
 

เรื่องเสร็จที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๕ 
 

บันทึกสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  เรื่อง  การจัดการกับทรัพยส์ินที่ได้มีการยดึไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
         ปราบปรามการฟอกเงินและเจ้าของทรัพยส์ินมิได้ขอคืนทรัพย ์

   
 

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) ได้มีหนังสือ 
ที่ ปง ๐๐๐๖.๕/๘๙๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอหารือ 
การส่งทรัพย์สินบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด ตกเป็นของแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สรุปความได้ว่า 
สํานักงาน ปปง. ได้มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๑๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔  
ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด เป็นธนบัตรไทยและต่างประเทศ 
หลายสกุลเงิน มูลค่าประมาณ ๗,๓๖๐,๗๔๙.๘๐ บาท และทรัพย์สินเครื่องใช้สํานักงานหลายประเภท
รายการ มูลค่า ๔๕๔,๓๕๐ บาท โดยเชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา
ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ต่อมาสํานักงาน ปปง. ได้ส่งสํานวนคดีไปยังสํานักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพิจารณาดําเนินการยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็น
ของแผ่นดิน พร้อมกับแจ้งสํานักงานอัยการพิเศษฯ ว่าประสานกับพนักงานสอบสวน กองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง แล้วมีการแยกดําเนินคดีกับผู้บริหารกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด ในความผิด
ฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน พร้อมส่งทรัพย์สินในคดีดังกล่าวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนยึดไว้เป็น 
ของกลางในคดีอาญาแล้ว จึงไม่มีความจําเป็นที่จะขอให้พิจารณาดําเนินการยื่นคําร้องต่อไปอีก จนกว่า
คดีอาญาจะเสร็จสิ้น พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฯ ได้พิจารณาและดําเนินการยุติคดีนี้แล้ว 

ต่อมาในระหว่างการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวน ปรากฏว่าพนักงานอัยการ 
มีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้บริหารกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน 
สํานักงาน ปปง. จึงได้แจ้งให้ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด มารับทรัพย์สินในคดีดังกล่าว
ทั้ งหมดคืนไป แต่กลับปรากฏว่ามีการมารับคืนเฉพาะเงิน จํานวน ๗ ,๓๖๐ ,๗๔๙ .๘๐ บาท  
ส่วนทรัพย์สินอื่นยังไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนแต่อย่างใด และล่วงมาจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว  
ไม่มีผู้ใดมาแสดงสิทธิเพื่อขอรับทรัพย์สินคืน ประกอบกับสํานักงาน ปปง. ไม่มีฐานในทางกฎหมายใด 
ที่จะเก็บรักษาทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในอารักขาของตน และต่อไปมีแนวโน้มว่าจะเป็นภาระแก่ 
สํานักงาน ปปง. โดยไม่อาจทราบได้เลยว่าเจ้าของทรัพย์สินจะมาขอรับคืนเมื่อใด สํานักงาน ปปง.  
จึงเห็นว่า แม้ทรัพย์สินดังกล่าวจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ แต่เนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดมาปรับใช้กับกรณีได้โดยตรง จึงต้องนําบทกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง มาปรับแก่กรณีตามนัยมาตรา ๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ 
เมื่อทรัพย์สินรายนี้ไม่มีเจ้าของมาขอรับคืนภายในระยะเวลาที่สมควรนับแต่วันที่ส่งมอบทรัพย์สินให้แก่
สํานักงาน ปปง. เก็บรักษาไว้ อีกทั้งไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ เนื่องจากบริษัทได้ปิดกิจการไปแล้ว จึงไม่มี
สภาพบุคคลที่จะมีสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย  ดังนั้น โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าว ทรัพย์สินรายนี้ 
ย่อมตกเป็นของแผ่นดินและต้องส่งให้กระทรวงการคลัง ส่วนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการส่งมอบ 
 

 ส่งพร้อมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๑๘๔๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
มีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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ทรัพย์สิน เมื่อไม่มีกฎหมายใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ กรณีจึงต้องนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ในฐานะที่เป็นกฎหมาย 
ที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง 

