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บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง  การขอใหศาลมีคําสั่งยึดหรืออายดัทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดไวช่ัวคราว 

ในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน 

และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินไดมีหนังสือ ดวนที่ สุด ที่ ปง  

๐๐๐๖/๑๓๐๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา 
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ไดสงเรื่องตามมาตรา ๔๙ แหง
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหพนักงานอัยการดําเนินการยื่นคํา
รองขอใหศาลแพงมีคําส่ังใหทรัพยสินในรายคดีนางสาวนาแส จะอู กับพวก ตกเปนของแผนดินและ
ขอใหพนักงานอัยการยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหยึดและอายัดทรัพยสินไวชั่วคราวในระหวางการ
พิจารณาคดีตามมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ดวยแต
พนักงานอัยการแจงวาขอเท็จจริงในคดีนี้ยังไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนายหรือยัก
ยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดตามที่มาตรา ๕๕ กําหนด พนักงานอัยการจึงไม
ย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหยึดและอายัดทรัพยสินไวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีสํานักงาน 
ปปง. จึงขอหารือดังนี้ 

ประเด็นที่หนึ่ง  การท่ีพนักงานอัยการไมย่ืนคําขอตามมาตรา ๕๕ จะทําใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติวา สํานักงาน ปปง. จะสามารถยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวและเก็บรักษาทรัพยสิน
ตามคําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๘ ไดตอไปหรือไม หรือจะตองคืน
ทรัพยสินนั้นใหกับผูถูกยึดหรืออายัดทันที และหากสํานักงาน ปปง. ตองการจะยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ตอไปจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบใดในการเก็บรักษาทรัพยสิน เนื่องจากสํานักงาน ปปง. 
มีอํานาจหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัดไวโดยคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ 
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) หรือศาล ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เทานั้น 

ประเด็นท่ีสอง  การที่พนักงานอัยการใหเหตุผลของการไมย่ืนคําขอตามมาตรา ๕๕ 
วา “เนื่องจากขอเท็จจริงในคดีนี้ยังไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสีย
ซ่ึงทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด” นั้น สํานักงาน ปปง. เห็นวา ขอเท็จจริงอันมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดในคดี
                                                 

