
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด  
และการน าทรัพย์สิน ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (3) และมาตรา 57 วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด และการน าทรัพย์สิน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ พ.ศ. 2543” 

  
ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มี

ค าสั่งให้ยึดหรืออายัดตามมาตรา 48 

  
ข้อ 4  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือ

ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้

ขาด 

  
หมวด 1 

บททั่วไป 

 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนพิเศษ 98 ง/หน้า 47/27 กันยายน 2543 

 



  
ข้อ 5  เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันหรือ

หลักประกัน หรือให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดหรือให้น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการได้ เมื่อปรากฏ
ว่าทรัพย์สินนั้นไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ หรือหากเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ เนื่องจาก 

(1) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรือค่าเสียหายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 

(2) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจท าให้สกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่นหรืออาจรบกวนหรือก่อ
ความร าคาญ 

(3) ทรัพย์สินนั้นมีน้ าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลือง
เนื้อท่ีในการเก็บรักษา 

(4) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือสิ่งที่
เป็นเชื้อเพลิง 

(5) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพ่ือรักษาคุณภาพของตัว
ทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีข้ันตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ 

  
ข้อ 6  เมื่อเลขาธิการสั่งตามข้อ 5 แล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการ

ประชุมของคณะกรรมการ 

  
หมวด 2 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
 

  
ข้อ 7  การพิจารณาอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์นั้น ให้พิจารณา

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ประกอบด้วย 

(1) เหตุผล ความจ าเป็น และความเร่งด่วนที่จะต้องให้รับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
(2) ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะรับทรัพย์สินนั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ 
(3) ประเภทและมูลค่าของทรัพย์สินและลักษณะของการรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ว่า

จะมีความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหายหรือไม่ เพียงใด 

(4) ระยะเวลาที่จะให้รับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ 
  



ข้อ 8  การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีประกันนั้น เมื่อผู้
ได้รับอนุญาตนั้นได้ท าสัญญารับมอบทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์และท าสัญญาประกันไว้ต่อเลขาธิการแล้ว 
ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต 

  
ข้อ 9  การอนุญาตให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์โดยมีหลักประกันนั้น 

เมื่อผู้ได้รับอนุญาตนั้นได้ท าสัญญารับมอบทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์พร้อมทั้งส่งมอบหลักประกันแก่
ส านักงานแล้ว ให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ได้รับอนุญาต 

  
ข้อ 10  การอนุญาตตามข้อ 8 และข้อ 9 เลขาธิการจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่

ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
  
ข้อ 11  หลักประกันอาจใช้อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
(1) เงินสด 

(2) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

(3) เช็คธนาคารหรือดราฟต์ท่ีอาจขึ้นเงินได้ในวันส่งมอบเป็นหลักประกัน 

(4) หุ้นหรือหุ้นกู้ท่ีออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

(5) อสังหาริมทรัพย์ 
(6) หลักทรัพย์อ่ืนที่เลขาธิการเห็นสมควรให้รับเป็นหลักประกันได้ 
  
ข้อ 12  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด หรือการรับทรัพย์สิน

ไปดูแลและใช้ประโยชน์ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต เลขาธิการอาจมีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือจะก าหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมก็ได้ 

ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจมีค าสั่งให้มีการวางหลักประกันเพ่ิมขึ้นหรือดีกว่าเดิมภายใน
เวลาที่ก าหนดก็ได้ 

  
ข้อ 13  ให้เลขาธิการแจ้งค าสั่งตามข้อ 12 ให้ผู้ได้รับอนุญาตทราบและด าเนินการตามค าสั่ง

โดยเร็ว และในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เลขาธิการเพิกถอนการ
อนุญาตนั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร 

  



ข้อ 14  ให้ผู้ได้รับอนุญาตรีบส่งคืนทรัพย์สินที่รับไปดูแลและใช้ประโยชน์ให้แก่ส านักงานทันที 
เมื่อปรากฏว่า 

(1) มีค าสั่งเพิกถอนการอนุญาต 

(2) ครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต หรือ 

(3) ศาลมีค าสั่งตามมาตรา 51 

การส่งคืนทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด 

  
ข้อ 15  หลักประกันนั้น ถ้ามิได้มีการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้จัดการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ให้เลขาธิการส่งคืนหลักประกันแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ เมื่อ

ผู้นั้นได้ดูแลและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินโดยถูกต้องตามสัญญาและได้ส่งคืนทรัพย์สินนั้นแล้ว แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินที่
ส่งคืนนั้นมีความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเนื่องมาแต่การน าไปดูแลและใช้ประโยชน์ ให้หัก
ค่าเสียหายเอาจากหลักประกันนั้นตามส่วนหรือจะไม่หักค่าเสียหายก็ได้ 