กรณีที่ทรัพย์สินที่สํานักงาน ปปง. ดูแลและเก็บรักษาไว้ดังกล่าว สูญหายและเสียหาย
บางส่วน สํานักงาน ปปง. เห็นว่า ลําพังปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นยังไม่เพียงพอจะ 
ถือว่ามีการกระทําละเมิดได้ เพราะการที่จะวินิจฉัยว่าผู้ที่ทําให้ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย จะต้องรับ
ผิดต่อบุคคลใดหรือไม่ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในความรับผิดทางละเมิด 
ซึ่งจะต้องประกอบด้วย บุคคลผู้กระทําละเมิด การกระทําที่เป็นละเมิด และผู้ซึ่งได้รับความเสียหาย 
จากการกระทําละเมิดนั้น สําหรับกรณีนี้ หากจะพิจารณาว่าบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัดเป็นผู้เสียหาย 
ก็ไม่อาจเป็นไปได้เพราะบริษัทดังกล่าวได้ปิดกิจการไปแล้ว จึงไม่อาจมีสภาพบุคคลที่จะมาเป็นผู้เสียหาย 
ในกรณีดังกล่าว และหากจะพิจารณาว่าแผ่นดินหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหาย ก็เป็นปัญหาในเชิง
ข้อกฎหมายเช่นกัน เนื่องจากสิทธิของแผ่นดินหรือหน่วยงานของรัฐในทรัพย์สินดังกล่าวก็ยังไม่เกิดขึ้น
ขณะที่มีการกระทําละเมิด (ทรัพย์สินดังกล่าวยังไม่ได้ตกเป็นของแผ่นดินในขณะเกิดการกระทําอันเป็น
ละเมิด)  ดังนั้น จึงไม่อาจถือว่ารัฐหรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเป็นผู้เสียหายจากการกระทํา
ดังกล่าวได้ สํานักงาน ปปง. จึงเห็นว่าคงมีหน้าที่ส่งทรัพย์สินแก่กระทรวงการคลังเพียงจํานวนและ 
ตามสภาพที่มีอยู่เท่านั้น ไม่อาจต้ังกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดได้เพราะไม่ปรากฏตัวบุคคล
ที่จะตกเป็นผู้เสียหาย 

สํานักงาน ปปง. จึงขอหารือว่า สํานักงาน ปปง. จะส่งทรัพย์สินของบริษัท บรินตันกรุ๊ป 
จํากัด ไปให้กระทรวงการคลังโดยนํามาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
จะถูกต้องหรือไม่ ประการใด รวมทั้งกรณีทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด สูญหายหรือ
เสียหายบางส่วน สํานักงาน ปปง. คงมีหน้าที่ส่งทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังเพียงจํานวนและ 
ตามสภาพที่มีอยู่เท่านั้น ไม่อาจต้ังกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดได้เพราะไม่ปรากฏตัวบุคคล
ที่จะเป็นผู้เสียหาย จะถูกต้องหรือไม่ ประการใด 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของสํานักงาน ปปง. โดยมี 
ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และผู้แทนสํานักงาน ปปง.  
เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยผู้แทนสํานักงาน ปปง. ได้ช้ีแจ้งว่า สํานักงาน ปปง. 
ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดไว้ตามคําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ และ ย. ๑๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยมีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน ให้พนักงานสอบสวนเพื่อยึดและอายัดเป็นของกลาง
ในคดีอาญาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่พนักงานสอบสวนไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินดังกล่าว จึงฝาก
ทรัพย์สินดังกล่าวให้สํานักงาน ปปง. เป็นผู้เก็บรักษาไว้ต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด๑ ได้แก่ เงินหรือ
ธนบัตรไทยและต่างประเทศ ใบหุ้นบริษัทต่าง ๆ ตลอดจนสรรพเอกสารที่ได้ยึดไว้ และทรัพย์สินที่เป็น
เครื่องใช้สํานักงาน สําหรับเงินฝากในบัญชีธนาคารและตู้นิรภัยของผู้ต้องหานั้นพนักงานสอบสวนได้แจ้ง
                                                 

