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สรุป 
ค าพิพากษาฎีกาที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 
ค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ 785–786/2563   พนักงำนอัยกำร ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด  ผู้ร้อง 
     
 นำง พ. กับพวก ผู้คัดค้ำน
  
ความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 มาตรา 51   

กำรร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตกเป็นของแผ่นดินตำม  
พ.ร.บ.ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.2542 เป็นมำตรกำรทำงแพ่ง มติของคณะกรรมกำรธุรกรรม 
ที่เชื่อว่ำทรัพย์สินตำมที่ตรวจสอบและมีค ำสั่งให้ยึดหรืออำยัดไว้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด  
มูลฐำนและให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจำรณำยื่นค ำร้อง
ขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตำมมำตรำ 49 นั้น จึงต้องพิจำรณำตำมบทนิยำมของ
กฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะที่คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติและเลขำธิกำรส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลว่ำ  
ในขณะดังกล่ำวทรัพย์สินที่ขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดมูลฐำนหรือไม่ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรขอให้ลงโทษบุคคลทำงอำญำที่ต้องใช้กฎหมำยที่บังคับใช้ในขณะที่
จ ำเลยกระท ำควำมผิด 

 

คดีทั้งสองส ำนวนนี้ ศำลชั้นต้นสั่งให้รวมพิจำรณำเป็นคดีเดียวกัน โดยให้เรียกพนักงำนอัยกำรซึ่งเป็น 
ผู้ร้องทั้งสองส ำนวนว่ำ ผู้ร้อง เรียกผู้คัดค้ำนที่ 1 และที่ 2 ทั้งสองส ำนวนว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 1 และผู้คัดค้ำนที่ 2 
ตำมล ำดับ และเรียกผู้คัดค้ำนที่ 3 ส ำนวนแรกว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 3 

ผู้ร้องยื่นค ำร้องและแก้ไขค ำร้องทั้งสองส ำนวนขอให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนทั้งสำมรวม 348 รำยกำร 
ตำมบัญชีรำยทรัพย์สินเอกสำรท้ำยค ำร้องหมำยเลข 12 ของทั้งสองส ำนวน ตกเป็นของแผ่นดินตำม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 

ศำลชั้นต้นนัดไต่สวนและประกำศตำมกฎหมำยแล้ว 

ผู้คัดค้ำนทั้งสำมยื่นค ำคัดค้ำน ขอให้ยกค ำร้อง  

ระหว่ำงไต่สวน นำงรวงทิพย์ ยื่นค ำคัดค้ำนไม่ให้ทรัพย์สินตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินท้ำยค ำร้อง  
ล ำดับที่ 66 ตกเป็นของแผ่นดิน ต่อมำนำงรวงทิพย์ขอถอนค ำคัดค้ำน ศำลชั้นต้นอนุญำต 

ศำลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.12 ในส ำนวนแรก 
รำยกำรที่ 1 ถึง 9, 16, 26, 32 ถึง 71, 73 ถึง 87, 94 ถึง 117, 124 ถึง 153, 160 ถึง 165,  
178 ถึง 228, 230, 231, 244 ถึง 279, 281 ถึง 313, 315 ถึง 321, 323 ถึง 330, 339 ถึง 344 
และทรัพย์สินตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.12 ในส ำนวนหลัง รำยกำรที่ 3 และ 4 ตกเป็นของ
แผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง  
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คืนทรัพย์สินตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.12 รำยกำรที่ 10 ถึง 15, 27 ถึง 31, 88 ถึง 93, 
118 ถึง 123, 154 ถึง 159, 166 ถึง 177, 229, 232 ถึง 243, 280, 314, 322, 331 ถึง 336 
แก่ผู้คัดค้ำนที่ 1 คืนทรัพย์สินรำยกำรที่ 72, 337 และ 338 ตำมบัญชีรำยกำรทรัพย์สินเดียวกันแก่ 
ผู้คัดค้ำนที่ 3 และคืนทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.12 ในส ำนวนหลัง รำยกำรที่ 1 และ 2 แก่ผู้คัดค้ำนที่ 2  
โดยให้ถือเอำบัญชีรำยกำรทรัพย์สินเอกสำรหมำย ร.12 ทั้งสองส ำนวนเป็นส่วนหนึ่งของค ำพิพำกษำฉบับนี้ด้วย 
ค่ำฤชำธรรมเนียมให้เป็นพับ 

