
 

เรื่องเสร็จที่ ๖๔๐/๒๕๔๕ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติ 

           ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดมีหนังสือ ดวนมาก ท่ี นร 
๑๓๐๔.๒/๑๐๔๖ 
ลงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ในการ
ดําเนินการบริหาร 
จัดการทรัพยสินตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕๗๑ บัญญัติให 

                                                 
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๙๒๔  ลงวนัที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  ๑มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ 
แลวแตกรณี 
ไดมีคําส่ังยึดหรืออายัดไว ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   ในกรณีท่ีทรัพยสินตามวรรคหนึง่ไมเหมาะสมท่ีจะเก็บรักษาไว หรือหากเก็บรักษาไวจะเปน
ภาระแกทาง 
ราชการมากกวาการนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน  เลขาธิการอาจส่ังใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินน้ันไปดูแลและใช
ประโยชน 
โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือใหนาํทรัพยสินนัน้ออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการแลว 
รายงานใหคณะกรรมการทราบก็ได 
   การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนาํทรัพยสินออกขาย
ทอดตลาด หรือการนาํ 
ทรัพยสินไปใชประโยชนของทางราชการตามวรรคสอง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   ถาความปรากฏในภายหลังวา ทรัพยสินท่ีนําออกขายทอดตลาดหรือท่ีนําไปใชเพื่อประโยชน
ของทางราชการ 
ตามวรรคสอง มิใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด ใหคืนทรัพยสินน้ันพรอมท้ังชดใชคาเสียหายและคา
เส่ือมสภาพตาม 
จํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนดใหแกเจาของหรือผูครอบครอง  ถาไมอาจคืนทรัพยสินได ใหชดใชราคา
ทรัพยสินน้ันตามราคา 
ท่ีประเมินไดในวันท่ียึดหรืออายัดทรัพยสินหรือตามราคาท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินน้ัน แลวแตกรณี  
ทั้งนี ้ใหเจาของ 



 

เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอํานาจส่ังใหผูมีสวนไดเสียรับ
ทรัพยสินไปดูแล 
และใชประโยชน หรือใหนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด หรือนาํไปใชเพื่อประโยชนของทาง
ราชการได นั้น  
มีประเด็นปญหาขอกฎหมายท่ีจะตองพจิารณา คือ คําวา “ทรพัยสิน” ตามมาตรา ๕๗ มีความหมาย
ครอบคลุมถึง 
ทรพัยสินท่ีศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดช่ัวคราวตามมาตรา ๕๕๒ และทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังใหตกเปน
ของแผนดินตาม 
 
 
มาตรา ๕๑๓ ดวยหรอืไม หรอืหมายความถึงเฉพาะทรพัยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการ 
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘๔ เทานั้น 

                                                                                                                                            
หรือผูครอบครองไดรับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุดของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจําของธนาคารออมสินใน
จํานวนเงนิท่ีได 
รับคืนหรือชดใชราคา แลวแตกรณี 
   การประเมินคาเสียหายและคาเส่ือมสภาพตามวรรคส่ี ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 
  ๒มาตรา ๕๕  หลังจากท่ีพนกังานอัยการไดย่ืนคํารองตามมาตรา ๔๙  หากมีเหตุอันควรเช่ือได
วาอาจมีการโอน 
จําหนาย หรือยักยายไปเสียซ่ึงทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  เลขาธิการจะสงเรื่องใหพนกังานอัยการ
ย่ืนคําขอฝายเดียว 
รองขอใหศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชัว่คราวกอนมีคําส่ังตามมาตรา ๕๑ ก็ได  เม่ือไดรับคําขอ
ดังกลาวแลวใหศาล 
พิจารณาคําขอเปนการดวน  ถามีหลักฐานเปนท่ีเช่ือไดวาคําขอน้ันมีเหตุอันสมควร ใหศาลมีคําส่ังตามท่ีขอโดย
ไมชักชา 
  ๓มาตรา ๕๑  เม่ือศาลทําการไตสวนคํารองของพนักงานอัยการตามมาตรา ๔๙ แลว หากศาล
เช่ือวาทรัพยสิน 
ตามคํารองเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด และคํารองของผูซึ่งอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือผูรับ
โอนทรัพยสิน 
ตามมาตรา ๕๐ วรรคหนึง่ ฟงไมขึ้น  ใหศาลมีคําสัง่ใหทรัพยสนินัน้ตกเปนของแผนดิน 
   เพื่อประโยชนแหงมาตรานี ้หากผูอางวาเปนเจาของหรือผูรับโอนทรัพยสินตามมาตรา ๕๐ 
วรรคหนึง่ เปน 
ผูซ่ึงเก่ียวของหรือเคยเก่ียวของสัมพันธกับผูกระทําความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินมากอน ให
สันนิษฐานไวกอนวา 
บรรดาทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดหรือไดรับโอนมาโดยไมสุจริต แลวแตกรณี 