๑หนังสือกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจ ท่ี ตช ๐๐๒๑.๘๓/๓๘๑ ลงวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๔๕ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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อายัดเป็นหนังสือไปยังธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้ว ต่อมาพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องในข้อหา 
ฐานฉ้อโกงประชาชน พนักงานสอบสวนจึงขอให้สํานักงาน ปปง. มอบคืนเงินหรือธนบัตรไทยและ
ต่างประเทศพร้อมด้วยทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานที่เก็บรักษาไว้ให้แก่เจ้าของต่อไป และพนักงาน
สอบสวนได้ถอนอายัดเงินฝากในบัญชีธนาคารและตู้นิรภัยของผู้ต้องหาดังกล่าวแล้ว สําหรับใบหุ้นบริษัท
ต่าง ๆ ตลอดจนสรรพเอกสารจําเป็นจะต้องยึดไว้จนกว่าคดีในข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นจะถึงที่สุด แต่ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติช้ีแจงว่า พนักงานสอบสวนมิได้ให้
ยึดทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานไว้เพราะเห็นว่ามิใช่ทรัพย์สินซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการ
กระทําผิดหรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทําความผิดตามมาตรา ๑๓๒๒ แห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา  

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว 
มีความเห็น ดังนี ้

ประเด็นที่หนึ่ง ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานของบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด 
ที่สํานักงาน ปปง. ได้ยึดและอายัดไว้ตามคําสั่งของคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ 
สิงหาคม ๒๕๔๔ และ ย. ๑๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ โดยมีเหตุเชื่อได้ว่าเป็นทรัพย์สิน
เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และไม่มีผู้ใดมาขอรับคืนจะตกเป็นของแผ่นดิน 
ตามมาตรา ๑๓๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วหรือไม่ หากตกเป็นของแผ่นดิน 
สํานักงาน  ปปง .  จะมีแนวทางปฏิ บั ติ ในการส่ งมอบให้กระทรวงการคลั ง โดยนําระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
ได้หรือไม ่นั้น เห็นว่า ตามมาตรา ๑๓๒๗๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
กระทําผิด ทรัพย์สินที่ได้มาโดยการกระทําผิด หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น  

                                                 
๒มาตรา ๑๓๒  เพื่อประโยชน์แห่งการรวบรวมหลักฐาน ให้พนักงานสอบสวนมีอํานาจดั่งต่อไปนี้ 
 (๑) ตรวจตัวผู้เสียหายเมื่อผู้นั้นยินยอม หรือตรวจตัวผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทาง 

อันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ให้รวมท้ังทําภาพถ่าย แผนที่ หรือภาพวาด จําลอง หรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 
ลายมือหรือลายเท้า กับให้บันทึกรายละเอียดท้ังหลายซึ่งน่าจะกระทําให้คดีแจ่มกระจ่างขึ้น 

 ในการตรวจตัวผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาตามวรรคหนึ่ง หากผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาเป็นหญิง ให้จัด
ให้เจ้าพนักงานซึ่งเป็นหญิงหรือหญิงอื่นเป็นผู้ตรวจ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร ผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาจะขอนํา
บุคคลใดมาอยู่ร่วมในการตรวจนั้นด้วยก็ได้ 

 (๒) ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซ่ึงมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทําผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้
ใช้ในการกระทําผิด หรือซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยค้น 

 (๓) หมายเรียกบุคคลซ่ึงครอบครองสิ่งของ ซ่ึงอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้แต่บุคคลท่ีถูก
หมายเรียกไม่จําต้องมาเอง เมื่อจัดส่งสิ่งของมาตามหมายแล้ว ให้ถือเสมือนได้ปฏิบัติตามหมาย  

