำงแพ่งมุ่งบังคับแก่ตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะ
ป้องปรำมไม่ให้มีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน เพรำะถึงอย่ำงไรทรัพย์สินที่ได้มำหรือเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
ก็ไม่เป็นของผู้กระท ำควำมผิด ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใด เพ่ือตัดวงจรกำรกระท ำควำมผิดมิให้น ำทรัพย์สินนั้นไปใช้
สนับสนุนกำรก่ออำชญำกรรมต่อไป ดังนั้น เพียงแต่ปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเกิดขึ้น ไม่ว่ำจะจับตัว
ผู้กระท ำควำมผิดได้หรือไม่ หรือผู้กระท ำควำมผิดถูกลงโทษหรือไม่ แต่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
เกิดข้ึน และแม้เจ้ำของหรือผู้รับโอนทรัพย์ไม่ได้ร่วมกระท ำควำมผิดและไม่ได้ถูกฟ้อง ก็ด ำเนินมำตรกำรทำงแพ่ง
แก่ตัวทรัพย์สินนั้นได้ 

 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องและแก้ไขค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของ นำงปำรีดะ 
กับพวก จ ำนวน 8 รำยกำร พร้อมดอกผลของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นให้ตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติ
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนยื่นค ำคัดค้ำน ขอให้ยกค ำร้องและคืนทรัพย์สินที่ยึดแก่ผู้คัดค้ำน 

ศำลชั้นต้นพิจำรณำแล้วมีค ำสั่งให้ทรัพย์สิน 8 รำยกำร ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน พร้อมดอกผลของ
เงินหรือทรัพย์สินที่เกิดมีขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  มำตรำ 51 
วรรคหนึ่ง ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้ำนอุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำแก้เป็นว่ำให้คืนทรัพย์สินรำยกำรที่ 5 และรำยกำรที่ 6 แก่ผู้คัดค้ำน นอกจำกท่ีแก้
ให้เป็นไปตำมค ำสั่งของศำลชั้นต้น ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ  

ผู้ร้องฎีกำ 
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ศำลฎีกำคณะคดีปกครองวินิจฉัยแล้ว ในเบื้องต้นคดีรับฟังเป็นยุติว่ำ ผู้คัดค้ำนและนำยเอริส เป็นบุตร
ของนำยมะหะมะกับนำงรอฟิอะห์ ต่อมำนำงรอฟิอะห์สมรสใหม่กับนำยมัดยำสซิน ผู้คัดค้ำนสมรสกับนำยอัสรอ
แล้วแยกออกไปอยู่ต่ำงหำก นำยเอริสสมรสแล้วและแยกออกไปอยู่ต่ำงหำกเช่นกัน เมื่อวันที่ 24 พฤษภำคม 2555 
เจ้ำพนักงำนต ำรวจตรวจค้นบ้ำนพักของนำงรอฟิอะห์ เนื่องจำกรับแจ้งจำกสำยลับว่ำนำงรอฟิอะห์และ 
นำยมัดยำสซินมีพฤติกำรณ์จ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ และจับกุมนำยเอริสขณะมำพักอำศัยชั่วครำวที่บ้ำนของ
นำงรอฟิอะห์ พร้อมทั้งจับกุมนำยมูฮ ำหมัดด้วย ส่วนนำยมัดยำสซินหลบหนี เจ้ำพนักงำนต ำรวจแจ้งข้อหำและ
ด ำเนินคดีแก่นำยเอริสและนำยมูฮ ำหมัดในข้อหำร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย 24 หลอด และ
มีกำรออกหมำยจับนำยมัดยำสซิน ศำลจังหวัดนรำธิวำสพิพำกษำยกฟ้องนำยเอริสจ ำเลยที่ 1 โดยยกประโยชน์
