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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 5120-5122/2562  พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ผู้ร้อง 
    
 สถำบัน ท. กับพวก   ผู้คัดค้ำน 
 
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

แม้เงินที่ฝำกจะสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับฝำกคือธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 ตำม ป.พ.พ. 
มำตรำ 672 แต่เงินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้ำนที่ 2 ดังกล่ำวนั้นหมำยถึงเงินตรำที่น ำเข้ำฝำก เมื่อเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินจ ำนวนเดียวกับที่ เป็นของผู้คัดค้ำนที่  1 ที่ถูกถอนออกมำและน ำไปฝำกโดย  
ผิดวัตถุประสงค์ กำรที่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ฝำกเงินไว้กับธนำคำรไม่ว่ำธนำคำรใดก็ตำมสิทธิของผู้คัดค้ำนที่ 1 ย่อมมี
อยู่ตลอดเวลำที่ฝำกเงินในกำรที่จะถอนเงินฝำกนั้นได้ โดยธนำคำรผู้รับฝำกต้องคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1  
เต็มจ ำนวนที่ฝำก ส่วนดอกเบี้ยจะก ำหนดอย่ำงไรย่อมเป็นไปตำมที่มีหลักเกณฑ์ก ำหนดและตกลงกันระหว่ ำง 
ผู้ฝำกกับผู้รับฝำก กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นผลให้สิทธิของผู้คัดค้ำนที่ 1 หมดสิ้นไปย่อมเป็นกำรไม่ชอบและ 
ผู้คัดค้ำนที่ 1 มีสิทธิที่จะได้รับเงินจ ำนวนที่เสียหำยไปตำมสิทธินั้นคืน เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำเงินของผู้คัดค้ำน
ที่ 1 ถูกถอนออกมำจำกบัญชีธนำคำร เมื่อธนำคำรนั้นบันทึกรำยกำรว่ำมีกำรเบิกถอนออกไปย่อมท ำให้สิทธิ
ของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่จะเรียกให้ธนำคำรผู้รับฝำกคืนเงินจ ำนวนนั้นพร้อมดอกเบี้ยตำมที่ตกลงกันไว้หมดสิ้นไป
จำกบัญชีนั้น เมื่อเบิกถอนออกมำแล้วมีกำรน ำเข้ำฝำกที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 โดยมิชอบ ไม่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้คัดค้ำนที่ 1 ผู้คัดค้ำนที่ 1 ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชดใช้คืนเพรำะเหตุที่เกิดจำก 
กำรกระท ำอันไม่ชอบนั้น แม้เงินดังกล่ำวจะไปตกเป็นสิทธิของผู้ใดหรือถูกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินใดก็ตำมย่อมต้อง
ถูกติดตำมเอำคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่แท้จริงจนครบจ ำนวน ทรัพย์สินต่ำง ๆ เหล่ำนั้นจึงไม่ตก
เป็นของแผ่นดินและต้องถูกด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้เงินมำคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 จนครบจ ำนวน เมื่อเงินจ ำนวนนี้ 
ผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำที่มีสิทธิติดตำมและเอำคืนซึ่งเงินของตนจำกนำงสำว  อ. กับพวก ตำม
ป.พ.พ. มำตรำ 1336 และเป็นเงินจ ำนวนเดียวกับที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 อ้ำงว่ำตนมีสิทธิในฐำนะผู้รับฝำก แต่ไม่ว่ำ
กรณีจะเป็นอย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นกำรรับฝำกโดยชอบ ผู้รับฝำกก็ยังคงมีหน้ำที่ต้องคืนแก่ผู้มีสิทธิโดยชอบ  
ที่แท้จริง เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ยื่นค ำคัดค้ำนเข้ำมำในคดีนี้แล้ว ซึ่งเมื่อต้องคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 แล้วย่อมไม่มีเงินใด
ที่จะน ำมำคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ตำมท่ีผู้คัดค้ำนที่ 2 ฎีกำได้  

ทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 เป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 น ำเงินที่รับโอนมำจำกเงินที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 และ
นำงสำว อ. กับพวกได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 
มำตรำ 3 (5) (18) มำซื้อ แม้จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปกี่ครั้งและไม่ว่ำจะอยู่ใน  
ควำมครอบครองของบุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำเป็นของบุคคลใด  
ก็ถือว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ผู้คัดค้ำนที่ 9 ผู้รับโอนมีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำ 
เป็นผู้ที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน ตำม พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 
มำตรำ 50 วรรคหนึ่ง (2) รำคำตำมสัญญำขำยฝำกเป็นรำคำที่คู่สัญญำสำมำรถตกลงกันได้ ซึ่งรำคำที่ขำยฝำก