 (๔) ยึดไว้ซ่ึงสิ่งของที่ค้นพบหรือส่งมาดั่งกล่าวไว้ในอนุมาตรา (๒) และ (๓) 
  ๓มาตรา ๑๓๒๗ ภายในบังคับแห่งกฎหมายอาญา กรรมสิทธ์ิแห่งสิ่งใด ๆ ซ่ึงได้ใช้ในการกระทําผิด 
หรือได้มาโดยการกระทําผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น และได้ส่งไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาลนั้น 
ท่านว่าตกเป็นของแผ่นดิน ถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่ง หรือถ้าได้ฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว 
นับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด แต่ถ้าไม่ทราบตัวเจ้าของ ท่านให้ผ่อนเวลาออกไปเป็นห้าปี 
 
                     (มีต่อหน้าถัดไป) 
 



  
๔ 
 

ซึ่งเจ้าพนักงานยึดไว้หรือเรียกให้ส่งมาโดยชอบด้วยกฎหมายและเก็บไว้ในความรักษาของกรมในรัฐบาล 
หากเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินดังกล่าวคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันส่งไว้ในความรักษาของกรม 
ในรัฐบาล หรือนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุดในกรณีที่มีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลแล้ว ก็ให้ทรัพย์สิน
ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน  

จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทําผิดหรือได้มาโดยการ
กระทําผิดหรือที่เกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น ที่จะตกเป็นของแผ่นดินตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๒๗ นั้น หมายถึงทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเก็บรักษาไว้โดยไม่มี
การฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล หรือหากมีการฟ้องร้องก็ต้องเป็นกรณีที่ศาลมิได้พิพากษาให้ริบหรือสั่งคืน
ทรัพย์สินของกลางให้แก่เจ้าของ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๖๘/๒๕๔๕)  เมื่อข้อเท็จจริงตามข้อหารือนี้ 
ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานของบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด ซึ่งสํานักงาน ปปง. ได้ยึดไว้ตามคําสั่ง
คณะกรรมการธุรกรรมดังกล่าวโดยเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดฐานฉ้อโกง
ประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานตาม (๓) ของบทนิยามคําว่า “ความผิดมูลฐาน” ในมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และเมื่อพนักงานอัยการพิจารณา 
เห็นว่าไม่มีความจําเป็นต้องยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินตาม 
มาตรา ๔๙๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ อีกต่อไปและได้พิจารณา 
ยุติเรื่องนี้แล้ว จึงทําให้ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําผิดโดยประการอื่น และเป็น
                                                 
(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๓) 
    ถ้าทรัพย์สินเป็นของเสียง่าย หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะ 
เกินส่วนกับค่าของทรัพย์สินนั้นไซร้ ท่านว่ากรมในรัฐบาลจะจัดให้เอาออกขายทอดตลาดก่อนถึงกําหนดก็ได้ แต่ก่อนที่
จะขายให้จัดการตามควรเพื่อบันทึกรายการอันเป็นเครื่องให้บุคคลผู้มีสิทธิจะรับทรัพย์สินนั้นอาจทราบว่าเป็นทรัพย์สิน
ของตนและพิสูจน์สิทธิได้ เมื่อขายแล้วได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใดให้ถือไว้แทนตัวทรัพย์สิน 

๔มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ความผิดมูลฐาน” หมายความว่า 

    ฯลฯ   ฯลฯ 
 (๓) ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือความผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๕มาตรา ๔๙  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินใด
เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณาเพื่อย่ืนคําร้องขอให้ศาล 
มีคําสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินโดยเร็ว 
   ในกรณีท่ีพนักงานอัยการเห็นว่าเรื่องดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์พอที่จะย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้
ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนตกเป็นของแผ่นดินได้ ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการ
ต่อไป โดยให้ระบุข้อที่ไม่สมบูรณ์นั้นให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน 
   ให้เลขาธิการรีบดําเนินการตามวรรคสองแล้วส่งเรื่องเพิ่มเติมไปให้พนักงานอัยการพิจารณา 
อีกครั้งหนึ่ง หากพนักงานอัยการยังเห็นว่าไม่มีเหตุพอที่จะย่ืนคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนตกเป็นของแผ่นดิน ให้พนักงานอัยการรีบแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด  
ให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่ได้รับเรื่องจากเลขาธิการ และเมื่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นประการใดให้พนักงานอัยการและเลขาธิการปฏิบัติตามนั้น หากคณะกรรมการมิได้
วินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการ 
          (มีต่อหน้าถัดไป) 