ผู้คัดค้ำนที่ 1 และท่ี 2 อุทธรณ ์

ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับให้ยกค ำร้อง ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลให้เป็นพับ 

ผู้ร้องฎีกำ โดยได้รับอนุญำตจำกศำลฎีกำ 

ศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำ ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติในชั้นฎีกำว่ำ คดีนี้จำกกำรสืบสวนทรำบว่ำผู้คัดค้ำนที่ 1 
มีพฤติกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต 
เจ้ำหน้ำที่ทหำร เจ้ำพนักงำนต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองจึงได้อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติกฎอัยกำรศึก 
เข้ำตรวจค้นสถำนที่รวม 3 แห่ง ในวันที่ 6 , 9 และ 10 มิถุนำยน 2557 ตำมล ำดับ จำกนั้นพนักงำนสอบสวน 
แจ้งข้อกล่ำวหำผู้คัดค้ำนที่ 1 ว่ำกระท ำควำมผิดฐำนจัดให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต และมีหนังสือ
รำยงำนต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินเพ่ือด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พนักงำนอัยกำรพิจำรณำแล้วมีค ำสั่งไม่ฟ้องผู้คัดค้ำนที่ 1  
แต่คณะกรรมกำรธุรกรรมพิจำรณำแล้วมอบหมำยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนที่ 1 
รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตรวจสอบแล้วเชื่อว่ำผู้คัดค้ำนที่ 1 มีพฤติกำรณ์เกี่ยวข้องกับกำรกระท ำควำมผิด
เกี่ยวกับกำรเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต อันเป็นควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ 3 (9) แห่ง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนทั้งสำมที่ถูกยึด
หรืออำยัดไว้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด จึงมีมติให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินของผู้คัดค้ำนทั้งสำมตกเป็นของแผ่นดิน
ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มำตรำ 51 วรรคหนึ่ง 