แห่งควำมสงสัยให้ ตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ 227 วรรคสอง ส่วนนำยมูฮ ำหมัด
จ ำเลยที่ 2 พิพำกษำว่ำ มีควำมผิดฐำนเข้ำมำในรำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำต ฐำนเป็นบุคคลต่ำงด้ำวอยู่ใน
รำชอำณำจักรโดยไม่ได้รับอนุญำต และฐำนมีเฮโรอีน 1 หลอด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญำต  ลงโทษ
จ ำคุกและปรับ แต่โทษปรับให้รอกำรลงโทษไว้ ส่วนข้อหำอ่ืนนอกจำกนี้ให้ยกฟ้อง หลังจำกนั้น เมื่อวันที่  
30 พฤษภำคม 2555 เจ้ำพนักงำนต ำรวจตรวจยึดทรัพย์สินหลำยรำยกำรจำกผู้คัดค้ำน และต่อมำเมื่อวันที่  
3 เมษำยน 2556 เจ้ำพนักงำนต ำรวจ กองก ำกับกำรสืบสวน ต ำรวจภูธรจังหวัดนรำธิวำสเข้ำตรวจค้นบ้ำนพัก
ของนำงปำรีดะแล้วยึดทรัพย์สินหลำยรำยกำร คณะกรรมกำรธุรกรรมเห็นว่ำมีหลักฐำนอันควรเชื่อได้ว่ำ 
ทรัพย์สินที่ยึดไว้ชั่วครำว รำย นำงปำรีดะ กับพวก รวม 8 รำยกำร ซึ่งรวมถึงทรัพย์รำยกำรที่ 3 ถึงที่ 6 และที่ 
8 ของผู้คัดค้ำน เป็นทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด จึงมีมติให้เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจำรณำ ผู้ร้องเห็นว่ำทรัพย์สินรวม 8 รำยกำร 
ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินพร้อมดอกผล เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย  
กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ 3 (1) แห่งพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงยื่นค ำร้องเป็นคดีนี้ ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ทรัพย์สิน 8 รำยกำรตำม
บัญชีรำยกำรทรัพย์สินพร้อมดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน คู่ควำมไม่อุทธรณ์เกี่ยวกับทรัพย์รำยกำรที่ 1 ถึงที่ 4  
ที่ 7 และท่ี 8 ทรัพย์สินดังกล่ำวจึงยุติตำมศำลชั้นต้น 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้ร้องว่ำ ผู้คัดค้ำนเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
ผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือไม่ และทรัพย์รำยกำรที่ 5 และที่ 6 เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
ซึ่งต้องตกเป็นของแผ่นดินตำมกฎหมำยหรือไม่ 

เห็นว่ำ ในข้อนี้ทำงไต่สวนของผู้ร้องได้ควำมว่ำ จำกกำรสืบสวนของเจ้ำพนักงำนต ำรวจพบว่ำ 
นำงรอฟิอะห์และนำยมัดยำสซินบิดำเลี้ยงของนำยเอริส มีพฤติกรรมร่วมกันลักลอบจ ำหน่ำยยำเสพติดให้โทษ
ในประเภท 1 (เฮโรอีน) ให้แก่กลุ่มผู้ค้ำรำยย่อยและผู้เสพในพ้ืนที่อ ำเภอสุไหงโก -ลก และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
และบุคคลทั้งสำมมีรำยได้หลักจำกกำรจ ำหน่ำยยำเสพติด นำยมัดยำสซินถูกออกหมำยจับ ตำมหมำยจับที่ 
197/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2555 ของศำลจังหวัดนรำธิวำส จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่ำนำยเอริสกับพวก
เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำยมัดยำสซิน นอกจำกนี้ ทรัพย์รำยกำรที่ 5 คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล เป็นชื่อของ 
