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  อํานาจหนาที่สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน  

1. เก็บรักษาทรัพยสิน
2. บริหารทรัพยสินที่ยึดและหรืออายัด  
3. จัดสงทรัพยสินที่ศาลสั่งตกเปนของแผนดินและการสงคืน
4. นําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  
5. งานกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน รวมทั้งการ
ดําเนินคดีและการบังคับคดีแกผูกระทําการละเมิดในการบริหาร
จัดการทรัพยสิน
6. กองทุน ปปง.



การบริหารจัดการทรัพยสิน พิจารณา

1. อํานาจ....แคไหน
2. ทรัพยสินประเภทไหน



การยึดการยึด  หมายถึง การเอาทรัพยสินมาอยูในความดูแล
ของเจาพนักงานเจาหนาที่  

อายัด  หมายถึง การสั่งใหบุคคลภายนอกซึ่งตองสงมอบ
หรือโอนทรัพยสินใหแกจําเลย หามไมใหสงมอบหรือ
โอนแกจําเลย แตใหสงมอบแกเจาพนักงานเจาหนาที่ 

แคไหน แคไหน ....การยึด หรือ อายัด  การยึด หรือ อายัด  



ประเภทของทรัพยสิน

1. สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Earning 
Assets) …เงินลงทุนในตลาด
 เงินใหกู

2. สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได(non-
earning Assets)



การบริหารทรัพยสิน ( ASSET MANAGEMENT )  

เปนกระบวนการที่มีระบบ โดยเร่ิมตั้งแตการวางแผน
การใชงาน การซอมแซมและบํารุงรักษา การควบคุม
ตลอดจนถึงการจําหนายสินทรัพย    ............การจัดการการจัดการ
เก่ียวกับทรัพยสินทั้งหมดของเก่ียวกับทรัพยสินทั้งหมดของ......เพื่อใหไดเพื่อใหได....................

ผลตอบแทนผลตอบแทนดีที่สุดดีที่สุด



การบริหารจัดการทรัพยสิน

ระยะที่ ระยะที่ 11 การบริหารจัดการทรัพยสิน ในชวงในชวง  9090  วัน วัน 
ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งยึดอายัดตามที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคําสั่งยึดอายัด((มม..4848))
ระยะที่ ระยะที่ 22 การบริหารจัดการทรัพยสิน ในระหวางการในระหวางการ
พิจารณาคดีของศาลแพงพิจารณาคดีของศาลแพง((มม..5555))
ระยะที่ ระยะที่ 33 การบริหารจัดการทรัพยสิน ในระหวางคดีถึงในระหวางคดีถึง
ที่สุดแลว ที่สุดแลว ((มม..5151  ,,มม..5353))



การเร่ิมตนการเร่ิมตน  การบริหารจัดการทรัพยสิน การบริหารจัดการทรัพยสิน 
ของสํานักบริหารจัดการทรัพยสินของสํานักบริหารจัดการทรัพยสิน

กฎกระทรวงฉบับที่ กฎกระทรวงฉบับที่ 10 10 ขอขอ 12 12 และระเบียบคณะกรรมการฯและระเบียบคณะกรรมการฯ
วาดวยการเก็บรักษาวาดวยการเก็บรักษา ขอ ขอ 4 4 ((พพ..ศศ..25432543) ) 
1.1. พจทพจท..นํามาสงมอบใหผูอํานวยการฯนํามาสงมอบใหผูอํานวยการฯ
2.2. พนจพนจ..ไมสามารขนยายฯหรือไมเหมาะสมที่จะนํามาเก็บไมสามารขนยายฯหรือไมเหมาะสมที่จะนํามาเก็บ........
คณะกรรมการธุรกรรมคณะกรรมการธุรกรรม,,ลปงลปง..ส่ังการส่ังการ



คําถามที่ คําถามที่ 11 ทาน ในฐานะพนักงานเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมาย มีหนาท่ีในการบริหารทรัพยสินหรือไม อยางไร