               กองกฎหมาย 
               LEGAL AFFAIRS BUREAU 
 

 2 
 

รวมทั้งก ำหนดเวลำไถ่มีส่วนสัมพันธ์กับกำรก ำหนดสินไถ่ หำกก ำหนดรำคำขำยฝำกสูงย่อมท ำให้จ ำนวนสินไถ่  
ซึ่งรวมประโยชน์ตอบแทนที่ผู้รับซื้อฝำกจะได้รับเมื่อครบก ำหนดไถ่นั้นสูงตำมไปด้วย กำรตกลงรำคำดังกล่ำว  
แม้ต่ ำกว่ำรำคำตลำดหรือรำคำที่แท้จริงของทรัพย์ที่ขำยฝำก ก็เป็นปกติวิสัยที่คู่สัญญำขำยฝำกหลำยรำยปฏิบัติ
เช่นนี้ เพรำะผู้ขำยฝำกอำจต้องกำรได้เงินจ ำนวนไม่มำกในเวลำรวดเร็วมำใช้จ่ำย จึงยอมขำยฝำกในรำคำต่ ำกว่ำ
ควำมเป็นจริงเพ่ือไม่ให้เกิดภำระแก่ตนขณะไถ่ถอนกำรขำยฝำกมำกเกินควำมจ ำเป็น กำรขำยฝำกในรำคำต่ ำ  
จึงไม่เป็นข้อพิรุธว่ำผู้คัดค้ำนที่ 9 ไม่สุจริต 

 

คดีทั้งสำมส ำนวนนี้ ศำลชั้นต้นพิจำรณำและพิพำกษำรวมกัน โดยให้เรียกผู้ร้องทั้งสำมส ำนวนว่ำ  
“ผู้ร้อง” ผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่ 3 และที่ 2 ในส ำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 ตำมล ำดับว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 1” ผู้คัดค้ำนที่ 2 ที่ 4 
และที่ 3 ในส ำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 ตำมล ำดับว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 2” ผู้คัดค้ำนที่ 3 ที่ 5 และที่ 4 ในส ำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 
ตำมล ำดับว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 3” ผู้คัดค้ำนที่ 4 ในส ำนวนที่ 1 ว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 4” ผู้คัดค้ำนที่ 5 เฉพำะทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 56 ในส ำนวนที่ 1 ว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 5” ผู้คัดค้ำนที่ 6 ในส ำนวนที่ 1 ว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 6” ผู้คัดค้ำนที่ 7 
ที่ 2 และที่ 5 ในส ำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 ตำมล ำดับว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 7” ผู้คัดค้ำนที่ 8 และที่ 6 ในส ำนวนที่ 1 
และที่ 3 ตำมล ำดับว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 8” ผู้คัดค้ำนที่ 9 ในส ำนวนที่ 1 ว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 9” และผู้คัดค้ำนที่ 10 
ที่ 1 และท่ี 1 ในส ำนวนที่ 1 ถึงที่ 3 ตำมล ำดับว่ำ “ผู้ คัดค้ำนที่ 10” 

ผู้ร้องทั้งสำมส ำนวนยื่นค ำร้องและแก้ไขค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินรวม 108 รำยกำร พร้อม
ดอกผลตกเป็นของแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนที่ 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 ยื่นค ำคัดค้ำนขอให้ยกค ำร้อง ผู้คัดค้ำนที่ 4 ยื่นค ำคัดค้ำน
ขอให้ยกค ำร้องหรือให้ผู้คัดค้ำนที่ 4 ได้รับช ำระหนี้จ ำนองก่อนทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ผู้คัดค้ำนที่ 5  
ยื่นค ำคัดค้ำนและแก้ไขค ำคัดค้ำนขอให้มีค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งให้คืนเงินจำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 56 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 

ระหว่ำงพิจำรณำ ผู้คัดค้ำนที่ 5 ยื่นค ำร้องขอถอนค ำคัดค้ำน ศำลชั้นต้นอนุญำต จ ำหน่ำยคดี เฉพำะ 
ผู้คัดค้ำนที ่5 

ศำลชั้นต้นมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินพร้อมดอกผลตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน ในส ำนวนคดี 
หมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 ฟ.43/2558 และ ฟ.60/2558 ของศำลชั้นต้น ตกเป็นของแผ่นดิน ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง ยกเว้นทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 9 ที่ 12 ที่ 24 ถึงที่ 26 และที่ 35 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ 
ฟ.26/2558 ของศำลชั้นต้น รำยกำรที่ 11 ถึงที่ 14 และที่ 19 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวน
คดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.43/2558 ของศำลชั้นต้น ให้คืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 รำยกำรที่ 42 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำร
ทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 ของศำลชั้นต้น ให้คืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ส่วนรำยกำรที่ 51 
และที่ 52 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 ของศำลชั้นต้น  
ให้น ำออกขำยทอดตลำดโดยปลอดจ ำนอง น ำเงินที่ได้ช ำระให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 4 จ ำนวน 70,428.05 บำท 
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พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงิน 66,500 บำท นับถัดจำกวันที่ 23 มิถุนำยน 2558 เป็นต้น
ไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จ ส่วนที่เหลือ (หำกมี) ให้ตกเป็นของแผ่นดินกึ่งหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคสอง ค ำขออ่ืนให้ยก ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้ร้อง ผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่ 3 ที่ 7 และท่ี 8 อุทธรณ์ 

