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บทคดัย่อ 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีจุดมุ่งหมายการศึกษาความเป็นมา แนวคิด หลักการ และทฤษฎี 

ทางกฎหมายมหาชนเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน การขายทอดตลาดตามกระบวนการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

และการขายทอดตลาดตามกระบวนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในต่างประเทศและ

ประเทศไทย อกีทั้งเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึด

หรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และการใช้อ านาจในการขายทอดตลาด เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราว และการใช้อ านาจในการขายทอดตลาด 

จากการศึกษาพบว่า นับตั้งแต่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม 

การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และกฎที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ

คัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และการใช้อ านาจในการขายทอดตลาด  

ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้วย ปัญหา

ประการแรก คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวโดยคณะกรรมการธุรกรรม และ (2) ปัญหาเกี่ยวกับการออกค าสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวโดยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ

ประการสุดท้าย คือ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการขายทอดตลาด ตามระเบียบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไป

ดูแล และใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543  
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ดังน้ัน ผู้เขียนเหน็ควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

พ.ศ. 2542 โดยมีการก าหนดให้พนักงานอัยการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาเพิกถอนค าสั่งยึด

หรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว อีกทั้งต้องก าหนดให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งขายทอดตลาด 

รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงในการยกเลิกอ านาจคณะกรรมการธุรกรรมในการพิจารณาเพิก

ถอนค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินให้มีการยกเลิกในส่วนที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาด เพ่ือให้ประเทศไทย

สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักการทางกฎหมาย และสามารถที่จะคุ้มครอง

สิทธิของประชาชนภายใต้ระบบการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และเหมาะสมอย่างย่ังยืนต่อไป 

   

1. บทน า  

จากการศึกษาพบว่าเกดิปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการคัดค้านการออกค าสั่ง

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และการใช้อ านาจในการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ดังต่อไปนี้  

1.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ประเทศไทยก าหนดกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราว โดยก าหนดให้คณะกรรมการชุดเดียวกันมีอ านาจในการพิจารณามีค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และก าหนดให้มีอ านาจในการพิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากน้ียังก าหนดให้มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน

ได้อีกอ านาจหน่ึง ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เป็นกลางในการพิจารณาวินิจฉัย เน่ืองจากผู้มี

อ านาจพิจารณาในเร่ืองที่มีส่วนได้เสยีอยู่ด้วย ดังน้ี 

ประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราว โดยคณะกรรมการธุรกรรม 

คณะกรรมการธุ ร กรรมจะออกค าสั่ ง ยึดห รือาอา ยัดท รัพ ย์สิน ไ ว้ ช่ั วครา ว  

เมื่อการตรวจสอบข้อมูลรายงานการท าธุรกรรมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน หรือ

ผู้ประกอบการตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณี ผู้ประกอบอาชีพค้าหรือ

ให้เช่ารถยนต์ ผู้ประกอบอาชีพค้าของเก่า เป็นต้น แล้วปรากฏว่า ข้อมูลดังกล่าวมีเหตุที่ควรเช่ือว่า

อาจจะมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

กล่าวคือ การที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้อ านาจ

คณะกรรมการธุรกรรมในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และยังก าหนดให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจในการพิจารณามีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าว

ได้อกีอ านาจหน่ึง ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบักระบวนการคัดค้านการออกค าสั่ง
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ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวโดยคณะกรรมการธุรกรรม กรณีที่กฎหมายก าหนดให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และก าหนดให้

มีอ านาจในการพิจารณามีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกอ านาจหน่ึง  

จึงเป็นกรณีการก าหนดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันมีอ านาจพิจารณา

วินิจฉัยในเร่ืองที่มีส่วนได้เสีย หรือส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ย่อมมีผลท าให้ผู้มีอ านาจพิจารณา 

เร่ืองน้ันมีอคติได้ กล่าวคือ ท าให้ผลการพิจารณาอาจเอนเอยีงไปในแนวทางเดิมตามที่ได้พิจารณา

ในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว จึงอาจเป็นการใช้อ านาจในการพิจารณาวินิจฉัย

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นกลาง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

ของผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สนิ 

ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว  

โดยเลขาธกิารคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

การก าหนดอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 โดยทั่วไปก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการ

ธุรกรรมเป็นผู้มีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว ส่วนกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน

กฎหมายก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้มีอ านาจ

ออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราวไปก่อนได้ เน่ืองจากหากไม่รีบด าเนินการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดจะท าให้ทรัพย์สินน้ันถูกกระท าการใดๆ ที่อาจท าให้ 

ไม่สามารถติดตามตรวจสอบทรัพย์สินน้ันได้ หรือการติดตามตรวจสอบท าได้ยาก อีกทั้ง เพ่ือเป็น

การตัดวงจรการฟอกเงินได้อย่างทันท่วงที และกฎหมายก็ได้ก าหนดให้อ านาจเลขาธิการ 

เป็นผู้พิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินและหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สิน

ในการท าธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิดได้อีกอ านาจหน่ึง ดังน้ัน  

กรณีดังกล่าวจึงเป็นการก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว 

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน และก าหนดให้มีอ านาจพิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิและหลักฐานที่ผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินน ามาแสดงว่า

เงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซ่ึงเป็น 

การก าหนดให้ผู้มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นบุคคล 

คนเดียวกัน ย่อมมีผลท าให้การพิจารณาวินิจฉัยมีอคติและไม่เป็นกลาง และส่งผลกระทบต่อสิทธิ

เกี่ยวกบัทรัพย์สนิของผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สนิ 

1.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการขายทอดตลาดตามระเบียบ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สิน  

ไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และก ารน าทรัพย์สินไปใช้ 

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543  
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พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก าหนดให้เลขาธิการ 

มีอ านาจในการออกค าสั่ ง ยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ ช่ัวคราวในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน  

แล้วก าหนดให้เลขาธกิารมีอ านาจในการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกอ านาจหน่ึง จึงเป็น

กรณีก าหนดให้บุคคลคนเดียวมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย  

ซ่ึงอาจส่งผลท าให้การใช้อ านาจตามที่กฎหมายก าหนดมีอคติและไม่เป็นกลางได้ นอกจากน้ี

ทรัพย์สนิที่น าออกขายทอดตลาดดังกล่าวเป็นทรัพย์สนิที่ยึดไว้ช่ัวคราว ซ่ึงเลขาธิการเป็นผู้มีอ านาจ

ในการพิจารณาทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระ 

แก่ทางราชการ ซ่ึงศาลยังไม่มีค าสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน ดังน้ัน การใช้อ านาจ 

ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ย่อมมีผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ถูกสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินแน่นอน ประกอบกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครอง ดังจะเหน็ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

ในอดีต ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดจนกว่าจะมีค าพิพากษาศาล 

ถึงที่สุดว่าเป็นความผิด และบุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการ

ตามกระบวนการยุติธรรม สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม รวมทั้ง

สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง จึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ซ่ึงไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นสิทธิและเสรีภาพ 

ที่จ าเป็นข้ันพ้ืนฐานที่ประชาชนพึงได้รับ  

 

2. ความเป็นมา แนวคิด หลกัการ และทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนเกีย่วกบัการยึด

หรืออายัดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาดตามกระบวนการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 

2.1 หลกัความเป็นกลาง  

หลักความเป็นกลางถือเป็นหลักการหน่ึงในหลักความยุติธรรมตามธรรมชาติ  

ที่มีรากฐานว่าหากบุคคลคลมีอ านาจสั่งการหรือพิจารณาในเร่ืองที่ตนมีส่วนได้เสีย หรือส่วน 

ที่เกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ย่อมท าให้บุคคลน้ันสูญเสียความเป็นกลาง โดยหลักดังกล่าวได้ก าหนดไว้ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นหลักการประกันว่า  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้มีอ านาจพิจารณาจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเร่ืองน้ัน ทั้งน้ี เพ่ือเป็น 

การประกนัความเป็นธรรม และเป็นหลักประกนัว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะไม่มีส่วนได้เสยีในเร่ือง 

ที่พิจารณาดังกล่าว เน่ืองจากหากเจ้าหน้าที่ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการในเร่ืองที่ มีส่วนได้เสีย 

หรือมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ถือเป็นกรณีมีอคติหรือไม่เป็นกลางแล้ว เน่ืองจากเป็นการยากที่จะ

หลีกเล่ียงที่จะไม่น าเอาข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ตนเองเคยรับรู้ดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึง 

ในการพิจารณาตัดสินคดีไปในทางใด ๆ ได้ อันจะส่งผลให้ผลการพิจารณาดังกล่าวไม่ตั้งอยู่ 

บนเหตุผลที่ปรากฏโดยชอบในกระบวนพิจารณา นอกจากน้ีความไม่เป็นกลางดังกล่าวจะเข้ามา 
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มีบทบาทในทุกขั้นตอนของการพิจารณา ย่อมส่งผลในทางลบต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างแน่นอน 

ดังน้ัน เจ้าหน้าที่จึงต้องมีความเป็นกลางเพ่ือให้การปฏบัิติหน้าที่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม

และเป็นที่ไว้วางใจได้ อีกทั้งเพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐน าเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปปะปน

กับการปฏบัิติหน้าที่ และเพ่ือให้การปฏบัิติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อเทจ็จริง 

ปราศจากการใช้อ านาจตามอ าเภอใจ หรือล าเอียงอันจะส่งผลให้เกิดความไม่ชอบธรรมได้  

โดยความไม่เป็นกลางแบ่งออกเป็นความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก และความไม่เป็นกลาง 

โดยสภาพภายใน ซ่ึงความไม่เป็นกลางโดยสภาพภายนอก คือความไม่เป็นกลางที่มีอยู่นอก

ความคิดจิตใจของเจ้าหน้าที่ อันมีเหตุมาจาก “สถานภาพ” หรือ “ฐานะ” ของเจ้าหน้าที่ ส่วนความ

ไม่เป็นกลางโดยสภาพภายใน หมายถึง ความไม่เป็นกลางอันมีเหตุมาจากสภาพภายในความคิด

จิตใจของเจ้าหน้าที่ 

2.2 สิทธิมนุษยชน 

สทิธมินุษยชนเป็นสทิธทิี่ถือว่าผู้ทรงสทิธคืิอมนุษย์ทุกคน การเกดิข้ึนของสิทธิมนุษยชน