(2) ให้เลขาธิการริบหลักประกันนั้น เมื่อผู้ได้รับอนุญาตไม่ส่งทรัพย์สินคืนตามสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ 

  
หมวด 3 

การขายทอดตลาด 

 

  
ข้อ 16  ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามข้อ 5 ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขาย

ทอดตลาดขึ้นคณะหนึ่ง มีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยมีข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่าลงมา เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่ด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามค าสั่ง 

  
ข้อ 17  การด าเนินการขายทอดตลาดให้กระท าโดยเปิดเผย  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

  
ข้อ 18  เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้ส านักงานเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เก็บรักษาทรัพย์สินที่เป็นเงินสด 

  
  



หมวด 4 

การน าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

 

 

ข้อ 19  การขอน าทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหนังสือ
แสดงความจ านงต่อเลขาธิการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) หน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ประสงค์จะขอน า
ทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 

(2) ประเภทของทรัพย์สินที่จะขอน าไปใช้ประโยชน์ 
(3) เหตุผลและความจ าเป็นที่จะขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ลักษณะและระยะเวลาของการใช้

ประโยชน์ 
(4) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพย์สินที่จะขอน าไปใช้ประโยชน์เกิดความ

ช ารุดบกพร่อง เสียหาย หรือสูญหาย 

  
ข้อ 20  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินตามข้อ 5 จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานในสังกัดของส านักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตให้หน่วยงานนั้นน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ได้ 
  
ข้อ 21  การพิจารณาอนุญาตให้ส่วนราชการอ่ืนน าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ ให้เลขาธิการ

พิจารณาหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบ คือ 

(1) ส่วนราชการนั้นเป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ปราบปรามการกระท าความผิดมูลฐานหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ขอน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ 
(3) ภาระต่าง ๆ ที่จะตกแก่ทางราชการ หากไม่น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 
(4) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ 
(5) พฤติการณ์ในการด าเนินคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น 

(6) พฤติกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  
ข้อ 22  การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ของส่วนราชการอื่นนอกจากส่วนราชการตามข้อ 21 (1) 

ให้เลขาธิการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 

  



ข้อ 23  เมื่อส่วนราชการใดได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินใดไปใช้ประโยชน์ ให้เลขาธิการจัดให้มี
เอกสารการส่งมอบและรับมอบทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานและมีหนังสือแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบ 

  
ข้อ 24  ส่วนราชการที่น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ มีหน้าที่ใช้และบ ารุงรักษาทรัพย์สินนั้น ถ้ามี

ความเสียหายหรือทรัพย์สินนั้นสูญหาย ให้รีบด าเนินการตามระเบียบของทางราชการและแจ้งให้เลขาธิการทราบ
ทันทีเพ่ือเลขาธิการจะได้รายงานให้คณะกรรมการทราบ 

  
ข้อ 25  เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นต่อไป หรือเมื่อครบก าหนดเวลาที่

ได้รับอนุญาตแล้ว หรือเมื่อเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ให้ส่วนราชการที่น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์จัดส่ง
ทรัพย์สินนั้นคืนพร้อมหลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด 

ทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งคืนในสภาพที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับมอบทรัพย์สินนั้นไป เว้นแต่จะ
เสื่อมไปโดยสภาพแห่งทรัพย์สินนั้นเอง ในกรณีที่ไม่อาจส่งคืนในสภาพดังกล่าวได้ ให้เลขาธิการพิจารณาด าเนินการ
ตามท่ีเห็นสมควรแล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

  
ข้อ 26  ก่อนครบก าหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้น าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ถ้าส่วนราชการที่น า

ทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปอีก ให้หัวหน้าส่วน
ราชการนั้นมีหนังสือถึงเลขาธิการก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน แจ้งถึงเหตุผลและความ
จ าเป็นที่ต้องน าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ให้เลขาธิการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นตามวรรคหนึ่ง โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ตามข้อ 21 
และในกรณีที่เลขาธิการไม่อนุญาตให้น าทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไป ให้ส่วนราชการนั้นคืนทรัพย์สินพร้อม
หลักฐานการส่งคืนเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด และให้น าความในข้อ 25 วรรคสอง มาใช้บังคับ 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543 

บัญญัติ  บรรทัดฐาน 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
วิชพงษ์/จัดท า 

5 เมษายน 2556 

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  

  



  

  

  

  
 

 

 
[1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนพิเศษ 98 ง/หน้า 47/27 กันยายน 2543 
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