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับ ให้ยกค ำร้องของผู้ร้อง และคืนทรัพย์สินทั้งหมด รวม 108 รำยกำร  
พร้อมดอกผลแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 เฉพำะทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 ให้น ำออกขำยทอดตลำด น ำเงินที่ได้ช ำระหนี้
ให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 9 จ ำนวน 29,470,000 บำท เงินที่เหลือ (หำกมี) ให้คืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ส่วนทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 51 และที่ 52 ให้น ำออกขำยทอดตลำดโดยปลอดจ ำนอง น ำเงินที่ได้ช ำระให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 4 
จ ำนวน 70,428.05 บำท พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7 ต่อปี ของต้นเงิน 66 ,500 บำท นับถัดจำกวันที่ 
23 มิถุนำยน 2558 เป็นต้นไปจนกว่ำผู้คัดค้ำนที่ 4 จะได้รับช ำระเสร็จ เงินทีเหลือ (หำกมี) ให้คืนแก่ผู้คัดค้ำน
ที ่1 ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลให้เป็นพับ  

ผู้ร้อง ผู้คัดค้ำนที่ 2 ที่ 8 และที่ 9 ฎีกำ  

ศำลฎีกำวินิจฉัยแล้ว ข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 1 ฝำกเงินไว้ 
ที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 และที่ 3 ธนำคำรออมสิน และธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) หลำยบัญชี แต่ถูกเบิกถอน 
และน ำไปใช้โดยไม่ถูกต้อง ไม่ตรงตำมเจตนำของผู้คัดค้ำนที่ 1 รวมประมำณกว่ำ 1,200,000,000 บำท  
ผู้คัดค้ำนที่ 1 ร้องทุกข์ให้ด ำเนินคดีแล้ว ผู้ร้องคดีนี้เป็นโจทก์ฟ้องผู้คัดค้ำนที่ 7 ที่ 8 ที่ 10 และนำงสำวอ ำพร 
กับพวก เป็นจ ำเลยในคดีอำญำข้อหำร่วมกันลักทรัพย์ ปลอมและใช้เอกสำรสิทธิปลอม เป็นเจ้ำพนักงำนมีหน้ำที่
ซื้อ ท ำ จัดกำร หรือรักษำทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต หรือโดยทุจริต
ยอมให้ผู้อ่ืนเอำทรัพย์นั้นเสีย เป็นเจ้ำพนักงำนปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่โดยทุจริต พร้อมมีค ำขอให้
จ ำเลยทั้งหมดร่วมกันชดใช้เงินที่ได้ไปจำกกำรกระท ำผิดตำมฟ้องแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ตำมคดีอำญำหมำยเลขด ำที่ 
อ.1992/2558 และ อ.6499/2558 ของศำลจังหวัดมีนบุรี ผลกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรธุรกรรม  
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำผู้คัดค้ำนที่ 10 และนำงสำวอ ำพร กับพวก มีพฤติกำรณ์เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดและได้ไป
ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด โดยปรำกฏหลักฐำนว่ำเงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่สูญหำยทั้งหมด  
โอนผ่ำนบัญชีของผู้คัดค้ำนที่ 7 และที่ 10 ทั้งที่ผู้คัดค้ำนทั้งสองไม่ได้เป็นพนักงำนของผู้คัดค้ำนที่ 1 และเห็นว่ำ 
มีพยำนหลักฐำนเชื่อได้ว่ำทรัพย์สินรวม 108 รำยกำร เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดของ 
ผู้คัดค้ำนที่ 10 และนำงสำวอ ำพร กับพวก ฐำนควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร ควำมผิดตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยควำมผิดของพนักงำนในองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่หรือทุจริตต่อหน้ำที่
ตำมกฎหมำยอ่ืน ควำมผิดเกี่ยวกับกำรลักทรัพย์หรือยักยอกตำมประมวลกฎหมำยอำญำอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ  
จึงมีมติให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นค ำร้องขอให้ศำล  
มีค ำสั่งให้ทรัพย์สินรวม 108 รำยกำร ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สิน ในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่  
ฟ.26/2558 ฟ.43/2558 และ ฟ.60/2558 ของศำลชั้นต้น พร้อมดอกผลเป็นของแผ่นดิน ต่อมำ 
ได้ขำยทอดตลำดทรัพย์สินบำงรำยกำรในส ำนวน 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 2 ที่ฎีกำเฉพำะทรัพย์สินรำยกำรที่ 9 ที่ 12 ที่ 24  
ถึงที่ 26 และที่ 35 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 ของศำลชั้นต้น  
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และรำยกำรที่ 11 ถึงที่ 14 และที่  19 ตำมส ำเนำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่  
ฟ.43/2558 ของศำลชั้นต้น ว่ำสมควรสั่งคืนแกผู่้คัดค้ำนที ่2 ตำมท่ีฎีกำหรือไม ่