เ ร่ิมจากแนวความคิดที่ ว่ ามนุษย์ ทุกคนเกิดมาพร้อมกับสิทธิ โดยก า เ นิดที่ เหมือนกัน  

ถูกสร้างมาอย่างเท่า เทียมกัน สิทธิแห่งความเป็นมนุษย์ที่ ติดตัวมนุษย์แต่ละคนมาน้ัน 

เป็นสิ่งที่เป็นสากล ไม่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน และไม่อาจแบ่งแยกได้ ปัจจุบันน้ีรัฐต่าง ๆ  

ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ยอมรับสิทธิมนุษยชนด้วยกัน โดยสิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง 

บรรดาสิทธิและเสรีภาพที่ติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่ก าเนิด และไม่อาจถูกพรากไปได้โดยไม่เป็น 

การท าลายความเป็นมนุษย์ของราษฎร เช่น สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน เสรีภาพ  

ในการเดินทาง เน่ืองจากสังคมเกิดขึ้นจากเจตจ านงอันร่วมกันของมนุษย์ โดยมนุษย์ได้ร่วมกันท า 

“สัญญาประชาคม” ด้วยความมุ่งหมายเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ  

และทรัพย์สินของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์ 

ได้ตกลงสละให้แก่สังคมไป ได้แก่ อ านาจที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายธรรมชาติเท่าน้ัน  

ส่วนสิทธิในร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน และเสรีภาพน้ันมนุษย์ไม่ได้สละไปด้วย สิทธิมนุษยชน  

จึงเป็นสทิธแิละเสรีภาพตามธรรมชาติของมนุษย์ในฐานะที่เกดิมาเป็นมนุษย์ และไม่มีผู้ใดมีอ านาจ

ท าลายสทิธแิละเสรีภาพเหล่านี้ ได้ 

2.3 หลกัการคุม้ครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรฐัธรรมนูญ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในอดีต ได้รับรองสิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทยเกี่ยวกบัสทิธใินกระบวนการยุติธรรม มาตรา 39 ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิดจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษา และมาตรา 40 ได้ก าหนดเกี่ยวกับ

สิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมไว้ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม คือมีสิทธิ

ได้รับการปฏบัิติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวม ทั้งสิทธิในการได้รับ

การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม นอกจากน้ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา จักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 41 ยังได้ให้ความส าคัญในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิของ
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บุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่าน้ี  

ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ สิทธิในทรัพย์สินของบุคคลเป็นสิทธิตามธรรมชาติของมนุษย์ 

เป็นสิทธิที่ควรจะได้รับการคุ้มครอง โดยเฉพาะอย่างย่ิงสิทธิในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ 

ในทรัพย์สิน รัฐจะละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของบุคคลอื่นไม่ได้ และการให้ความคุ้มครอง

ทรัพย์สินถือเป็นหน้าที่ของรัฐ และรัฐจะใช้อ านาจตามอ าเภอใจและมีผลกระท าต่อสิทธ ิ

ของประชาชนไม่ได้ 

 

3. กฎหมายเกี่ยวกบัการยึดหรืออายดัทรพัยส์ิน และการขายทอดตลาดตาม

กระบวนการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินในต่างประเทศและประเทศไทย 

3.1 กฎหมายต่างประเทศ 

3.1.1 สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดการริบทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่ง ซ่ึงเป็น

กระบวนการริบทรัพย์สินที่กระท าต่อตัวทรัพย์สินที่ผู้กระท าความผิดอาญาได้ใช้ หรือมีไว้เพ่ือใช้ 

หรือได้ทรัพย์สินน้ันมาจากการกระท าความผิด ไม่ว่าจะได้ทรัพย์สินน้ันมาโดยตรงหรือทางอ้อม  

โดยจะด าเนินการฟ้องตัวทรัพย์สินโดยตรง ประเด็นในการพิจารณาคดีคือทรัพย์สิน การริบ

ทรัพย์สินด้วยกระบวนการทางแพ่งเร่ิมต้นด้วยการยึดทรัพย์สินที่อยู่ในเขตอ านาจศาลเหนือ

ทรัพย์สนิ ดังน้ี  

(1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการยึดทรัพย์สินโดยก่อนริบเป็นการก าหนดให้

เจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดทรัพย์สินที่อาจริบได้ไว้ช่ัวระยะเวลาหน่ึง ก่อนที่คดีจะเข้าสู่ข้ันตอนของศาล

ให้มีค าสั่งริบทรัพย์สนิ และเพ่ือมิให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามอ าเภอใจ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิใน

ทรัพย์สินของบุคคลเกินความจ าเป็น สหรัฐอเมริกาจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้อ านาจของเจ้า

พนักงานที่จะยึดทรัพย์สินในทางแพ่ง คือ ทรัพย์สินที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ แต่

หากเป็นสินค้าที่ห้ามน าเข้า หรือยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้ในการกระท าความผิดกฎหมาย อาจถูก

ริ บ ไ ด้ โดย ไ ม่ ค า นึ งถึ ง มู ล ค่ า ขอ งท รัพ ย์สิ น  และจ ะ ต้ อ งปร ะก าศก า ร ยึดท รัพ ย์สิ น  

ให้ทราบทั่วกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ต่อเน่ืองกัน และเจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย

ในทรัพย์สินเพ่ือให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโต้แย้งคัดค้านกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ถูกยึด 

เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีการคัดค้านภายหลังการยึดทรัพย์สิน กรณีมีการโต้แย้งคัดค้านการริบ

ทรัพย์สินจะต้องย่ืนค าขอภายในก าหนดระยะเวลา 20 วัน นับจากวันที่ประกาศ หลังจากน้ัน

พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเร่ืองให้พนักงานอยัการด าเนินการเพ่ือน าคดีขึ้นสู่กระบวนการริบทรัพย์สิน

ในช้ันศาล ส่วนกรณีที่ไม่มีการโต้แย้งการยึดทรัพย์สินภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่

จะประกาศการริบทรัพย์สนินั้น  

(2) การริบทรัพย์สินโดยมีค าพิพากษาศาล เป็นการริบทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในบังคับของ

การด าเนินการริบทรัพย์สินของฝ่ายบริหาร คือทรัพย์สินที่ริบมีมูลค่าเกินกว่า 500,000 เหรียญ

สหรัฐ และการริบทรัพย์สินของฝ่ายบริหารปรากฏว่าผู้มีส่วนได้เสียได้โต้แย้งคัดค้านการยึด
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ทรัพย์สิน ซ่ึงจะต้องส่งเร่ืองให้พนักงานอัยการฟ้องคดีริบทรัพย์สินต่อศาล หากอัยการเห็นว่า

จ าเป็นจะต้องริบทรัพย์กจ็ะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้พิพากษาสั่งริบทรัพย์สนิ 

สหรัฐอเมริกาได้ก าหนดผู้มีอ านาจน าทรัพย์สนิออกขายทอดตลาด ดังน้ี  

1) การด าเนินการริบทรัพย์สินของฝ่ายบริหาร คือ หน่วยงานฝ่ายบริหารของรัฐบาล

กลางมีอ านาจยึดทรัพย์สนิที่ฝ่าฝืนกฎหมายตามอ านาจหน้าที่ ซ่ึงการด าเนินการเร่ิมจากเจ้าหน้าที่มี

เหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลใดได้ทรัพย์สินมาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยึด

ทรัพย์สินน้ัน แล้วประกาศแจ้งการยึดและการจ าหน่ายทรัพย์สินน้ัน รวมทั้งแจ้งผู้มีส่วนได้เสียใน

ทรัพย์สนิที่ถูกยึดให้ทราบ เพ่ือโต้แย้งคัดค้านการยึดทรัพย์ หากไม่มีผู้แสดงตัวขอทรัพย์สินน้ันคืน

จะออกประกาศริบทรัพย์สนิแล้ว หลังจากน้ันจึงจะด าเนินการขายทอดตลาดดังกล่าว 

2) การด าเนินการริบทรัพย์สินโดยกระบวนการทางศาล คือกรณีการยึดทรัพย์สิน 

ที่อยู่นอกเหนือการยึดทรัพย์สินของฝ่ายบริหาร หากพนักงานอัยการเห็นว่าจ าเป็นจะต้องริบ 

กจ็ะฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือให้พิพากษาสั่งริบทรัพย์สนินั้น โดยภายหลังการยึดทรัพย์สินแล้วรัฐจะต้อง

ประกาศแจ้งการยึดทรัพย์สนิ เพ่ือให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สินที่ถูกยึดย่ืนค าร้องเพ่ือขอคืน

ทรัพย์ อกีทั้งเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ารัฐบาลมีความประสงค์ในการยึดและริบทรัพย์สนิดังกล่าว ส าหรับ

ทรัพย์สินที่ถูกยึดน้ันไม่สามารถน าไปใช้ได้จนกว่าจะมีการยืนยันถึงการริบทรัพย์สิน เม่ือศาล 

มีค าพิพากษาริบทรัพย์สินแล้ว หากเป็นเงินสดต้องโอนเงินจากบัญชีผู้ครอบครองไปยังกองทุน  

ริบทรัพย์สิน แต่หากเป็นทรัพย์สินอื่นกอ็าจน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางราชการหรือขายทรัพย์สิน

ดังกล่าว 

3.1.2 เครือรัฐออสเตรเลีย ได้มีการยอมรับแนวความคิดการริบทรัพย์ทางแพ่ง เพ่ือ

เป็นมาตรการริบทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด แม้ว่าจะไม่มีค าพิพากษาของศาลเกี่ยวกับ

ผู้กระท าความผิด โดยทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายที่จะริบตามกฎหมาย ได้แก่ ทรัพย์ที่ได้มาทั้งหมด 

หรือบางส่วนจากการกระท าความผิด หรือการได้มาจากการซ้ือขาย เคร่ืองมือที่ใช้ในการกระท า

ความผิด หรือผู้กระท าความผิดมีเจตนาที่จะใช้เพ่ือกระท าความผิดแต่ยังไม่ได้ใช้ในการกระท า

ความผิด และรวมทั้งเคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ดังน้ัน จะเหน็ได้ว่าเจตนารมณ์

ของกฎหมายต้องการที่จะขยายความให้ครอบคลุมทรัพย์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

และแม้ว่าทรัพย์ที่ถูกริบน้ันจะยังไม่ได้ถูกใช้ในการระท าความผิด แต่หากรัฐมีหลักฐานพิสูจน์ต่อ