  
๕ 
 

ทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเก็บรักษาไว้โดยไม่มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลตามมาตรา ๑๓๒๗ 
วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นว่าการยึดทรัพย์สิน 
ที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานนั้นจะเป็นการยึดไว้ในคดีอาญาตามที่ผู้แทนสํานักงาน ปปง. ช้ีแจง หรือไม่ได้ 
มีการยึดไว้ในคดีอาญาตามที่ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติช้ีแจงก็ตาม เมื่อจนถึงปัจจุบัน บริษัท  
บรินตันกรุ๊ป จํากัด หรือผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวมิได้เรียกเอาทรัพย์สินคืนจนล่วงเลย
กําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๒๗ ทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของแผ่นดินแล้ว สํานักงาน ปปง. จึงต้อง 
ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่กระทรวงการคลังต่อไป   
  ประเด็นที่สอง กรณีทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด สูญหายหรือเสียหาย
บางส่วน สํานักงาน ปปง. คงมีหน้าที่ส่งทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังเพียงจํานวนและตามสภาพ 
ที่มีอยู่เท่านั้น ไม่อาจต้ังกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ เพราะไม่ปรากฏตัวบุคคล 
ที่จะเป็นผู้เสียหาย จะถูกต้องหรือไม่ ประการใด คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) เห็นว่าประเด็น
ดังกล่าวเป็นปัญหาตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานําเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ซึ่งต้ังขึ้นตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ ๑๔๑/๒๕๕๒ เรื่อง ต้ังกรรมการ
กฤษฎีกา คณะพิเศษ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณากฎหมาย 
ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาต่อไป  

 
 

                                                 
 (ต่อจากเชิงอรรถที่ ๕) 
   เมื่อคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ย่ืนคําร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา
และได้ปฏิบัติตามความเห็นของพนักงานอัยการตามวรรคสามแล้ว ให้เรื่องนั้นเป็นที่สุด และห้ามมิให้มีการดําเนินการ
เกี่ยวกับบุคคลนั้นในทรัพย์สินเดียวกันนั้นอีก เว้นแต่จะได้พยานหลักฐานใหม่อันสําคัญซ่ึงน่าจะทําให้ศาล 
มีคําสั่งให้ทรัพย์สินของบุคคลนั้นตกเป็นของแผ่นดินได้ และในกรณีเช่นว่านี้ ถ้าไม่มีผู้ใดขอรับคืนทรัพย์สินดังกล่าว 
ภายในสองปีนับแต่วันที่คณะกรรมการมีคําวินิจฉัยชี้ขาดไม่ให้ย่ืนคําร้องหรือไม่วินิจฉัยชี้ขาดภายในกําหนดระยะเวลา 
ให้สํานักงานดําเนินการนําทรัพย์สินนั้นส่งเข้ากองทุน และในกรณีท่ีมีผู้มาขอรับคืนโดยใช้สิทธ์ิขอรับคืนตามกฎหมายอื่น 
ซ่ึงสามารถทําได้ถึงแม้จะเกินกว่ากําหนดสองปี ให้สํานักงานส่งคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้มาขอรับคืน หากไม่อาจส่งคืน 
ทรัพย์สินได้ให้คืนเป็นเงินจากกองทุนแทน หากยังไม่มีผู้มารับคืนเมื่อล่วงพ้นย่ีสิบปี ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของกองทุน 
ท้ังนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินหรือเงินในระหว่างที่ยังไม่มีผู้มารับคืนให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
   เมื่อศาลรับคําร้องที่พนักงานอัยการย่ืนต่อศาลแล้ว ให้ศาลสั่งให้ปิดประกาศไว้ท่ีศาลนั้น และ
ประกาศอย่างน้อยสองวันติดต่อกันในหนังสือพิมพ์ท่ีมีจําหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นเพื่อให้ผู้ซ่ึงอาจอ้างว่าเป็นเจ้าของ
หรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมาย่ืนคําร้องขอก่อนศาลมีคําสั่งกับให้ศาลสั่งให้ส่งสําเนาประกาศไปยังเลขาธิการเพื่อปิด
ประกาศไว้ท่ีสํานักงานและสถานีตํารวจท้องที่ท่ีทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ และถ้ามีหลักฐานแสดงว่าผู้ใดอาจอ้างว่าเป็น
เจ้าของหรือมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ก็ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งให้ผู้นั้นทราบเพื่อใช้สิทธิดังกล่าว การแจ้งนั้นให้แจ้ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู่ครั้งหลังสุดของผู้นั้นเท่าท่ีปรากฏในหลักฐาน 
   ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้ามีเหตุสมควรที่จะดําเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 
ให้เลขาธิการส่งเรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีกําหนดความผิดฐานนั้นดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าว 
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายก่อน 