สงพรอมหนังสือ ดวนที่สุด ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ฃ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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รายนี้จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อไมมีการยึดหรืออายัดทรัพยสินตอในระหวางการพิจารณาคดี เนื่องจาก
สํานักงาน ปปง. จะตองคืนทรัพยสินนั้นใหกับผูถูกยึดหรืออายัดทันที  ดังนั้น เมื่อผูถูกยึดหรืออายัด
ไดรับทรัพยสินคืนไปแลวยอมมีเหตุอันควรคาดคะเนไดวาจะตองมีการโอน จําหนาย หรือยักยาย
ทรัพยสินดังกลาวแนนอน เพราะหากไมทําเชนนั้นแลวผูถูกยึดและอายัดยอมมีความเส่ียงตอการ
สูญเสียทรัพยสินหากศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ และโดยที่
กฎหมายใชคําวา “อาจ” ซ่ึงตามพจนานุกรมใหความหมายวา การคาดคะเน จึงทําใหเห็นถึง
เจตนารมณของมาตรา ๕๕ น้ีวาเพียงการคาดคะเนโดยมีสมมติฐานบนเหตุผลอันควรเชื่อไดวาจะเปน
เชนนั้นเชนนี้ก็ใชไดแลว เพราะการคาดคะเนนั้นอาจเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นก็ได ประกอบกับศาล
รัฐธรรมนูญเคยมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ 
วา มีสองมาตรการในฉบับเดียวกัน คือ มาตรการทางอาญา ไดแก ความผิดฐานฟอกเงิน และ
มาตรการทางแพง ไดแก การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดใหตกเปนของ
แผนดินภายใตเจตนารมณท่ีจะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการตัดวงจรการประกอบอาชญากรรม
ตามที่กําหนดไวในหมวด ๖ ทั้งหมวด ซึ่งมาตรการทางแพงเปนการมุงเนนที่จะตองดําเนินการยึด
ทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดใหตกเปนของแผนดินเปนสําคัญ  ดังนั้น หากพนักงานอัยการ
ไมยื่นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา 
๕๕ เสียแลว และตอมาศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินก็จะเกิดปญหาวา สํานักงาน 
ปปง. จะติดตามนําทรัพยสินดังกลาวสงมอบกระทรวงการคลังไดอยางไร หากทรัพยสินนั้นไดมีการ
โอน จําหนาย หรือยักยายถายเทไปเปนของบุคคลอื่นโดยสุจริตจนหมดสิ้นแลว จึงขอหารือวาตาม
เจตนารมณของกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พนักงานอัยการจําเปนจะตอง
ย่ืนคํารองขอตามมาตรา ๕๕ หรือไม หากไมจําเปนตองย่ืนคํารอง สํานักงาน ปปง. จะมีวิธีการติดตาม
ทรัพยสินที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินเพื่อสงมอบกระทรวงการคลังไดอยางไร 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงาน ปปง.โดย
มีผูแทนสํานักงาน ปปง. ผูแทนสํานักงานศาลยุติธรรม และผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดเปนผูชี้แจง
ขอเท็จจริงแลว ปรากฏขอเท็จจริงเพิ่มเติมจากคําชี้แจงของผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด วา กรณีตาม
ขอหารือนี้เปนคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลแพง ซ่ึงเลขาธิการ ปปง. ไดสงสํานวนคดีให
พนักงานอัยการยื่นคํารองขอตอศาลเพื่อมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน และขอให
พนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมี
คําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ ตามลําดับ แตเนื่องจากในคดีดังกลาวมีขอเท็จจริงวาในชั้นการ
ตรวจสอบทรัพยสินของสํานักงาน ปปง. เจาของทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียไมไดมายื่นคํารองขอเพิก
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินแตอยางใด ประกอบกับทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรมมีคําส่ังให
ยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ซ่ึง
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ตอมาพนักงานอัยการไดย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดินตาม
มาตรา ๕๑ ยังอยูในความครอบครองและความดูแลของสํานักงาน ปปง. เนื่องจากเจาของหรือผูมีสวน
ไดเสียยังไมไดรองขอคืน จากขอเท็จจริงดังกลาว พนักงานอัยการจึงเห็นวายังไมมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
อาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๕ 
แหงพระราชบัญญัติดังกลาว กรณีจึงยังไมมีเหตุใหพนักงานอัยการตองย่ืนคําขอฝายเดียวตามที่
เลขาธิการ ปปง. เสนอ  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ไดพิจารณาขอหารือประกอบกับการรับฟง
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว มีความเห็นดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง  การท่ีพนักงานอัยการไมย่ืนคําขอตามมาตรา ๕๕ จะทําใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติวา สํานักงาน ปปง. จะสามารถยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวและเก็บรักษาทรัพยสิน
ตามคําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรมตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๘ ไดตอไปหรือไม หรือจะตองคืน
ทรัพยสินนั้นใหกับผูถูกยึดหรืออายัดทันที และหากสํานักงาน ปปง. ตองการจะยึดหรืออายัดทรัพยสิน
นั้นตอไปจะอาศัยอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบใดในการเก็บรักษาทรัพยสิน นั้น เห็นวา มาตรา 
๔๘๑ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ บัญญัติใหคณะกรรมการธุรกรรมมี
อํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 
หากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินที่เก่ียวกับการ
กระทําความผิด ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง๒ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ บัญญัติใหการเก็บรักษาทรัพยสินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. หรือศาล แลวแต
กรณี ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด สํานักงาน ปปง. จึง
สามารถยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน หากพนระยะเวลาดังกลาว 
สํานักงาน ปปง. มีหนาที่ตองคืนทรัพยสินแกเจาของทรัพยสินนั้น สําหรับกรณีตามขอหารือ การที่
พนักงานอัยการใชดุลพินิจไมย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวตามมาตรา 

                                                 
๑มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเกี่ยวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเชื่อได

วาอาจมีการโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดที่เปนทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิดให
คณะกรรมการธุรกรรมมีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวช่ัวคราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 

ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งไปกอนแลว
รายงานตอคณะกรรมการธุรกรรม 

ฯลฯ   ฯลฯ  
๒มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือ

ศาล แลวแตกรณี ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไวตามหมวดนี้ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ฯลฯ   ฯลฯ  
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๕๕๓ และทรัพยสินยังอยูในความครอบครองหรืออยูในความดูแลของสํานักงาน ปปง. เนื่องจาก
เจาของทรัพยสินไมมาขอรับทรัพยสินคืน กรณีนี้สํานักงาน ปปง. มีหนาท่ีตองเก็บรักษาทรัพยสินไว
จนกวาเจาของทรัพยสินจะมาขอรับทรัพยสินคืน  อยางไรก็ตาม หากปรากฏขอเท็จจริงวา เจาของ
ทรัพยสินมาขอรับทรัพยสินคืนไปแลว และตอมามีเหตุอันควรเชื่อไดวา อาจมีการโอน จําหนาย หรือ
ยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินนั้น เลขาธิการ ปปง. ยอมสามารถรองขอใหพนักงานอัยการยื่นคําขอฝาย
เดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวกอนในระหวางการพิจารณาคดีตามมาตรา 
๕๕ ได 