ศาลได้ว่าทรัพย์น้ันถูกเตรียมเพ่ือจะน ามาใช้ในการกระท าความผิด ทรัพย์ดังกล่าวกเ็ข้าข่ายที่จะถูก

ริบได้ ในส่วนของการริบทรัพย์น้ันได้ก าหนดให้มีการยึดทรัพย์สินช่ัวคราวไว้ โดยพนักงานอัยการ

ย่ืนค าร้องขอต่อศาลให้มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินเฉพาะสิ่งของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในความผิดน้ัน และยังได้ก าหนดถึงทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ค าสั่งยึดช่ัวคราวไว้

เป็นการเฉพาะ 

3.1.3 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ก าหนดให้ส านักปราบปรามยาเสพติด ส านักงาน

ต ารวจฮ่องกงเป็นหน่วยงานที่ท  าหน้าที่โดยตรงในการสบืสวนสอบสวนคดีฟอกเงิน และด าเนินการ
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กับทรัพย์สินที่ ได้มาจากการกระท าความผิดมูลฐาน มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนด าเนินการ 

ตามกฎหมายทั้งในทางอาญา และกับทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดอาญา  

โดยขั้นตอนการด าเนินงานจะเร่ิมต้นเมื่อมีการรับรายงานธุรกรรมต้องสงสยัจากหน่วยงานร่วมด้าน

ข่าวกรองทางการเงิน แล้วจะท าการสืบสวนสอบสวน หากพบว่าเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด

มูลฐาน กจ็ะด าเนินการกับทรัพย์สินโดยการย่ืนเร่ืองต่อพนักงานอัยการให้ด าเนินการย่ืนค าร้อง 

ต่อศาลขอให้ยึดและหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการช่ัวคราว หรือให้ริบทรัพย์สินดังกล่าว 

ตกเป็นของแผ่นดิน แล้วแต่กรณี โดยกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

ไว้โดยตรง ดังน้ัน พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีจะต้องขอค าสั่งศาลในการกระท าต่างๆ เช่น 

การเข้าไปตรวจค้นสถานที่ที่ต้องสงสัย หรือการเรียกให้บุคคลส่งเอกสาร หรือการขออนุญาตให้

เข้าถึงเอกสารในบางกรณี  

3.2 กฎหมายประเทศไทย 

การด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ก าหนดให้อ านาจการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว เพ่ือให้ศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินน้ันตกเป็นของแผ่นดิน  โดยก าหนดให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว ไม่เกินเก้าสิบวัน และ

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วนก าหนดให้เลขาธกิารมีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวได้ 

โดยการมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวดังกล่าวพิจารณาจากรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับ

การท าธุรกรรมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน และผู้ประกอบอาชีพตามที่กฎหมายน้ี

ก าหนด แล้วมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สิน

ใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และเน่ืองจากการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนินั้นมีผลกระทบกบัสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน กฎหมายจึงก าหนดให้ผู้ถูกสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินย่ืนค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินได้ โดย

ย่ืนค าขอต่อเลขาธิการพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ

กระท าความผิด และก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการธุรกรรมเป็นผู้พิจารณาออกค าสั่งเพิกถอน

การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราวดังกล่าวด้วย 

นอกจากน้ี การมีค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามที่กล่าวมาข้างต้นท าให้มีทรัพย์สิน 

ที่จะต้องดูแลและเก็บรักษา ซ่ึงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

พ.ศ. 2542 มาตรา 57 ได้ก าหนดการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเกบ็รักษา  

หรือหากเกบ็รักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ โดยให้เลขาธิการมีอ านาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียใน

ทรัพย์สินรับทรัพย์สินน้ันไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือขายทอดตลาด หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์

ของทางราชการ ซ่ึงลักษณะทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเกบ็รักษา หรือหากเกบ็รักษาไว้จะเป็น

ภาระแก่ทางราชการ คือ ทรัพย์สินที่มีสภาพเป็นของสดของเสียได้ มีลักษณะอาจท าให้สกปรก 

เลอะเทอะ มีน า้หนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย เป็นทรัพย์สินที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
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ได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือสิ่งที่เป็นเช้ือเพลิง เป็นทรัพย์สินที่ต้องเกบ็รักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะ 

หรืออาจเสื่อมค่าหรือราคา หรือหากปล่อยทิ้ งไว้จะท าให้ไร้ประโยชน์ นอกจากน้ีทรัพย์สิน  

ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)ได้ก าหนดให้เป็น

ทรัพย์สินที่ เ ป็นภาระแก่ทางราชการในการเก็บรักษา ได้แก่  รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโทรศัพทม์ือถือ 

 

4. วิเคราะหปั์ญหาทางกฎหมายเกีย่วกบักระบวนการคดัคา้นการออกค าสัง่ยึดหรือ

อายดัทรพัยส์ินไวช้ัว่คราวและการใชอ้ านาจในการขายทอดตลาด 

จากการศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว และการใช้อ านาจในการขายทอดตลาดตามพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 สรุปประเดน็ปัญหาดังต่อไปนี้  

4.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกบักระบวนการคัดคา้นการออกค าสัง่ยึดหรืออายดั

ทรพัยสิ์นไวช้ัว่คราว ตามพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ปัจจุบันการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายโดยทั่วไปเป็นการด าเนินการ  

ตามมาตรการทางแพ่ง เป็นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจตามค าสั่งศาลยึดหรือ 