ผู้คัดค้ำน ครอบครองเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2554 และทรัพย์รำยกำรที่ 6 คือ รถจักรยำนยนต์ พบว่ำ  
ผู้คัดค้ำนได้กรรมสิทธิ์มำเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2553 ซึ่งเป็นวันก่อนวันที่นำยเอริสจะถูกจับกุม ผู้คัดค้ำน
ไม่ได้ประกอบอำชีพใดเป็นหลักแหล่ง คงมีรำยได้จำกกำรขำยน้ ำมันเถื่อนครั้งละ 300 บำท และมีร้ำนขำย 
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ชุดเครื่องนอนที่ประเทศมำเลเซีย รำยได้ประมำณเดือนละ 15,000 ถึง 22,000 บำท จึงไม่น่ำเชื่อว่ำ 
ผู้คัดค้ำนจะสำมำรถผ่อนช ำระรำคำรถยนต์หรือซื้อรถจักรยำนยนต์ได้ ผู้คัดค้ำนไม่สำมำรถแสดงหลักฐำนใด  
มำยืนยันรำยได้ของตน และให้กำรว่ำไม่เคยยื่นรำยกำรภำษีเงินได้บุคคลต่อสรรพำกรมำก่อน น่ำเชื่อว่ำแท้จริงแล้ว
เป็นทรัพย์ของนำงรอฟิอะห์ ผู้คัดค้ำนน ำสืบโต้แย้งว่ำตนประกอบอำชีพค้ำขำยน้ ำมันมิใช่น้ ำมันเถื่อน และยังมี
รำยได้จำกกำรขำยผ้ำนวมประมำณเดือนละ 10,000 บำท รับซื้อน้ ำมันพืชจำกประเทศมำเลเซียเข้ำมำขำยใน
ประเทศไทย เช่ำร้ำนค้ำเพ่ือค้ำขำยอยู่ประเทศมำเลเซียมำประมำณ 10 ปี รำยได้ประมำณเดือนละ 10,000 บำท  
ถึง 20,000 บำท ส่วนนำยอัสรอ (สำมีของผู้คัดค้ำน) มีรำยได้จำกกำรค้ำขำยประมำณเดือนละ 20,000 บำท 
ถึง 30,000 บำท ผู้คัดค้ำนและนำยอัสรอยังเป็นตัวแทนของบริษัทสุรเสียง (ประเทศไทย) จ ำกัด รับจ้ำงบรรจุ
และจัดส่งดอกไม้เพลิงไปประเทศมำเลเซีย ประมำณปีละ 3 ครั้ง แต่ละครั้งมีรำยได้ไม่ต่ ำกว่ำ 50,000 บำท  
ผู้คัดค้ำนไม่เคยเสียภำษีอำกรเนื่องจำกไม่ทรำบว่ำต้องด ำเนินกำรอย่ำงไร ที่ อ้ำงว่ำนำยเอริสซื้อ รถยนต์ 
ทรัพย์รำยกำรที่ 5 โดยใส่ชื่อผู้คัดค้ำนเป็นผู้ครอบครองนั้นไม่เป็นควำมจริง เพรำะนำยเอริสเป็นลูกจ้ำงแบกแกลอน
น้ ำมันจำกประเทศมำเลยเซียเข้ำมำส่งในประเทศไทย ได้รับค่ำจ้ำงประมำณวันละ 300 บำท นำยเอริสจึงไม่มี
บัญชีเงินฝำกในธนำคำร ผู้คัดค้ำนและนำงรอฟิอะห์ไม่เคยถูกจับกุมด ำเนินคดีอำญำมำก่อน 

เมื่อพิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 50 วรรคหนึ่ง 
และมำตรำ 51 จะเห็นได้ว่ำพระรำชบัญญัติดังกล่ำวเป็นกฎหมำยที่ก ำหนดทั้งควำมผิดเกี่ยวกับกำรฟอกเงิน  
ซึ่งมีโทษทำงอำญำและมำตรกำรทำงแพ่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยควำมผิดอำญำและโทษทำงอำญำ
มุ่งบังคับแก่ตัวบุคคล ส่วนมำตรกำรทำงแพ่งมุ่งบังคับแก่ตัวทรัพย์สินซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะป้องปรำมไม่ให้
มีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเพรำะถึงอย่ำงไรทรัพย์สินที่ได้มำหรือเกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดก็ไม่เป็นของ
ผู้กระท ำควำมผิด ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ใด เพ่ือตัดวงจรกำรกระท ำควำมผิดมิให้น ำทรัพย์สินนั้นไปใช้สนับสนุน 
กำรก่ออำชญำกรรมต่อไป ดังนั้น เพียงแต่หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเกิดขึ้น ไม่ว่ำจะจับตัว