ผู้คัดค้ำนที่ 2 ฎีกำว่ำ เมื่อมีผู้น ำเงินมำฝำกที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 แล้ว เงินนั้นตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้คัดค้ำนที่ 2 เมื่อมีผู้เบิกถอนเงินนั้นไปและมีเหตุให้ยื่นค ำร้องเป็นคดีนี้ เงินที่เบิกถอนไปดังกล่ำวต้องคืนให้แก่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์และได้รับควำมเสียหำยนั้น เห็นว่ำ ทรัพย์สินตำมรำยกำรที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 
ฎีกำนั้น เป็นกรณีสืบเนื่องจำกนำงสำวอ ำพร ถอนเงินจำกบัญชีของผู้คัดค้ำนที่ 1 ไปแล้วไม่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมวัตถุประสงค์ของผู้คัดค้ำนที่ 1 โดยถอนจำกบัญชีเงินฝำกของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่ฝำกไว้ที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที ่2 
สำขำสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง และที่ฝำกไว้ที่ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง โดยขออนุมัติว่ำจะน ำไปฝำกที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 สำขำบิ๊กซีศรีนครินทร์ 
ที่ผู้คัดค้ำนที่ 10 เป็นผู้จัดกำรสำขำ เพรำะจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำที่สูงกว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 1 จึงอนุมัติ เมื่อ
นำงสำวอ ำพร ถอนเงินฝำกของผู้คัดค้ำนที่ 1 ดังกล่ำวแล้ว ได้น ำสมุดบัญชีเงินฝำกของธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 
สำขำบิ๊กซีศรีนครินทร์ บัญชีเลขที่ 226-1-26543-9 มำแสดงต่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ว่ำเป็นบัญชีที่น ำเงินดังกล่ำว
ฝำกเข้ำบัญชีไว้แล้ว ซึ่งต่อมำผู้คัดค้ำนที่ 1 พบข้อพิรุธที่หน้ำเล่มของสมุดบัญชีดังกล่ำวว่ำ ชื่อบัญชี “สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง” มีร่องรอยขูดลบ เมื่อตรวจสอบแล้วเป็นบัญชีเงินฝำกในชื่อ 
ผู้คัดค้ำนที่ 10 ที่ปิดบัญชีมำนำนแล้ว แต่มีกำรขูดลบแก้ไขให้เป็นชื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 และน ำมำปลอมรำยกำร
เคลื่อนไหวในสมุดบัญชีเงินฝำกโดยไม่มีกำรฝำกเงินเข้ำบัญชีจริง เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 2 ตรวจสอบแล้วพบว่ำเงินของ
ผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่นำงสำวอ ำพรขออนุมัติถอนมำจำกสองบัญชีข้ำงต้นนั้นท ำเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ำยผู้คัดค้ำนที่ 1 
ที่ในขณะขออนุมัติระบุวัตถุประสงค์ที่เบิกถอนเพื่อน ำไปฝำกยังธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 ที่สำขำสุวินทวงศ์ แต่ไม่ได้
มีกำรน ำเข้ำฝำกที่สำขำดังกล่ำว กลับน ำไปฝำกที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 สำขำดิอเวนิว ถนนแจ้งวัฒนะ ในบัญชี
ชื่อของนำยพูนศักดิ์ จำกนั้นมีกำรโอนเงินไปยังบุคคลต่ำง ๆ แม้เงินที่ฝำกจะสันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้รับฝำกคือธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 672 ดังที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 
ฎีกำ แต่เงินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้คัดค้ำนที่ 2 ดังกล่ำวนั้นหมำยถึงเงินตรำที่น ำเข้ำฝำก แต่เมื่อเงินจ ำนวน
ดังกล่ำวเป็นเงินจ ำนวนเดียวกับที่เป็นของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่ถูกถอนออกมำและน ำไปฝำกโดยผิดวัตถุประสงค์ 
กำรที่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ฝำกเงินไว้กับธนำคำรไม่ว่ำธนำคำรใดก็ตำมสิทธิของผู้คัดค้ำนที่ 1 ย่อมมีอยู่ตลอดเวลำที่
ฝำกเงินในกำรที่จะถอนเงินฝำกนั้นได้ โดยธนำคำรผู้รับฝำกต้องคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 เต็มจ ำนวนที่ฝำก  
ส่วนดอกเบี้ยจะก ำหนดอย่ำงไรย่อมเป็นไปตำมที่มีหลักเกณฑ์ก ำหนดและตกลงกันระหว่ำงผู้ฝำกกับผู้รับฝำก 
กำรกระท ำใด ๆ ที่เป็นผลให้สิทธิของผู้คัดค้ำนที่ 1 หมดสิ้นไปย่อมเป็นกำรไม่ชอบและผู้คัดค้ำนที่ 1 มีสิทธิที่จะ
ได้รับเงินจ ำนวนที่เสียหำยไปตำมสิทธินั้นคืน กำรที่ธุรกรรมทำงกำรเงินที่นำงสำวอ ำพรถอนเงินแล้วท ำเป็น
แคชเชียร์เช็คระบุชื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นผู้รับเงิน แต่เมื่อน ำเข้ำฝำกกลับน ำเข้ำฝำกในบัญชีชื่อของบุคคลอ่ืน 
โดยไม่ปรำกฏเหตุที่จะอ้ำงโดยชอบอย่ำงไร บุคคลอ่ืนผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของบัญชีเงินฝำกตำมจ ำนวนที่เบิกถอนมำ
จำกบัญชีของผู้คัดค้ำนที่ 1 โดยไม่ชอบดังกล่ำวย่อมไม่อำจอ้ำงสิทธิได้ ผู้ที่ด ำเนินกำรโดยไม่ชอบทั้งหมดย่อมต้อง 
รับผิดต่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่แท้จริงในเงินจ ำนวนนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรำกฏตำมทำงน ำสืบ
ของผู้ร้องและผู้คัดค้ำนที่ 2 เองว่ำ เงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 ถูกถอนออกมำจำกบัญชีธนำคำร เมื่อธนำคำรนั้น
บันทึกรำยกำรว่ำมีกำรเบิกถอนออกไปย่อมท ำให้สิทธิของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่จะเรียกให้ธนำคำรผู้รับฝำกคืนเงิน
จ ำนวนนั้นพร้อมดอกเบี้ยตำมที่ตกลงกันไว้ให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 หมดสิ้นไปจำกบัญชีนั้น เมื่อเบิกถอนออกมำแล้ว
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น ำเข้ำฝำกที่ธนำคำรผู้คัดค้ำนที่ 2 โดยมิชอบ ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผู้คัดค้ำนที่ 1 ผู้คัดค้ำนที่ 1 
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชดใช้คืนเพรำะเหตุที่เกิดจำกกำรกระท ำอันไม่ชอบนั้น  เมื่อเงินจ ำนวนนี้ผู้คัดค้ำนที่ 1  
เป็นผู้เสียหำยในคดีอำญำที่มีสิทธิติดตำมและเอำคืนซึ่งเงินของตนจำกนำงสำวอ ำพรกับพวก ตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1336 และเป็นเงินจ ำนวนเดียวกับที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 อ้ำงว่ำตนมีสิทธิในฐำนะผู้รับฝำก 
แต่ไม่ว่ำกรณีจะเป็นอย่ำงไรก็ตำมหำกเป็นกำรรับฝำกโดยชอบ ผู้รับฝำกก็ยังคงมีหน้ำที่ต้องคืนแก่ผู้มีสิทธิ 
โดยชอบที่แท้จริง เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 1 ยื่นค ำคัดค้ำนเข้ำมำในคดีนี้แล้ว ซึ่งเมื่อต้องคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 แล้วย่อมไม่มี 
เงินใดที่จะน ำมำคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ฎีกำได้ และเมื่อเงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่เสียหำยไป
ทั้งหมดถูกผู้คัดค้ำนอ่ืนกับพวกเอำไปด้วยกำรกระท ำอันมิชอบ และมีกำรถ่ำยโอนหรือน ำไปด ำเนินกำรอย่ำงอ่ืน
ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำไปซื้อทรัพย์สินต่ำง ๆ หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืน ทรัพย์สินต่ำง ๆ เหล่ำนั้นจึงไม่ตกเป็นของ
แผ่นดินและต้องถูกด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้เงินมำคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 จนครบจ ำนวน และเมื่อต้องน ำมำคืนแก่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เสียหำยที่แท้จริงแล้ว ย่อมไม่มีทรัพย์สินใดที่จะต้องคืนให้แก่บุคคลอ่ืนใดที่มีชื่อเป็นผู้รับ
ทรัพย์สินเดียวกันนี้โอนผ่ำนในนำมของแต่ละคนนั้นได้อีก กรณีของผู้คัดค้ำนที่ 2 เป็นกรณีที่มีผู้น ำเงินของ 
ผู้คัดค้ำนที่ 1 ไปโดยมิชอบแล้วน ำมำเข้ำฝำกที่ธนำคำรของผู้คัดค้ำนที่ 2 และมีกำรจ ำหน่ำยจ่ำยโอนเปลี่ยนเป็น
ทรัพย์สินอ่ืน เมื่อตรวจสอบและพบว่ำเงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 ไปตกเป็นสิทธิของผู้ใดหรือถูกเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินใด 
ก็ตำมย่อมต้องถูกติดตำมเอำคืนให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิที่แท้จริงจนครบจ ำนวน ที่ศำลอุทธรณ์
พิพำกษำมำว่ำทรัพย์สินตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 2 ฎีกำมำให้คืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ทั้งหมดนั้น ศำลฎีกำเห็นพ้องด้วย 
ฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 2 ฟังไม่ข้ึน 