คดีมีปัญหำต้องวินิจฉัยตำมฎีกำของผู้ ร้องในปัญหำข้อกฎหมำยว่ำ กำรที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำ 
ยกค ำร้องของผู้ร้อง โดยเห็นว่ำผู้ร้องบรรยำยค ำร้องว่ำ ผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นผู้จัดให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้  
รับอนุญำต มีวงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกันมีมูลค่ำตั้งแต่ห้ำล้ำนบำทขึ้นไป เป็นกำรบรรยำยค ำร้องที่  
ไม่อยู่ในควำมหมำยของควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำ 3 วรรคหนึ่ง (9) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่บัญญัติว่ำ วงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกันมีมูลค่ำ
เกินกว่ำสิบล้ำนบำทขึ้นไป อันเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีกำรตรวจค้นอำคำรทั้งสำมแห่งที่กล่ำวหำว่ำ
ผู้คัดค้ำนที่ 1 กระท ำควำมผิดมูลฐำน ชอบหรือไม่ เห็นว่ำ พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
เป็นกฎหมำยที่แยกออกได้จำกกฎหมำยที่บัญญัติเป็นควำมผิดมูลฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรด ำเนินกำรทำงแพ่ง 
ที่เก่ียวกับทรัพย์สินตำมหมวด 6 ของพระรำชบัญญัตินี้ เป็นกรณีท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตรวจสอบกำรท ำธุรกรรม
ต้องสงสัยอันมีเหตุสมควรเชื่อได้ว่ำเงินหรือทรัพย์สินดังกล่ำวเป็นเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรกระท ำซึ่งเป็น
ควำมผิดมูลฐำน และหำกปรำกฏหลักฐำนเป็นที่เชื่อได้ว่ำทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำ
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ควำมผิด ก็ให้เลขำธิกำรส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจำรณำเพ่ือยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของ
แผ่นดิน ตำมที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 48 มำตรำ 49 และมำตรำ 51 แห่งพระรำชบัญญัติดังกล่ำว  ดังนั้น  
กำรร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดตกเป็นของแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
จึงเป็นมำตรกำรทำงแพ่ง และมติของคณะกรรมกำรธุรกรรมที่เชื่อว่ำทรัพย์สินตำมท่ีตรวจสอบและมีค ำสั่งให้ยึด
หรืออำยัดไว้เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำน และให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงินส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจำรณำยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตำม
มำตรำ 49 นั้น ต้องพิจำรณำตำมบทนิยำมของกฎหมำยที่ใช้อยู่ในขณะที่คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติและ
เลขำธิกำรส่งเรื่องให้ผู้ร้องยื่นค ำร้องต่อศำลว่ำในขณะดังกล่ำวทรัพย์สินที่ขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินนั้น
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือไม่ ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรขอให้ลงโทษบุคคลทำงอำญำที่
ต้องใช้กฎหมำยที่บังคับใช้ในขณะที่จ ำเลยกระท ำควำมผิด เมื่อในขณะที่คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่อง
ให้ผู้ร้องพิจำรณำยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่คณะกรรมกำรธุรกรรม  
มีมตินั้น โดยมำตรำ 5 ของพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ให้ยกเลิกควำมใน (9) ของบทนิยำมค ำว่ำ “ควำมผิดมูลฐำน”  
ในมำตรำ 3 แห่งพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน  
“(9) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนัน เฉพำะควำมผิดเกี่ยวกับกำรเป็นผู้จัดให้มีกำรเล่น
กำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำตโดยมีวงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกันมีมูลค่ำตั้งแต่ห้ำล้ำนบำทขึ้นไป หรือเป็น
กำรจัดให้มีกำรเล่นกำรพนันทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ดังนั้น กำรที่ผู้ร้องบรรยำยค ำร้องว่ำ “ผู้คัดค้ำนที่ 1 เป็นผู้จัด 
ให้มีกำรเล่นกำรพนันโดยไม่ได้รับอนุญำต มีวงเงินในกำรกระท ำควำมผิดรวมกันมีมูลค่ำตั้งแต่ห้ำล้ำนบำทขึ้นไป”  
จึงเป็นกำรบรรยำยค ำร้องตำมบทนิยำมควำมผิดมูลฐำนของมำตรำ 3 วรรคหนึ่ง (9) ตำมที่แก้ไขโดย
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ใช้บังคับ  
ในขณะที่คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้ร้องพิจำรณำยื่นค ำร้องขอให้ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินแล้ว ที่ศำลอุทธรณ์พิพำกษำกลับ ให้ยกค ำร้องของผู้ร้องนั้น ศำลฎีกำไม่เห็นพ้องด้วย เมื่อวินิฉัยดังนี้แล้ว 
กรณีจ ำต้องวินิจฉัยปัญหำตำมอุทธรณ์ข้ออ่ืนของผู้คัดค้ำนที่ 1 และที่ 2 ต่อไป แต่เพ่ือให้กำรพิจำรณำคดีเป็นไป
ตำมล ำดับชั้นศำล เห็นสมควรให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำอุทธรณ์ข้ออื่นของผู้คัดค้ำนที่ 1 และที่ 2 ก่อน และกรณี
ไม่จ ำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกำข้ออ่ืนของผู้ร้อง 

พิพำกษำกลับ ให้ศำลอุทธรณ์พิจำรณำและพิพำกษำคดีใหม่ในปัญหำตำมอุทธรณ์ข้ออ่ืนของผู้คัดค้ำน 
ที่ 1 และท่ี 2 ค่ำฤชำธรรมเนียมในชั้นฎีกำให้เป็นพับ 

 

 