ผู้กระท ำควำมผิดได้หรือไม่ หรือผู้กระท ำควำมผิดถูกลงโทษหรือไม่ แต่มีทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด
เกิดข้ึน และแม้เจ้ำของหรือผู้รับโอนทรัพย์ไม่ได้ร่วมกระท ำควำมผิดและไม่ได้ถูกฟ้อง ก็ด ำเนินมำตรกำรทำงแพ่ง
แก่ตัวทรัพย์สินนั้นได้ ปรำกฏตำมค ำให้กำรในชั้นสอบสวนของนำงรอฟิอะห์มีรำยละเอียดว่ำนำงรอฟิอะห์ไม่เคย
รู้จักกับนำยมูฮ ำหมัดมำก่อน วันเกิดเหตุที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจเข้ำตรวจค้นบ้ำนของนำงรอฟิอะห์ นำยมูฮ ำหมัด
มำที่บ้ำนพูดคุยถึงนำยมัดยำสซินสำมีของนำงรอฟิอะห์ สักพักนำยมูฮ ำหมัดเข้ำห้องน้ ำ เจ้ำพนักงำนต ำรวจก็  
เข้ำมำในบ้ำน นำยมูฮ ำหมัดให้กำรในชั้นสอบสวนว่ำ เจ้ำพนักงำนต ำรวจค้นพบเฮโรอีน 1 หลอดที่ตัวนำยมูฮ ำหมัด 
ส่วนอีก 24 หลอดนั้น นำยเอริสให้กำรในชั้นสอบสวนว่ำเป็นของนำยมัดยำสซินบิดำเลี้ยงของตนน ำมำซุกซ่อน
ไว้ที่บ้ำนดังกล่ำวเพรำะจ ำหน่ำยเฮโรอีนอยู่เป็นประจ ำ คดีนี้เจ้ำพนักงำนต ำรวจยึดได้เฮโรอีนลักษณะเดียวกัน  
1 หลอด จำกนำยมูฮ ำหมัด กับอีก 24 หลอด จำกบ้ำนที่เกิดเหตุ ซุกซ่อนอยู่ในช่องระบำยอำกำศของห้องน้ ำ
กับหล่นจำกช่องระบำยอำกำศของห้องน้ ำตกอยู่บนไม้นอกบ้ำน ลักษณะเป็นกำรเร่งซุกซ่อนไม่ให้เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจตรวจพบ ประกอบกับเมื่อฟังได้ว่ำนำยมัดยำสซินรีบร้อนหลบหนีออกจำกบ้ำนจนมีกำรออกหมำยจับไว้ 
เมื่อประมวลพยำนหลักฐำนดังกล่ำวแล้ว น่ำเชื่อว่ำนำยมัดยำสซินจ ำหน่ำยเฮโรอีน 1 หลอดให้แก่นำยมูฮ ำหมัด
ดังที่นำยมูฮ ำหมัดให้กำรไว้ในชั้นสอบสวน เมื่อเฮโรอีก 24 หลอดตรวจพบได้ที่บ้ำนของนำยมัดยำสซินและ 
นำงรอฟิอะห์ในลักษณะที่มีกำรซุกซ่อน ทั้งเจ้ำพนักงำนต ำรวจตรวจค้นและจับกุมนำยมูฮ ำหมัดได้ในระหว่ำงที่
ซื้อเฮโรอีนที่บ้ำนหลังนั้น จนกระท่ังศำลจังหวัดนรำธิวำสพิพำกษำลงโทษนำยมูฮ ำหมัดในควำมผิดฐำนมีเฮโรอีน
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ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญำต ประกอบกับกำรที่นำยเอริสให้กำรในชั้นสอบสวนว่ำนำยมัดยำสซิน 
น ำเฮโรอีนมำซุกซ่อนที่บ้ำนเพรำะจ ำหน่ำยเฮโรอีน จึงน่ำเชื่อว่ำเฮโรอีนจ ำนวน 24 หลอดนั้น เป็นของนำยมัดยำสซิน 
โดยมีไว้ในครอบครองเพ่ือจ ำหน่ำย อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม  
กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (1) กรณีจึงฟังได้ว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนแล้ว เมื่อนำยมัดยำสซิน
อยู่ในฐำนะเป็นบิดำเลี้ยงของนำยเอริสและผู้คัดค้ำน นับว่ำเป็นเครือญำติใกล้ชิดกันโดยกำรสมรส และ
พฤติกำรณ์แห่งคดีบ่งชี้ว่ำนำยมัดยำสซินเป็นผู้จ ำหน่ำยเฮโรอีนและใช้บ้ำนเป็นสถำนที่ซุกซ่อนและจ ำหน่ำย
เฮโรอีนดังที่ได้วินิจฉัยมำแล้ว ต้องถือว่ำนำงรอฟิอะห์ซึ่งเป็นภริยำนำยมัดยำสซินและพักอำศัยอยู่ในบ้ำน
เดียวกัน เป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำยมัดยำสซิน นำยเอริสซึ่งไปมำหำสู่นำงรอฟิอะห์ที่บ้ำนดังกล่ำวและอยู่ที่
บ้ำนหลังนี้ขณะเจ้ำพนักงำนต ำรวจเข้ำตรวจค้นจับกุม จึงเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำยมัดยำสซินด้วย  