ในส่วนฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 8 ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 7 เป็นบุตรของผู้คัดค้ำนที่ 8  
มีกำรกระท ำโดยมิชอบของนำงสำวอ ำพร ผู้คัดค้ำนที่ 7 และที่ 10 กับพวก โดยกำรโอนเงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 
เข้ำบัญชีของผู้คัดค้ำนที่ 7 แล้วมีกำรโอนต่อมำยังผู้คัดค้ำนที่ 8 ซึ่งถือเป็นผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คัดค้ำนที่ 7 
ซึ่งเป็นผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำน ผู้คัดค้ำนที่  8 ได้ทรัพย์สินตำมรำยกำรที่ฎีกำนั้นมำภำยหลังจำกที่ได้มี 
กำรกระท ำโดยมิชอบของผู้คัดค้ำนที่ 7 และผู้คัดค้ำนที่ 8 ซึ่งมีภำระกำรพิสูจน์ว่ำตนได้ทรัพย์สินนั้นมำโดยชอบ 
กลับน ำสืบเพียงพยำนปำกสำมีของผู้คัดค้ำนที่ 8 ว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 8 กับสำมีประกอบอำชีพเกษตรกรรมมีรำยได้
เพียงพอที่น ำมำซื้อทรัพย์สินตำมที่ฎีกำ กับมีพยำนอีกสองปำกเบิกควำมว่ำเป็นผู้รับจ้ำงผู้คัดค้ำนที่ 8 ท ำนำ 
ในที่ดินของผู้คัดค้ำนที่ 8 ซึ่งศำลชั้นต้นและศำลอุทธรณ์เห็นว่ำไม่มีน้ ำหนักเพียงพอให้เชื่อได้ว่ำสำมำรถน ำมำซื้อ
ทรัพย์สินตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 8 ฎีกำนั้นได้ ที่ศำลอุทธรณ์คงพิพำกษำให้ทรัพย์สินที่ผู้คัดค้ำนที่ 8 มีชื่อเป็นเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 8 ฎีกำต้องคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 นั้น ศำลฎีกำเห็นพ้องด้วย ฎีกำของผู้คัดค้ำนที่ 8 
ฟังไม่ข้ึน 

คดมีีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้ร้องและผู้คัดค้ำนที่ 9 ในกรณีทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 ตำมส ำเนำ
บัญชีรำยกำรทรัพย์สินในส ำนวนคดีหมำยเลขด ำที่ ฟ.26/2558 ของศำลชั้นต้น ว่ำสมควรให้ตกเป็นของ
แผ่นดินตำมที่ผู้ร้องฎีกำและแก้ฎีกำเนื่องจำกพฤติกำรณ์ที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 เร่งรีบรับซื้อฝำกและรับซื้อฝำกในรำคำ
ที่ต่ ำกว่ำที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 ซื้อมำเป็นจ ำนวนมำก จึงไม่ใช่ผู้ที่รับโอนโดยสุจริตและเสียค่ำตอบแทน หรือควรให้  
ตกเป็นของผู้คัดค้ำนที่ 9 ตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ฎีกำว่ำ ทรัพย์ดังกล่ำวเป็นของผู้คัดค้ำนที่ 9 โดยชอบด้วยกฎหมำย 
จำกกำรที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 น ำมำขำยฝำกไว้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 9 และไม่มำไถ่คืนในก ำหนดจนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
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ผู้คัดค้ำนที ่9 หรือควรให้ผู้คัดค้ำนที่ 9 ได้รับเงินค่ำสินไถ่ตำมสัญญำขำยฝำก พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี 
จำกต้นเงิน 29,470,000 บำท นับแต่วันครบก ำหนดไถ่คืน ตำมที่ผู้คัดค้ำนที ่9 ฎีกำ 