อายัดทรัพย์สินของลูกหน้ีเพ่ือช าระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ี แต่การยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 

การกระท าความผิดการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่ก  าหนด

มาตรการทางกฎหมายที่ส าคัญ ประกอบด้วย มาตรการทางอาญา ที่การด าเนินการกับทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดขึ้ นอยู่กับค าพิพากษาของศาล และมาตรการทางแพ่ง ซ่ึงเป็น  

การด าเนินการกบัทรัพย์สนิที่ยึดหรืออายัดซ่ึงมุ่งด าเนินการทรัพย์สนิโดยเฉพาะ   

จากการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระท าความผิดเกี่ยวกบัการฟอกเงิน ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงปัญหาทางกฎหมาย ดังน้ี 

4.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราวโดยคณะกรรมการธุรกรรม 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบว่า

มาตรา 48 วรรคหน่ึง ก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจในการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว ไม่เกินเก้าสิบวัน หากผลจากการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท า

ธุรกรรมที่ได้รับจากสถาบันการเงิน ส านักงานที่ดิน และผู้ประกอบอาชีพตามที่พระราชบัญญัติน้ี

ก าหนด แล้วมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใด

ที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด ซ่ึงการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท า

ธุรกรรมเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และหากผู้ถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มี

ส่วนได้เสยีในทรัพย์สนิประสงค์จะคัดค้านค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวย่อมกระท าได้ โดย
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ย่ืนค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินพร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท า

ธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดได้ โดยก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม

เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาออกค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวดังกล่าว 

ทั้งน้ี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการธุรกรรม 

มีอ านาจในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และก าหนดให้มีอ านาจในการพิจารณามีค าสั่ง

เพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวได้อีกอ านาจหน่ึง ย่อมท าให้การพิจารณาวินิจฉัย

กระบวนคัดค้านการยึดหรืออายัดทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นธรรมและมีอคติ เน่ืองจากผู้พิจารณา

วินิจฉัยมีส่วนเสยีได้เสยีในเร่ืองที่พิจารณาอยู่ด้วย ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภายของผู้ถูกยึด

หรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน จึงขัดต่อหลักทฤษฎีกฎหมายมหาชน ได้แก่ 

หลักความเป็นกลาง ส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่ง

ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราวโดยคณะกรรมการธุรกรรม 

ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกบักระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรือ

อายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวโดยคณะกรรมการธุรกรรม คือการที่กฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการ

ธุรกรรมมีอ านาจในการออกค าสั่ งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ ช่ัวคราว แล้วก็ก าหนดให้

คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจในการพิจารณาเพิกถอนค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สนิดังกล่าวได้อีก

อ านาจหน่ึง จึงเป็นการก าหนดให้คณะกรรมการชุดเดียวกันมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยใน

เ ร่ืองที่ มี ส่วนได้ เสียหรือเกี่ ยว ข้องอ ยู่ ด้วย ย่อมมีผลท าให้ ผู้ มีอ านาจพิจารณาวิ นิจฉัย 

ในเร่ืองน้ันมีอคติ หรือล าเอียง หรือใช้อ านาจตามอ าเภอใจหรือไม่ชอบธรรมได้ แล้วท าให้ผล 

การพิจารณาอาจเอนเอียงไปในแนวทางเดิมตามที่ได้พิจารณาในช้ันการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว จึงเป็นการก าหนดให้อ านาจไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นกลาง ซ่ึงจะส่งผล

กระทบต่อสทิธใินทรัพย์สนิของผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สนิ 

4.1.2 ปัญหาเกี่ยวกับการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวโดยเลขาธิการ

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

พบว่า มาตรา 48 วรรคสอง ก าหนดให้เลขาธกิารมีอ านาจในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราว ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน หากผลจากการตรวจสอบรายงาน 

และข้อมูลเกี่ยวกบัการท าธุรกรรมปรากฏว่า มีเหตุอนัควรเช่ือได้ว่าอาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย 

ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด และก าหนด 

ให้ผู้ถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนเสียในทรัพย์สินสามารถย่ืนค าขอคัดค้านการยึด  

หรืออายัดทรัพย์สินต่อเลขาธิการ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินน้ันไม่ใช่ทรัพย์สิน 

ที่เกี่ยวกบัการกระท าความผิด โดยให้ย่ืนค าขอพร้อมแสดงหลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท า
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ธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดต่อเลขาธิการ โดยก าหนดให้เลขาธิการ 

เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาค าขอและหลักฐานดังกล่าว  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจ 

ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน และก าหนดให้เลขาธิการ  

มีอ านาจพิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และหลักฐานประกอบค าขอได้อีก

อ านาจหน่ึง ซ่ึงเป็นการก าหนดให้บุคคลเดียวกันมีอ านาจในการพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองที่มี 

ส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วยท าให้การพิจารณาวินิจฉัยอาจมีอคติหรือล าเอียงได้  

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสีย 

ในทรัพย์สิน จึงไม่สอดคล้องกับหลักทฤษฎีกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักความเป็นกลาง  

และส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว 

โดยเลขาธกิาร 

ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 

ไว้ช่ัวคราวโดยเลขาธิการ คือการก าหนดให้อ านาจเลขาธิการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  