 

  สํานกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงินไดเสนอปญหาดังกลาวให
คณะอนุกรรมการบริหาร 
จัดการทรัพยสินและคณะอนุกรรมการท่ีปรึกษากฎหมาย สํานักงานปองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินพิจารณา 
คณะอนุกรรมการฯ ไดพิจารณาปญหาดังกลาวแลวมีความเห็นเปน ๒ ฝาย ดังน้ี 
  ฝายท่ีหนึ่ง มีความเห็นวา คําวา “ทรัพยสิน” ตามมาตรา ๕๗ มีความหมาย
เฉพาะทรัพยสินที่ 
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคําสั่งให
ยึดหรืออายัด 
ตามมาตรา ๔๘ เทานั้น  โดยมีเหตุผลสองประการ ดังน้ี 
  (๑) มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และขอ ๓๕ แหงระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการใหผูมีสวนได
เสียรับทรัพยสิน 
                                                                                                                                            
  ๔มาตรา ๔๘  ในการตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรม หากมีเหตุอันควร
เชื่อไดวาอาจม ี
การโอน จําหนาย ยักยาย ปกปด หรือซอนเรนทรัพยสินใดท่ีเปนทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด  ให
คณะกรรมการ 
ธุรกรรมมีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวชัว่คราวมีกําหนดไมเกินเกาสิบวัน 
   ในกรณีจําเปนหรือเรงดวน  เลขาธิการจะส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึง่ไปกอน 
แลวรายงานตอ 
คณะกรรมการธุรกรรม 
   การตรวจสอบรายงานและขอมูลเก่ียวกับการทําธุรกรรมตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ 
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   ผูทําธุรกรรมซ่ึงถูกส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินจะแสดง
หลักฐานวาเงนิหรือ 
ทรัพยสินในการทําธุรกรรมน้ันมิใชทรัพยสินท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิดเพ่ือใหมีคําส่ังเพิกถอนการยึดหรือ
อายัดก็ได  ทั้งนี ้
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
   เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี ส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินหรือส่ัง
เพกิถอนการยึด 
หรืออายัดทรัพยสินน้ันแลว  ใหคณะกรรมการธุรกรรมรายงานตอคณะกรรมการ 
  ๕ขอ ๓  ในระเบียบนี ้
   “ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลวแตกรณี 
ไดมีคําสั่งใหยึด 
หรืออายัดตามมาตรา ๔๘ 



 

ไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อ
ประโยชนของทาง 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติไวอยางชัดเจนแลว 
 
 
 
  (๒) ขอ ๑๔๖ และขอ ๑๕๗ แหงระเบยีบคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงิน วาดวย 

                                                 
  ๖ขอ ๑๔  ใหผูมีหนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสินรายงานตอเลขาธิการโดยเร็วเพ่ือ
พิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 
เมื่อปรากฏวา 
   (๑) ทรัพยสินน้ันมีสภาพเปนของสดของเสียได หรือถาหนวงชาไวจะเปนการ
เส่ียงตอความเสียหายหรือ 
คาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินนั้น 
   (๒) ทรัพยสินน้ันมีลักษณะท่ีอาจทําใหสกปรกเลอะเทอะหรือมีกล่ิน หรืออาจ
รบกวนหรือกอความรําคาญ 
   (๓) ทรัพยสินนั้นมีน้ําหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาด
ใหญมาก หรือเปลืองเนื้อที่ 
ในการเก็บรักษา 
   (๔) ทรพัยสินนัน้เปนทรพัยสินซ่ึงโดยสภาพอาจกอใหเกดิอันตรายไดงาย เชน 
สารเคมี หรอืส่ิงท่ีเปนเช้ือเพลิง 
   (๕) ทรัพยสินนั้นเปนทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษา
คุณภาพของตัวทรัพยสิน 
หรือเปนทรัพยสินทีม่ีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเปนพิเศษ 
  ๗ขอ ๑๕  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาตามขอ ๑๔ ไม
เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือ 
เกบ็รักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากเกินสมควร  เลขาธิการอาจส่ังใหผูมีสวนไดเสียรับ
ทรพัยสินน้ันไปดูแลและใชประโยชน 
หรือใหนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการได  ท้ังน้ี 
ตามระเบียบวาดวยการใหผูมี 
สวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนํา
ทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชน 
ของทางราชการ 



 