เห็นว่ำ ทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 ดังกล่ำว เป็น “ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด” ตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เนื่องจำกเป็นทรัพย์สินที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 น ำเงิน
ที่รับโอนมำจำกเงินที่ผู้คัดค้ำนที่  7 และนำงสำวอ ำพรกับพวกได้มำจำกกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน  
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 3 (5) (18) มำซื้อทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 42 แม้จะมีกำรจ ำหน่ำย จ่ำย โอน หรือเปลี่ยนสภำพไปกี่ครั้งและไม่ว่ำจะอยู่ในควำมครอบครองของ
บุคคลใด โอนไปเป็นของบุคคลใด หรือปรำกฏหลักฐำนทำงทะเบียนว่ำเป็นของบุคคลใดก็ถือว่ำเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด ผู้คัดค้ำนที่ 9 ผู้รับโอนมีหน้ำที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ำเป็นผู้ที่ได้ทรัพย์สินนั้นมำโดยสุจริต
และมีค่ำตอบแทน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 50 วรรคหนึ่ง (2)  
ผู้คัดค้ำนที่ 9 น ำสืบว่ำได้รับกำรติดต่อจำกนำงสำวเกียว นำยหน้ำว่ำผู้คัดค้ำนที่ 7 ต้องกำรขำยฝำกทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 42 ดังกล่ำวในรำคำ 28,000,000 บำท วันรุ่งขึ้นจึงไปตรวจสอบทรัพย์สินดังกล่ำวและมอบอ ำนำจ 
ให้นำงสำวเกียวเป็นผู้ท ำนิติกรรมขำยฝำกที่ส ำนักงำนที่ดิน ผู้คัดค้ำนที่ 9 ไปติดต่อธนำคำรเพ่ือออกแคชเชียร์เช็ค
ตำมที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 แจ้งควำมประสงค์ พร้อมทั้งค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยเจ้ำพนักงำน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำขำปำกเกร็ด เบิกควำมเป็นพยำนผู้คัดค้ำนที่ 9 ว่ำรำคำตำมสัญญำขำยฝำกเป็นรำคำ 
ที่คู่สัญญำสำมำรถตกลงกันได้ ทั้งผู้คัดค้ำนที่ 9 น ำนำงสำวเกียวและนำงศิริภัสสร ซึ่งเป็นกลุ่มนำยหน้ำ 
มำเบิกควำมว่ำ มีกำรติดต่อผู้คัดค้ำนที่ 9 ซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรส่งออกเสื้อผ้ำส ำเร็จรูปให้มำเป็นผู้รับซื้อฝำก
และได้รับค่ำนำยหน้ำแล้ว ทั้งผู้คัดค้ำนที่ 9 ยังเป็นผู้รับซื้อฝำกอสังหำริมทรัพย์อ่ืนอีกหลำยรำยกำร เมื่อพิจำรณำ 
ข้อที่ผู้ร้องฎีกำว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 9 รับซื้อฝำกในรำคำเพียง 28,000,000 บำท ทั้ง ๆ ที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ก็ทรำบ
รำคำที่ผู้คัดค้ำนที่ 7 ซื้อมำโดยสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่ของโครงกำรในวันที่ไปดูทรัพย์รำยนี้ จึงเป็นกำรรับซื้อ
รำคำต่ ำและด ำเนินกำรโดยเร่งรีบเพ่ือแสดงว่ำผู้คัดค้ำนที่ 9 กระท ำกำรโดยไม่สุจริตนั้น เห็นว่ำ รำคำที่ขำยฝำก
ย่อมเป็นไปตำมที่คู่สัญญำตกลงกัน ซึ่งรำคำที่ขำยฝำกรวมทั้งก ำหนดเวลำไถ่มีส่วนสัมพันธ์กับกำรก ำหนดสินไถ่ 
หำกก ำหนดรำคำขำยฝำกสูงย่อมท ำให้จ ำนวนสินไถ่ซึ่งรวมประโยชน์ตอบแทนที่ผู้รับซื้อฝำกจะได้รับเมื่อครบ
ก ำหนดไถ่นั้นสูงตำมไปด้วย กำรตกลงในรำคำดังกล่ำวแม้ต่ ำกว่ำรำคำตลำดหรือรำคำที่แท้จริงของทรัพย์ที่ขำยฝำก  
ก็เป็นปกติวิสัยที่คู่สัญญำขำยฝำกหลำยรำยปฏิบัติเช่นนี้ เพรำะผู้ ขำยฝำกอำจต้องกำรได้เงินจ ำนวนไม่มำก 
ในเวลำรวดเร็วมำใช้จ่ำย จึงยอมขำยฝำกในรำคำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริงเพ่ือไม่ให้เกิดภำระแก่ตนขณะไถ่ถอน  
กำรขำยฝำกมำกเกินควำมจ ำเป็น กำรขำยฝำกในรำคำต่ ำจึงไม่เป็นข้อพิรุธ แม้ระยะเวลำที่ติดต่อเพ่ือขำยฝำก
ด ำเนินกำรเพียงไม่กี่วัน ก็อำจเป็นเพรำะแรงจูงใจในรำคำขำยฝำกที่ต่ ำและได้ผลตอบแทนสูงพอในเวลำไม่นำน
เป็นสิ่งเร่งเร้ำให้ผู้คัดค้ำนที่ 9 รีบตัดสินใจและรีบด ำเนินกำรก่อนที่ผู้ขำยฝำกจะเปลี่ยนใจไปหำผู้รับซื้อฝำกรำยอ่ืน 
ซึ่งสำมำรถเจรจำก ำหนดสินไถ่ให้ต่ ำลงกว่ำที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 เรียกจำกผู้คัดค้ำนที่ 7 ได้ จึงมิใช่ข้อพิรุธว่ำผู้คัดค้ำน
ที ่9 ไม่สุจริตเช่นกัน ทั้งในวันดังกล่ำวไม่ปรำกฏว่ำทรัพย์รำยนี้ถูกค ำสั่งอำยัดห้ำมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
ประกอบกับเงินที่น ำมำซื้อฝำกตำมพยำนหลักฐำนที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 น ำมำแสดงต่อศำลยังฟังไม่ได้ว่ำเงินนั้นไม่ใช่
เงินของผู้คัดค้ำนที่ 9 และเป็นเงินที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ได้มำโดยมิชอบ ผู้คัดค้ำนที่ 9 จึงเป็นผู้ซื้อฝำกทรัพย์สิน
รำยกำรที่ 42 นี้โดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน ในระหว่ำงผู้ร้องกับผู้คัดค้ำนที่ 9 ศำลย่อมต้องสั่งคืนทรัพย์สิน
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รำยกำรนี้ให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51/1 
ทรัพย์สินรำยกำรนี้จึงไม่ตกเป็นของแผ่นดิน ฎีกำและค ำแก้ฎีกำของผู้ร้องฟังไม่ข้ึน 