ไว้ช่ัวคราว กรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน และก าหนดให้มีอ านาจพิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรือ  

อายัดทรัพย์สินและหลักฐานที่ผู้ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินน้ัน 

น ามาแสดง จึงเป็นการก าหนดให้ผู้มีอ านาจเป็นบุคคลคนเดียวพิจารณาวินิจฉัยในเร่ืองที่มีส่วน 

ได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย ดังน้ัน ผลการพิจารณาย่อมท าให้ผู้มีอ านาจพิจารณาเร่ืองน้ัน 

มีอคติได้ กล่าวคือ ท าให้ผลของการพิจารณาอาจเอนเอียงไปในแนวทางเดิ มตามที่ ได้มี 

การพิจารณาในการออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว การใช้อ านาจในการพิจารณา

วินิจฉัยดังกล่าวไม่เป็นกลาง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้ถูกยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิ หรือผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สนิ 

4.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าดว้ยการใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย  

รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน ์การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน า

ทรพัยสิ์นไปใชเ้พือ่ประโยชนข์องทางราชการ พ.ศ. 2543 

จากการศึกษาพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบว่า  

มาตรา 48 วรรคสอง ได้ก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว 

ไม่เกินเก้าสิบวัน ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน และมาตรา 57 ก าหนดให้การเก็บรักษาและ 

การจัดการทรัพย์สินที่ได้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว โดยให้เป็นไปตามระเบียบคือ 

เกบ็รักษาทรัพย์สนิตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือห้องที่มีความม่ันคง

แขง็แรงและปลอดภัย แต่หากกรณีเลขาธิการเหน็ว่าทรัพย์สินที่เกบ็รักษาน้ันไม่เหมาะสมที่จะเกบ็

รักษา หรือหากเกบ็รักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการเกินสมควร เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วน 

ได้เสยีรับทรัพย์สินน้ันไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือน าทรัพย์สินน้ัน
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ออกขายทอดตลาด หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ทั้งน้ี ตามระเบียบคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนไ ด้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและ 

ใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์  

ของทางราชการ พ.ศ. 2543  

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจ 

ออกค าสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราว และก าหนดให้มีอ านาจสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ที่ยึดไว้ช่ัวคราวได้อีกอ านาจหน่ึง หากเห็นว่าทรัพย์สินน้ันไม่เหมาะสมที่จะเกบ็รักษา หรือเกบ็

รักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ เป็นการก าหนดให้บุคคลคนเดียวมีอ านาจในการพิจารณา  

สั่งการในเร่ืองที่มีส่วนได้เสีย หรือส่วนเกี่ยวข้องรวมอยู่ด้วย ประกอบกับทรัพย์สินที่น าออกขาย

ทอดตลาดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินจากการยึดไว้ช่ัวคราว โดยยังไม่ได้มีกระบวนการพิจารณาหรือ

ค าสั่งจากศาลเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว เม่ือขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้ช่ัวคราว ย่อมกระทบ

ต่อสทิธใินทรัพย์สนิของผู้ถูกยึดทรัพย์สนิ หรือผู้มีส่วนได้เสยีในทรัพย์สินอย่างแน่นอน ซ่ึงเป็นการ

กระท าที่ไม่สอดคล้องกับหลักทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน ได้แก่ หลักความเป็นกลาง หลักสิทธิ

มนุษยชน หลักการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญ หลักการคุ้มครองสิทธิ

ในทรัพย์สิน จึงส่งผลท าให้เกิดปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการขายทอดตลาด 

ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสีย  

รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไป

ใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 

ดังน้ัน การก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจในการน าทรัพย์สินที่ยึดไว้ช่ัวคราวออกขาย

ทอดตลาด ในกรณีที่เหน็ว่าทรัพย์สนิที่ยึดไว้น้ันไม่เหมาะสมในการเกบ็รักษา หรือหากเกบ็รักษาไว้

จะเป็นภาระแก่ราชการ และโดยที่ทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาดเป็นทรัพย์สินจากการออก

ค าสั่งยึดไว้ช่ัวคราวโดยเลขาธิการในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จึงเห็นได้ว่าการก าหนดให้อ านาจ 

ในเร่ืองดังกล่าวเป็นการให้อ านาจแก่บุคคลคนเดียวพิจารณาในเร่ืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วน 

ได้เสีย ซ่ึงอาจไม่เป็นกลางหรือมีอคติในการพิจารณาได้  และย่อมเกิดผลกระทบต่อสิทธิ 

ของผู้ถูกยึดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ดังน้ัน การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องกระท า

ด้วยความระมัดระวัง เพ่ือคุ้มครองสิทธิของประชาชน นอกจากน้ีในการบังคับใช้กฎหมาย 

ที่ ให้อ านาจเลขาธิการมีค าสั่ งน าทรัพย์สินที่ ยึดไว้ ช่ัวคราวออกขายทอดตลาด อาจมีผล 

ต่อกระบวนการขายทอดตลาดที่จะเป็นช่องว่างของกฎหมายซ่ึงท าให้อาชญากรใช้เป็นช่องทาง 

ในการฟอกทรัพย์สนิ หรืออาจจะเป็นช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการไม่ชอบได้ 

 

5. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาแต่ละประเด็นปัญหาแล้วเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติกฎหมาย ดังน้ี 
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5.1 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านการออกค าสั่งยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิไว้ช่ัวคราว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ผู้เขียน

เสนอความเหน็ว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

หมวด 6 การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน มาตรา 48 วรรคสี่ และวรรคห้า โดยแก้ไขเพ่ิมเติม 

ให้พนักงานอยัการเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

“ในการตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรม หากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า

อาจมีการโอน จ าหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินใดที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 

การกระท าความผิด ให้คณะกรรมการธุรกรรมมีอ านาจสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันไว้ช่ัวคราว 

มีก าหนดไม่เกนิเก้าสบิวัน  

ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน เลขาธิการจะสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหน่ึง 

ไปก่อนแล้วรายงานต่อคณะกรรมการธุรกรรม  

การตรวจสอบรายงานและข้อมูลเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป 

ตามหลักเกณฑวิ์ธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

ผู้ท าธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินจะแสดง

หลักฐานว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

เพ่ือให้มีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดก็ได้ โดยให้เลขาธิการพิจารณาเสนอความเห็นให้

พนักงานอัยการเพ่ือพิจารณาค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดดังกล่าว แล้วรายงานต่อ

คณะกรรมการธุรกรรม ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี สั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  

หรือพนักงานอยัการสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สนิแล้ว ให้คณะกรรมการธุรกรรมรายงาน

ต่อคณะกรรมการ” 

นอกจากน้ี ผู้เขียนเหน็ควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ข้อ 2 โดย

ก าหนดให้พนักงานอยัการเป็นผู้พิจารณาค าคัดค้าน ดังต่อไปนี้  

“ข้อ 1 การขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 48 วรรคสี่  ให้ผู้ท า

ธุรกรรมซ่ึงถูกสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินย่ืนค าขอต่อเลขาธิการ 

พร้อมด้วยหลักฐานที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินในการท าธุรกรรมน้ันมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ 

การกระท าความผิด 

ข้อ 2 เม่ือเจ้าหน้าที่ของส านักงานได้ตรวจสอบค าขอและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ให้เสนอค าขอพร้อมทั้งหลักฐานและความเห็นต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอความเห็น  

ต่อพนักงานอัยการพิจารณามีค าสั่งเพิกถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินน้ันแล้ว ให้เลขาธิการ

รายงานคณะกรรมการธุรกรรม 
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ข้อ 3 ให้ผู้ย่ืนค าขอเพิกถอนการยึดหรืออายัดมีสิทธิเข้าช้ีแจงหรือน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หรือที่ปรึกษาเข้าร่วมช้ีแจงต่อเลขาธกิารเพ่ือประกอบการพิจารณาค าขอและหลักฐานที่ได้แสดงไว้ 

ตามข้อ 1” 

5.2 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้อ านาจในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับ

ทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543  ผู้เขียนเสนอความเห็นว่าให้แก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 หมวด 6 การด าเนินการเกี่ยวกับ

ทรัพย์สิน มาตรา 57 วรรคสอง และวรรคสาม โดยก าหนดให้ศาลเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณา

สั่งให้น าทรัพย์สนิที่ยึดไว้ช่ัวคราวออกขายทอดตลาด ดังต่อไปน้ี 

“การเกบ็รักษาและการจัดการทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ หรือศาล 

แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งยึดหรืออายัดไว้ตามหมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงไม่เหมาะสมที่จะเกบ็รักษาไว้ หรือหากเกบ็รักษาไว้ 

จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียรับทรัพย์สินน้ันไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือหลักประกัน หรือน าไปใช้  

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือน าทรัพย์สินน้ันออกขายทอดลาด โดยเลขาธิการส่งเร่ือง  

ให้พนักงานอัยการเพ่ือย่ืนค า ร้องขอให้ศาลมีค าสั่งขายทอดตลาดดังกล่าว แล้วจึงรายงาน

คณะกรรมการทราบกไ็ด้  

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือการน าทรัพย์สิน  

ไปใช้ประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

ถ้าความปรากฏในภายหลังว่าทรัพย์สินที่น าออกขายทอดตลาด หรือที่น าไปใช้ 

เพ่ือประโยชน์ของทางราชการตามวรรคสอง มิใช่ทรัพย์สินที่ เกี่ยวกับการกระท าความผิด 

ให้คืนทรัพย์สินน้ัน พร้อมทั้งชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพตามจ านวนที่คณะกรรมการ

ก าหนดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ถ้าไม่อาจคืนทรัพย์สินได้ ให้ชดใช้ราคาทรัพย์สินน้ัน 

ตามราคาที่ประเมินได้ในวันที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินน้ัน แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับดอกเบ้ียในอัตราสูงสุด  

ของดอกเบ้ียเงินฝากประเภทฝากประจ าของธนาคารออมสินในจ านวนเงินที่ได้รับคืนหรือชดใช้

ราคา แล้วแต่กรณี  

การประเมินค่าเสียหายและค่าเสื่ อมสภาพตามวรรคสี่  ให้เป็นไปตามระเบียบ 

ที่คณะกรรมการก าหนด” 

อน่ึง ผู้เขียนเห็นควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน า
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ทรัพย์สนิออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สนิไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 

โดยการยกเลิกข้อกฎหมายในส่วนของการขายทอดตลาด 
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