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี
"พนักงานเจาหนาที"  หมายความวา ผูซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งให
ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ให
ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามคําสั่ง



ขอ ๑๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึดสังหาริมทรัพยใด
แลวไมสามารถขนยายสังหาริมทรัพยน้ันมาเก็บรักษาไว ณ สํานักงาน 
หรือสถานที่เก็บรักษาได หรือสังหาริมทรัพยน้ันมีสภาพไมเหมาะสมที่
จะนํามาเก็บรักษา ใหรายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
          ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณียัง
ไมสั่งการตามวรรคหน่ึง ใหพนักงานเจาหนาที่ผูดําเนินการยึดน้ัน
จัดการเก็บรักษาทรัพยสินไวตามที่เห็นสมควรไปพลางกอน



 การเก็บรักษาไวยังสถานท่ีเก็บ

••ตรวจสอบและรับมอบทรัพยสินตรวจสอบและรับมอบทรัพยสิน
••  จัดทําบัญชีทรัพยสินที่รับมอบจัดทําบัญชีทรัพยสินที่รับมอบ
••  เงินสดและสังหาริมทรัพยจัดเก็บรักษาตามสภาพทรัพยสิน เงินสดและสังหาริมทรัพยจัดเก็บรักษาตามสภาพทรัพยสิน 
อาทิ อาทิ 
        --เงินสดฝากธนาคาร เงินสดฝากธนาคาร 
        --ของมีคาเก็บหองมั่นคงของมีคาเก็บหองมั่นคง
••  อสังหาริมทรัพย อาทิ ที่ดิน ขอความรวมมือสวนราชการอสังหาริมทรัพย อาทิ ที่ดิน ขอความรวมมือสวนราชการ
ทองที่ที่ทรัพยสินต้ังอยูดูแล ทองที่ที่ทรัพยสินต้ังอยูดูแล 



การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน
การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และ
การนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ 
การแตงตั้งผูจัดการบริหารทรัพยสิน และการนําทรัพยสินออกใหเชา
การดําเนินคดีและการบังคับคดีแกผูกระทําการละเมิดในการบริหาร

จัดการทรัพยสิน

การบริหารทรัพยสิน



   ทรัพยสินท่ีสามารถใหเจาของรับไปดูแลใชประโยชน
โดยมีประกันหรือหลักประกัน

   ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการให
ผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนการนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของราชการพ.ศ. 
๒๕๔๓

ขอ ๓  ในระเบียบน้ี
"ทรัพยสิน" หมายความวา ทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือ

เลขาธิการแลวแตกรณี ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘



ขอ ๕  เลขาธิการอาจส่ังใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน
โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดหรือใหนําไปใชเพ่ือ

ประโยชนของทางราชการได เม่ือปรากฏวาทรัพยสินนั้นไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว หรือ
หากเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการ เนื่องจาก

(๑) ทรัพยสินนั้นมีสภาพเปนของสดของเสียได หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเส่ียงตอ
ความเสียหายหรือคาเสียหายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น

(๒) ทรัพยสินนั้นมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่นหรืออาจรบกวน
หรือกอความรําคาญ

(๓) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมาก 
หรือเปลืองเนื้อที่ในการเก็บรักษา

(๔) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินซ่ึงโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงายเชน 
สารเคมี หรือส่ิงที่เปนเช้ือเพลิง

(๕) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานท่ีโดยเฉพาะเพ่ือรักษา
คุณภาพของตัวทรัพยสิน หรือเปนทรัพยสินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเปนพิเศษ



      คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวางแนวปฏิบัติ 
               (1) การประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน คร้ังที่ 1/2545 วันที่ 17 มกราคม 2545 มีมติเห็นชอบใหรถยนต 
รถจักรยานยนต และเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ ที่คณะกรรมการ
ธุรกรรมไดมีคําสั่งยึดไวและ
               (2)การประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอก
เงิน คร้ังที่ 4/2545 เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2546 มีมติให...ทรัพยสินตามที่
ขอใหพิจารณาซึ่งไดแก จักรยาน ยางรถยนต โตะ เกาอี้ อุปกรณ
สํานักงาน ตูเย็น เคร่ืองรับโทรทัศน วีดีโอ เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ 
อุปกรณเคร่ืองมือสื่อสาร สัตวเลี้ยง เปนทรัพยสินประเภทที่กําหนดไว
ในขอ 5 แหงระเบียบ คณะกรรมการปองกันและปราบปราบการฟอก
เงินวาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน
การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อ
ประโยชนของราชการ พ.ศ. 2543” 



  การใหเจาของรับไปดูแลและใชประโยชน  

••มีหนังสือแจงมีหนังสือแจงไปใหเจาของหรือผูรับประโยชน ทราบไปใหเจาของหรือผูรับประโยชน ทราบ
••  หากเจาของหากเจาของไมยินยอมไมยินยอม//บสบส..นําเก็บรักษาหรือบริหารตอไปนําเก็บรักษาหรือบริหารตอไป
••  ถาเจาของถาเจาของยินยอมรับยินยอมรับไปดูแลใชประโยชนไปดูแลใชประโยชน/ / ใหเจาของมาทําใหเจาของมาทํา
สัญญาและทําประกันรับมอบทรัพยไปดูแลสัญญาและทําประกันรับมอบทรัพยไปดูแล



การพิจารณาอนุญาตใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและ
ใชประโยชนน้ันใหพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปน้ีประกอบดวย

1) เหตุผล ความจําเปน และความเรงดวนที่จะตองใหรับดูแลและใชประโยชน
2) ความนาเชื่อของผูที่จะรับทรัพยสินนั้นไปดูแลและใชประโยชน
3) ประเภทและมูลคาของทรัพยสินและลักษณะของการรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนวา
จะมีความเส่ียงภัยหรือเส่ียงตอความเสียหายหรือไม เพียงใด
4) ระยะเวลาที่จะใหรับทรัพยสินไปใชประโยชน 
              หลักประกันนั้นอาจใชอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
1) เงินสด 2) พันธบัตรรัฐบาลไทย 3) เช็คธนาคารหรือดราฟตที่อาจขึ้นเงินไดในวันสงมอบเปน
หลักประกัน 4) หุนหรือหุนกูที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
5) อสังหาริมทรัพย หรือ 6) หลักทรัพยอื่นที่เลขาธิการเห็นสมควรใหรับเปนหลักประกัน  กรณีผูไดรับ
อนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดหรือการรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนไม
เปนไปตามที่ไดรับอนุญาต เลขาธิการ ปปง.อาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวน หรือ
จะกําหนดเง่ือนไขใด ๆ เพิ่มเติมก็ได และในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการ ปปง. ยังอาจมีคําสั่งใหมีการ
วางหลักประกันเพิ่มขึ้นหรือดีกวาเดิมภายในเวลาที่กําหนดก็ได



3.การใหสวนราชการนําไปใชเพื่อประโยชนราชการ
 หัวหนาสวนราชการน้ัน ๆ มีหนังสือแสดงความจํานงตอเลขาธิการ ปปง. โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการน้ันโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่
ประสงคจะขอนําทรัพยสินน้ันไปใชเพื่อประโยชน
(2)ประเภทของทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน
(3)เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชน ลักษณะและ
ระยะเวลาของการใชประโยชน
(4) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพยสินที่จะขอนําไปใช
ประโยชนเกิดความชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือสูญหาย



การพิจารณาอนุญาตใหเลขาธิการพิจารณา
หลักเกณฑ คือ

(1)  สวนราชการนั้นเปนสวนราชการท่ีมีหนาท่ีปราบปรามการกระทําความผิดมูลฐานหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(2)  เหตุผลและความจําเปนท่ีขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน
(3)  ภาระตาง ๆ ท่ีจะตกแกทางราชการ หากไมนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(4)  ความเสียหายหรือความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการนําทรัพยสินนั้นไปใชประโยชน
(5)  พฤติการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยสินนั้น
(6)  พฤติการณอื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร



  การขายทอดตลาดมี  3 ระยะ
ระยะที่ ระยะที่ 11  ขายภายใน ขายภายใน 9090  วันนับแตวันที่ กธกวันนับแตวันที่ กธก.  .  มีคําส่ังยึดมีคําส่ังยึด
อายัดอายัด((มม..4848))
  ระยะที่ ระยะที่ 22  ขายในชวงระหวางการยึดชั่วคราวของศาลขายในชวงระหวางการยึดชั่วคราวของศาล((มม..5555))
  ระยะที่ ระยะที่ 33  ขายชวงที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินและคดีถึงขายชวงที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินและคดีถึง
ที่สุดและเปนที่ยุติ ที่สุดและเปนที่ยุติ ((มม..5151  มม..5353) ) 



วิธีดําเนินการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด

••  เสนอเหตุผลความจําเปนตอ ลปงเสนอเหตุผลความจําเปนตอ ลปง..เพื่อสั่งขายเพื่อสั่งขาย
••  ลปงลปง..มีประกาศขายทอดตลาดมีประกาศขายทอดตลาด
••  กรรมการขายทอดตลาดกําหนดราคาเริ่มตนกรรมการขายทอดตลาดกําหนดราคาเริ่มตน
••  กรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอด
••  บสบส..ดําเนินการสงมอบทรัพยใหผูซื้อไดดําเนินการสงมอบทรัพยใหผูซื้อได
••  บสบส..นําเงินที่ขายไดนําฝากธนาคารนําเงินที่ขายไดนําฝากธนาคาร//สงแผนดินสงแผนดิน



••  เมื่อมีทรัพยสินที่เปนกิจการ หรือที่มีรายไดเกิดขึ้น เมื่อเมื่อมีทรัพยสินที่เปนกิจการ หรือที่มีรายไดเกิดขึ้น เมื่อ
เจาของไมสามารถรับไปดูแลไดเจาของไมสามารถรับไปดูแลได
••  บสบส..ทําเรื่องเสนอ ลปงทําเรื่องเสนอ ลปง..ส่ังนําออกเชาหรือส่ังนําออกเชาหรือ
••  เสนอแตงต้ัง ผูจัดการดูแลรักษาบริหารจัดการเสนอแตงต้ัง ผูจัดการดูแลรักษาบริหารจัดการ
••  บสบส..จัดเก็บรายไดจากการบริหารทรัพยสินนั้นนําฝากไวในจัดเก็บรายไดจากการบริหารทรัพยสินนั้นนําฝากไวใน
บัญชีรายคดีเจาของทรัพย บัญชีรายคดีเจาของทรัพย 

การนําทรัพยสินออกใหเชา 



กรณีการนําสงคืนเจาของ
เม่ือ กธกเม่ือ กธก..สั่งเพิกถอนการยึดอายัด หรือสั่งเพิกถอนการยึดอายัด หรือ
ศาลสั่งคืนเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายศาลสั่งคืนเจาของหรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย

--  นําทรัพยสินที่ยึดมาคืนใหเจาของฯ นําทรัพยสินที่ยึดมาคืนใหเจาของฯ 
--  กรณีเปนเงินคืนพรอมดอกเบ้ียตามกฎหมาย กรณีเปนเงินคืนพรอมดอกเบ้ียตามกฎหมาย 
--  กรณีคืนตัวทรัพยสินที่ยึดมาไมได คืนเปนเงินกรณีคืนตัวทรัพยสินที่ยึดมาไมได คืนเปนเงิน