  
๖ 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวโดยมีผู้แทน
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผู้แทนสํานักงาน ปปง. เป็นผู้ช้ีแจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง๖ กําหนดให้
สํานักงาน ปปง. มีอํานาจหน้าที่ในการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ตามคําสั่งของ
คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือศาล แล้วแต่กรณี 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนั้น 
นับต้ังแต่วันที่สํานักงาน  ปปง .  ดําเนินการยึดทรัพย์สินที่ เป็นเครื่องใช้สํานักงานของบริษัท  
บรินตันกรุ๊ป จํากัด ตามคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. ๗๗/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
และ ที่ ย. ๑๓๔/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ สํานักงาน ปปง. ในฐานะผู้ครอบครองทรัพย์สิน
ดังกล่าว จึงมีภาระหน้าที่ในการดูแลรักษาและจัดการกับทรัพย์สิน  ทั้งนี้ เพื่อให้มีทรัพย์สินไว้ใช้เป็น
พยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อที่จะสามารถส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่
บริษัท บรินตันกรุ๊ป จํากัด หรือผู้มีกรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินได้เมื่อมีการเรียกคืน กรณีที่ไม่ปรากฏผู้กระทํา
ความผิด หรือเพื่อที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลัง กรณีที่ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม
มาตรา ๑๓๒๗๗ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้วแต่กรณี 

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สํานักงานของบริษัท บรินตันกรุ๊ป 
จํากัด ซึ่งสํานักงาน ปปง. ยึดไว้และอยู่ในความครอบครองของสํานักงาน ปปง. ได้สูญหายหรือเสียหาย
บางส่วน กรณีจึงถือได้ว่าสํานักงาน ปปง. ได้รับความเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าความเสียหาย
ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของสํานักงาน ปปง.  ดังนั้น สํานักงาน ปปง. จึงต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้น เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิด
และจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ตามนัยข้อ ๘๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ต่อไป  
 
 
 
              (นายอัชพร  จารุจินดา) 
       เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
          ตุลาคม ๒๕๕๕ 
                                                 

๖มาตรา ๕๗  การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล  
แล้วแต่กรณี ได้มีคําสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

๗โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ข้างต้น 
๘ข้อ ๘  เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น 

มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่ง โดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็น
เกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดและจํานวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ 

 คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน โดยแต่งตั้งจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่เห็นสมควร 

 กระทรวงการคลังอาจประกาศกําหนดว่าในกรณีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหาย
ต้ังแต่จํานวนเท่าใด จะให้มีผู้แทนของหน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้กําหนดเวลาแล้วเสร็จของการพิจารณาของคณะกรรมการไว้ด้วย 