แต่เมื่อปรำกฏว่ำผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นผู้เสียหำยจำกกำรกระท ำของผู้คัดค้ำนที่ 7 กับพวก ผู้คัดค้ำนที่ 1 
จึงมีสิทธิติดตำมและเอำทรัพย์คืนจำกผู้คัดค้ำนที่ 7 ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 1336  
เมื่อผู้คัดค้ำนที่ 7 น ำเงินของผู้คัดค้ำนที่ 1 ไปซื้อทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 ผู้คัดค้ำนที่ 7 จึงไม่มีสิทธิยึดถือ
ทรัพย์สินรำยกำรนี้ไว้ แต่ต้องคืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 เมื่อต่อมำผู้คัดค้ำนที่ 7 น ำทรัพย์สินรำยกำรนี้ไปขำยฝำกแก่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 9 แม้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินรำยกำรนี้จะตกเป็นของผู้คัดค้ำนที่ 9 แต่ผู้ขำยฝำกอำจไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ 
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 491 และกำรที่ผู้คัดค้ำนที่ 1 มีสิทธิติดตำมและเอำทรัพย์คืน
ดังกล่ำว ผู้คัดค้ำนที่ 1 ย่อมอยู่ในฐำนะเจ้ำหนี้ของผู้คัดค้ำนที่ 7 จึงอำจใช้สิทธิเรียกร้องของผู้คัดค้ำนที่ 7  
ซึ่งเป็นลูกหนี้ในทรัพย์สินรำยกำรนี้แทนผู้คัดค้ำนที่ 7 กรณีนี้เพื่อคุ้มครองผู้คัดค้ำนที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เสียหำย จึงควร
ให้ด ำเนินกำรเสมือนมีกำรใช้สิทธิไถ่ถอนทรัพย์ที่ขำยฝำกจำกผู้คัดค้ำนที่ 9 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์แห่งควำม
ยุติธรรมในระหว่ำงผู้คัดค้ำนที่ 1 และผู้คัดค้ำนที่ 9 จึงไม่อำจให้ทรัพย์สินรำยกำรนี้ตกไปเป็นของผู้คัดค้ำนที่ 9 
ผู้รับซื้อฝำกได้ แต่ควรให้ผู้คัดค้ำนที่ 9 ได้รับเงินค่ำสินไถ่ตำมที่ก ำหนดไว้ในหนังสือสัญญำขำยฝำก จึงเห็นควร
ให้น ำทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 นี้ออกขำยทอดตลำดน ำเงินช ำระสินไถ่แก่ผู้คัดค้ำนที่ 9 เป็นเงิน 29,470,000 
บำท เต็มจ ำนวนที่ก ำหนดในสัญญำ และคืนส่วนที่เหลือ (หำกมี) ให้แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำใน
ส่วนนี้มำนั้น ศำลฎีกำเห็นพ้องด้วย แต่เพ่ือควำมชัดเจนในกำรบังคับคดี หำกกำรขำยทอดตลำดได้เงินไม่ถึง
จ ำนวนสินไถ่ดังกล่ำว ส่วนที่ขำดก็ควรก ำหนดให้เป็นพับไป ส ำหรับที่ผู้คัดค้ำนที่ 9 ฎีกำขอให้ได้รับดอกเบี้ย
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ในเงินจ ำนวนดังกล่ำวนับแต่วันครบก ำหนดไถ่ถอนด้วยนั้น เมื่อกำรขำยทอดตลำด 
เป็นส่วนของวิธีกำรที่จะให้ทรัพย์สินนั้นถูกน ำไปคืนแก่ผู้เสียหำย ขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้รับโอนทรัพย์สิน 
โดยสุจริตและเสียค่ำตอบแทนด้วย สินไถ่ดังกล่ำวจึงไม่ใช่หนี้เงินที่แท้จริงซึ่งหำกลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดก็ให้คิด
ดอกเบี้ยตำมนัยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 224 วรรคหนึ่ง ศำลฎีกำจึงเห็นสมควรไม่ก ำหนด
ดอกเบี้ยให้ ฎีกำของผู้คัดค้ำนที ่9 ฟังไม่ข้ึน 

พิพำกษำแก้เป็นว่ำ ทรัพย์สินรำยกำรที่ 42 ให้น ำออกขำยทอดตลำดน ำเงินที่ได้ช ำระสินไถ่ให้แก่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 9 จ ำนวน 29,470,000 บำท เงินที่เหลือ (หำกมี) ให้คืนแก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 แต่หำกได้เงินไม่ถึง
จ ำนวนดังกล่ำว ส่วนที่ขำดให้ตกเป็นพับ นอกจำกที่แก้ให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ ค่ำฤชำธรรมเนียม
ในชั้นฎีกำให้เป็นพับ 