แทนพรอมดอกเบ้ียตามกฎหมายแทนพรอมดอกเบ้ียตามกฎหมาย
  กรณีที่คืนไมได คือกรณีที่คืนไมได คือ

--  ขายทอดตลาดขายทอดตลาด
--  ใชประโยชน แลวเสียหายใชประโยชน แลวเสียหาย



กรณีการนําสงมอบใหแผนดิน
เมื่อศาลสั่งตกเปนของแผนดินเมื่อศาลสั่งตกเปนของแผนดิน
••    อสังหาริมทรัพยนําสง กรมธนารักษอสังหาริมทรัพยนําสง กรมธนารักษ  
••    เงินสดและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารนําสงเงินสดและเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารนําสง
กรมบัญชีกลาง กึ่งหน่ึง นําสงกองทุนกึ่งหน่ึงกรมบัญชีกลาง กึ่งหน่ึง นําสงกองทุนกึ่งหน่ึง
••    สังหาริมทรัพยตางๆ นําออกขายทอดตลาดกอนสังหาริมทรัพยตางๆ นําออกขายทอดตลาดกอน
นําเงินที่ไดสงกระทรวงการคลังนําเงินที่ไดสงกระทรวงการคลัง



กองทุนการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
                       วัตถุประสงค (มาตรา 59/1)  
(1) สนับสนุนการดําเนินการเก่ียวกับการสืบสวนสอบสวน การดําเนินคดี การตรวจคน 

การยึดหรืออายัด การบริหารจัดการทรัพยสิน การแจงเบาะแส การคุมครองพยาน 
หรือการอ่ืนใดที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งการ
สนับสนุนหนวยงานอ่ืน ผูที่เก่ียวของและประชาชนในการดําเนินการน้ัน

(2) สงเสริมความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน ผูที่เก่ียวของ และประชาชนเก่ียวกับการ
เผยแพรและการใหขอมูลขาวสาร การประชุมหรือการจัดการศึกษาอบรม การ
รวมมือทั้งในประเทศและระหวางประเทศ และการดําเนินการเพื่อสนับสนุน
มาตรการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน

(3) ดําเนินกิจการอ่ืนที่จําเปนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติน้ี
           ภายใตบังคับมาตรา ๕๙/๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการใช

จายเงินเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตามวรรคหน่ึง



   ทรัพยสินกองทุน  ประกอบดวย  ดังตอไปนี้

(1) ทรัพยสินที่ใหนําสงเขากองทุนตามมาตรา 51
(2) ทรัพยสินที่เก็บรักษาซึ่งไมมีการขอรับคืนตามมาตรา 49 

และมาตรา 51/1
(3) ทรัพยสินที่มีผูให
(4) ทรัพยสินที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐของไทยหรือของ

ตางประเทศ
(5) ผลประโยชนที่เกิดจากทรัพยสิน (1-4 ) 



  สรุป สรุป วิธีการบริหารทรัพยสินที่ยึดอายัด

  11. . เก็บรักษาไวยังสถานท่ีเก็บเก็บรักษาไวยังสถานท่ีเก็บ
  22. . นําทรัพยสินใหเจาของรับไปดูแลใชประโยชนนําทรัพยสินใหเจาของรับไปดูแลใชประโยชน
โดยมีประกันหรือหลักประกันโดยมีประกันหรือหลักประกัน
  33. . นําออกขายทอดตลาด  นําออกขายทอดตลาด  
  44..ใหสวนราชการนําไปใชเพื่อประโยชนราชการใหสวนราชการนําไปใชเพื่อประโยชนราชการ
  55. . นําออกใหเชาหรือแตงต้ังผูจัดการดูแล นําออกใหเชาหรือแตงต้ังผูจัดการดูแล 
  66. . สงคืนเจาของหรือสงใหกระทรวงการคลังหรือสงคืนเจาของหรือสงใหกระทรวงการคลังหรือ
กองทุนกองทุน