ประเด็นท่ีสอง  เม่ือมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาอาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไป
เสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด และเลขาธิการ ปปง. สงเรื่องใหพนักงานอัยการยื่นคํา
ขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ พนักงานอัยการจะตองย่ืนคําขอ 
หรือไม และหากพนักงานอัยการเห็นวาไมจําเปนตองย่ืนคําขอ สํานักงาน ปปง. จะมีวิธีการติดตาม
ทรัพยสินท่ีศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินเพื่อสงมอบกระทรวงการคลังไดอยางไร นั้น เห็นวา กรณี
ดังกลาวเปนปญหาการพิจารณาตรวจสอบหลักฐานของพนักงานอัยการ ซ่ึงเมื่อพิจารณาความ
ตอนทายของมาตรา ๕๕ ที่บัญญัติใหศาลตองมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวในระหวางการ
พิจารณาคดี ถามีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาคําขอนั้นมีเหตุอันสมควร กลาวคืออาจมีการโอน จําหนาย 
หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิด จะเห็นไดวากอนที่ศาลจะมีคําส่ังยึดหรือ
อายัดทรัพยสินใดจะตองพิจารณาหลักฐานตางๆ ประกอบดวย  ดังน้ัน พนักงานอัยการซึ่งมีหนาที่ตอง
ย่ืนคําขอตามมาตรา ๕๕ จึงตองพิจารณาวาคดีดังกลาวมีพยานหลักฐานเพียงพอใหศาลเชื่อไดวาอาจมี
การโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไม ฉะนั้น หาก
พนักงานอัยการเห็นวาพยานหลักฐานไมเพียงพอท่ีจะใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้น 
พนักงานอัยการยอมใชดุลพินิจที่จะไมย่ืนคําขอน้ันได 

สําหรับกรณีที่พนักงานอัยการพิจารณาแลวเห็นวา ไมจําเปนตองยื่นคําขอและตอมา
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน หากทรัพยสินนั้นไดมีการยักยายถายเทไปเปนของ
บุคคลอื่นโดยสุจริตจนหมดสิ้นแลว สํานักงาน ปปง. จะมีวิธีการติดตามทรัพยสินที่ศาลส่ังใหตกเปน
ของแผนดินเพื่อสงมอบกระทรวงการคลังไดอยางไร  น้ัน เห็นวา เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับมาจากการ
จําหนายทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินยอมถือวาเปนทรัพยสินที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามบทนิยามคําวา “ทรัพยสินที่ เ ก่ียวกับการกระทําความผิด” ในมาตรา ๓๔ แหง
                                                 

๓มาตรา ๕๕  หลังจากที่พนักงานอัยการไดยื่นคํารองตามมาตรา ๔๙ หากมีเหตุอันควรเช่ือไดวา
อาจมีการโอน จําหนาย หรือยักยายไปเสียซึ่งทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด เลขาธิการจะสงเรื่องให
พนักงานอัยการยื่นคําขอฝายเดียวรองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นไวชั่วคราวกอนมีคําส่ังตามมาตรา 
๕๑ ก็ได เมื่อไดรับคําขอดังกลาวแลวใหศาลพิจารณาคําขอเปนการดวน ถามีหลักฐานเปนที่เชื่อไดวาคําขอนั้นมีเหตุ
อันสมควร ใหศาลมีคําสั่งตามที่ขอโดยไมชักชา 

๔มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี ้



 ๕

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ สํานักงาน ปปง. จึงสามารถติดตามและ
ดําเนินการกับทรัพยสินนั้นตอไปไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติดังกลาว 

 
 

(คุณพรทิพย  จาละ)  
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

                                                                                                                                                 
ฯลฯ   ฯลฯ 

“ทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด”  หมายความวา 
(๑) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน

หรือจากการสนับสนุนหรือชวยเหลือการกระทําซ่ึงเปนความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และใหรวมถึงเงิน
หรือทรัพยสินท่ีไดใชหรือมีไวเพ่ือใชหรือสนับสนุนการกระทําความผิดมูลฐานตาม (๘) ของบทนิยามคําวา 
“ความผิดมูลฐาน” ดวย 

(๒) เงินหรือทรัพยสินท่ีไดมาจากการจําหนาย จาย โอนดวยประการใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพยสิน
ตาม (๑) หรือ 

(๓) ดอกผลของเงินหรือทรัพยสินตาม (๑) หรือ (๒) 

ท้ังนี้ ไมวาทรัพยสินตาม (๑) (๒) หรือ (๓) จะมีการจําหนาย จาย โอน หรือเปลี่ยนสภาพไปกี่
ครั้งและไมวาจะอยูในความครอบครองของบุคคลใด โอนไปเปนของบุคคลใด หรือปรากฏหลักฐานทางทะเบียนวา
เปนของบุคคลใด 

ฯลฯ   ฯลฯ 