การเก็บรกัษาและการจัดการทรพัยสินท่ีถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติใหผูมีหนาท่ีเก็บรกัษา
ทรัพยสินรายงาน 
ตอเลขาธิการโดยเร็วเพื่อพิจารณาส่ังการ หากเห็นวาทรพัยสินท่ียึดหรืออายัดเปนทรพัยสินท่ีไม
เหมาะสมจะเก็บรักษา 
หรือการเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากเกินสมควร  บทบัญญัติดังกลาวกําหนดใหผูมี
หนาที่เก็บรักษา 
ทรัพยสินตองรายงานใหเลขาธิการเพื่อจะไดพิจารณาสั่งการตั้งแตเริ่มตนที่ไดรับมอบทรัพยสินเพื่อ
เก็บรักษา 
  ฝายท่ีสอง มีความเห็นวา ข้ันตอนตาง ๆ ของการยึดหรืออายัดทรพัยสินตาม
มาตรา ๔๘ ไปจนถึง 
ข้ันตอนท่ีศาลมีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ และคําส่ังศาลท่ีให
ทรัพยสินตกเปนของ 
แผนดินตามมาตรา ๕๑ เปนกระบวนการท่ีสืบเนื่องกัน  ดังนั้น เพื่อประโยชนในทางบริหาร  
สํานักงานปองกัน 
และปราบปรามการฟอกเงินจึงสามารถนําระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
วาดวยการให 
ผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนํา
ทรพัยสินไปใช 
เพื่อประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใชกับทรัพยสินดังกลาวไดโดยอนุโลม  แตท้ังน้ี
ตองรีบแจงใหศาล 
ทราบโดยทันที 
  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงขอหารือปญหาขอกฎหมาย
ดังกลาว 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที ่๑๑) ไดพิจารณาขอหารือของสํานักงานปองกัน
และปราบปราม 
การฟอกเงิน โดยมีผูแทนสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผูแทนสํานักงานศาล
ยุติธรรม ผูแทน 
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนกรมบังคับคดี เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็น
วา การดําเนินการ 
กับทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดเพื่อใหศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน
ตามบทบญัญัติ 
 
 



 

ในหมวด ๖ วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น  ในขั้นตอนกอนที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
จะสงเร่ืองให 
พนกังานอัยการพิจารณาย่ืนคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินท่ีเก่ียวกบัการกระทําความผิดตก
เปนของแผนดิน 
ตามมาตรา ๕๑  บทบัญญัติมาตรา ๔๘ ไดกําหนดวิธีการปองกันไมใหมีการยักยายถายเท
ทรัพยสินดังกลาว โดย 
บัญญติัใหคณะกรรมการธุรกรรม หรอืเลขาธิการคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
ในกรณีจาํเปน 
หรอืเรงดวน มีอํานาจส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินน้ันไวช่ัวคราวไมเกินเกาสิบวัน และมาตรา ๕๗ 
บัญญัติวา การเก็บ 
รักษาและการจดัการทรัพยสินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการ 
ฟอกเงิน แลวแตกรณี มีคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับการกระทําความผิด ใหเปนไป
ตามระเบียบท่ี 
คณะกรรมการกาํหนด  ซ่ึงตามระเบียบคณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย
การใหผูมีสวน 
ไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนํา
ทรัพยสินไปใชเพ่ือ 
ประโยชนของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกตามความในมาตรา ๕๗ วรรคสาม ไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการ 
ในเรื่องนี้ไว  โดยในขอ ๓ ของระเบียบดังกลาว ไดใหนิยามคําวา “ทรัพยสิน” ไววา หมายถึง 
ทรัพยสินที่ 
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แลวแต
กรณี มีคําส่ัง 
ใหยึดหรืออายัดตามมาตรา ๔๘  ประกอบกับมาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติวา การ
ดําเนินการทาง 
ศาลตามหมวด ๖ วาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสิน ใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงมาใช 
บังคับโดยอนุโลม  ดังน้ัน ทรัพยสินที่ศาลมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ หรอื
ทรัพยสินท่ี 
ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑ จึงตองตกอยูภายใตอํานาจของศาลท่ีจะ
พิจารณาและมีคําส่ัง 



 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินจะนําระเบยีบคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน 
ไปใชกับทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดไวชั่วคราวตามมาตรา ๕๕ หรือทรัพยสินท่ีศาลมี
คําสั่งใหตกเปน 
ของแผนดินตามมาตรา ๕๑ หาไดไม 
  ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๑) จึงเห็นวา คําวา 
“ทรพัยสิน” 
ตามมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒  
หมายถึง ทรัพยสิน 
ท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรอืเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน แลวแต
กรณี มีคําส่ัง 
ใหยึดหรอือายัดไวช่ัวคราวตามมาตรา ๔๘ เทาน้ัน  ไมรวมถึงทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังใหยึดหรอื
อายัดไวช่ัวคราว 
ตามมาตรา ๕๕ และทรัพยสินที่ศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินตามมาตรา ๕๑   
 
 
       (ศาสตราจารยพิเศษ ชัยวัฒน  วงศ
วัฒนศานต) 
               เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
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