เมื่อประมวลข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วมำรับฟังประกอบพฤติกำรณ์ที่นำงรอฟิอะห์น ำทรัพย์สินหลำยรำยกำรไปฝำกให้ 
นำงปำรีดะเก็บรักษำโดยมีบ ำเหน็จซึ่งเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปไม่ประพฤติกันเช่นนี้ น่ำเชื่อว่ำนำยมัดยำสซิน  
ซึ่งจ ำหน่ำยเฮโรอีนมำก่อนหน้ำนี้แล้วน ำเงินที่ ได้จำกกำรจ ำหน่ำยเฮโรอีนให้นำงรอฟิอะห์เก็บรักษำไว้  
นำงรอฟิอะห์จึงโยกย้ำยทรัพย์สินฝำกผู้อ่ืนไว้เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้เจ้ำพนักงำนตรวจพบ ผู้คัดค้ำนถูกเจ้ำพนักงำน
ต ำรวจตรวจค้นระหว่ำงที่ขับรถจักรยำนยนต์น ำเงินที่อ้ำงว่ำฝำกไว้ออกมำจำกบ้ำนนำงรอฟิอะห์ แสดงให้เห็นว่ำ
ยังคงไปมำหำสู่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำงรอฟิอะห์และนำยมัดยำสซินอย่ำงใกล้ชิด เจ้ำพนักงำนต ำรวจพบธนบัตร
มำเลเซีย 100,450 ริงกิต กับธนบัตรไทยอีก 343,790 บำท ซุกซ่อนในกล่องนมน ำมำกับรถจักรยำนยนต์ 
นับว่ำเป็นเงินจ ำนวนมำก เป็นกำรไม่สมเหตุผลที่ผู้คัดค้ำนเก็บเงินที่อ้ำงว่ำท ำมำหำได้โดยสุจริตไว้กับตัวรวบรวม
จนเป็นเงินจ ำนวนมำกแล้วจึงน ำมำฝำกธนำคำรในครำวเดียว เพรำะผู้คัดค้ำนน ำสืบว่ำมีรำยได้จำกกำรค้ำขำย
แต่ละครั้งไม่มำกเท่ำจ ำนวนที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจตรวจยึด เมื่อผู้คัดค้ำนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับนำงรอฟิอะห์และ
นำยมัดยำสซินบิดำเลี้ยง ผู้คัดค้ำนจึงมีภำระกำรพิสูจน์ตำมกฎหมำยซึ่งให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ บรรดำทรัพย์สิน
ดังกล่ำวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดหรือได้รับโอนมำโดยไม่สุจริตแล้วแต่กรณี เมื่อได้ควำม  
จำกทำงน ำสืบของผู้คัดค้ำนเพียงว่ำ ผู้คัดค้ำนและสำมีของผู้คัดค้ำนประกอบอำชีพและมีรำยได้อย่ำงไรบ้ำงดังที่
ผู้คัดค้ำนน ำสืบโต้แย้งไว้ข้ำงต้น แต่ทำงน ำสืบของผู้คัดค้ำนไม่มีหลักฐำนแสดงให้ปรำกฏเชื่อมโยงกันได้ว่ำ  
ผู้คัดค้ำนซื้อทรัพย์สินต่ำง ๆ โดยน ำเงินตำมข้อกล่ำวอ้ำงนั้นมำผ่อนช ำระค่ำเช่ำซื้อทรัพย์รำยกำรที่ 5 และที่ 6 
อย่ำงไร ประกอบกับผู้คัดค้ำนเบิกควำมว่ำผู้คัดค้ำนไม่เคยเสียภำษีอำกร เนื่องจำกไม่ทรำบว่ำต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร จึงเป็นข้อกล่ำวอ้ำงที่เลื่อนลอย พยำนหลักฐำนของผู้คัดค้ำนซึ่งมีภำระกำรพิสูจน์ที่น ำสืบมำนั้นจึงไม่มี
น้ ำหนักเพียงพอที่จะพิสูจน์หักล้ำงข้อสันนิษฐำนของกฎหมำยดังกล่ำวได้ จึงฟังไม่ขึ้น ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำมำนั้น 
ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกำของผู้ร้องฟังขึ้น 

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ให้ทรัพย์รำยกำรที่  5 และที่ 6 พร้อมดอกผลที่เกิดขึ้นตกเป็นของแผ่นดิน 
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง นอกจำกที่แก้  
ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นฎีกำให้เป็นพับ 


