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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติป)องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห2งพระราชบัญญัติ
ป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป3นพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห2งราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหAกระทําไดAโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห2งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไวA ดังต2อไปน้ี 

 
ขAอ ๑๑  กฎกระทรวงน้ีใหAใชAบังคับเม่ือพAนกําหนดสามสิบวันนับแต2วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป3นตAนไป 
 
ขAอ ๒  ในกฎกระทรวงน้ี 
“พนักงานเจAาหนAาท่ี” หมายความว2า ผูAซึ่งนายกรัฐมนตรีแต2งต้ังใหAปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และไดAรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี ใหAดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยIสินตามคําสั่ง 

 
หมวด ๑ 

การยึดและอายัดทรัพยIสิน 
   

 
ขAอ ๓  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี มีคําสั่งใหAยึด

อสังหาริมทรัพยIใดแลAวใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีมีหนังสือแจAงใหAเจAาพนักงานท่ีดินหรือเจAาหนAาท่ีผูAมีอํานาจ
หนAาท่ีในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยIน้ันทราบโดยเร็ว และใหAเจAา
พนักงานท่ีดินหรือเจAาหนAาท่ีดังกล2าวบันทึกการสั่งยึดไวA 

 
ขAอ ๔  ก2อนทําการยึดทรัพยIสิน ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีแสดงเอกสารมอบหมายบัตร

ประจําตัวและคําสั่งยึดทรัพยIสินต2อเจAาของหรือผูAมีสิทธิในทรัพยIสิน ถAาไม2พบผูAน้ัน ใหAแสดงต2อผูA
ครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผูAครอบครองทรัพยIสิน หากไม2พบบุคคลดังกล2าวใหAดําเนินการ
ยึดโดยใหAเจAาพนักงานตํารวจหรือเจAาพนักงานฝMายปกครองแห2งทAองท่ีน้ันมาร2วมเป3นพยานดAวย 

 
ขAอ ๕  ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีดําเนินการยึดทรัพยIสินไดAทุกวันในเวลาระหว2างพระ

อาทิตยIข้ึนถึงพระอาทิตยIตก เวAนแต2ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดAว2าหากไม2ดําเนินการทันที ทรัพยIสิน

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล2ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๘๘ ก/หนAา ๓๐/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 
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น้ันจะสูญหายหรือถูกยักยAาย ใหAมีอํานาจดําเนินการยึดทรัพยIสินในเวลาอ่ืนไดA 
 
ขAอ ๖  ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีปPดประกาศการยึดไวA ณ บริเวณอสังหาริมทรัพยIน้ัน 

และมีหนังสือแจAงการยึดใหAเจAาของอสังหาริมทรัพยIและเจAาของรวม หรือผูAมีสิทธิในอสังหาริมทรัพยI
ทราบ หากไม2สามารถแจAงแก2บุคคลดังกล2าวไดA ใหAปPดประกาศแจAงการยึดไวAในท่ีเปPดเผย ณ สํานักงาน
ท่ีดิน สํานักงานเขตหรือท่ีว2าการอําเภอแห2งทAองท่ีท่ีมีการยึดอสังหาริมทรัพยIน้ัน และท่ีทําการของ
สํานักงานท้ังในส2วนกลางและส2วนภูมิภาค 

ในกรณีท่ีพนักงานเจAาหนAาท่ีสามารถนําหนังสือสําคัญสําหรับอสังหาริมทรัพยIมาไดA 
ใหAนําหนังสือสําคัญน้ันมาเก็บรักษาไวA ณ สํานักงาน 

 
ขAอ ๗  การยึดท่ีดินท่ีมีโรงเรือน สิ่งปลูกสรAาง หรือสิ่งใด ๆ ท่ีเป3นของผูAอ่ืนหรือท่ีผูAอ่ืน

มีสิทธิรวมอยู2ดAวย ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีบันทึกถAอยคําผูAเป3นเจAาของ ผูAมีสิทธิหรือผูAครอบครองโรงเรือน 
สิ่งปลูกสรAาง หรือสิ่งใด ๆ น้ัน ใหAปรากฏว2ามีสิทธิในท่ีดินน้ันอย2างไร เช2น สิทธิอาศัย สิทธิการเช2า หรือ
สิทธิเหนือพ้ืนดิน 

 
ขAอ ๘  การยึดโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรAางอย2างอ่ืน ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีจดแจAง

รายละเอียดของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรAางน้ันตามสมควร 
 
ขAอ ๙  การยึดสังหาริมทรัพยI ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีมีหนังสือแจAงการยึดใหAเจAาของ

ทรัพยIสินและเจAาของรวม หรือผูAมีสิทธิในทรัพยIสินทราบ ถAาไม2สามารถแจAงแก2บุคคลดังกล2าวไดA ใหAปPด
ประกาศแจAงการยึดไวA ณ สถานีตํารวจแห2งทAองท่ีท่ีมีการยึดทรัพยIสินน้ัน และท่ีทําการของสํานักงาน
ท้ังในส2วนกลางและส2วนภูมิภาค 

กรณียึดสังหาริมทรัพยIท่ีมีทะเบียนกรรมสิทธ์ิ เช2น เรือกําปSTนหรือเรือท่ีมีระวางต้ังแต2
หกตันข้ึนไป เรือกลไฟหรือเรือยนตIท่ีมีระวางต้ังแต2หAาตันข้ึนไป แพคนอยู2อาศัย เคร่ืองจักร หรือ
อากาศยาน ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีแจAงการยึดไปยังนายทะเบียนแห2งทรัพยIสินน้ัน และใหAนายทะเบียน
บันทึกการยึดน้ันไวA 

 
ขAอ ๑๐  ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีทําบัญชีทรัพยIสินท่ียึด โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

ทรัพยIสิน เช2น ช่ือ ประเภท จํานวน ขนาด นํ้าหนัก และสภาพของทรัพยIสิน ตามลําดับหมายเลขไวA
และใหAแสดงเคร่ืองหมายไวAท่ีทรัพยIสินน้ันใหAเห็นเป3นท่ีประจักษIแจAงว2าไดAมีการยึดแลAวตามวิธีท่ี
เห็นสมควร 

 
ขAอ ๑๑  เม่ือไดAยึดทรัพยIสินแลAว ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีจัดการใหAเจAาของหรือผูAมีสิทธิ

ในทรัพยIสินน้ัน หรือผูAครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผูAครอบครองทรัพยIสินน้ันลงลายมือช่ือ
รับรองบัญชีทรัพยIสินท่ียึดไวA หากผูAน้ันไม2ยินยอมลงลายมือช่ือ หรือในกรณีท่ีไม2มีบุคคลดังกล2าว ใหAจด
แจAงในบัญชีทรัพยIสินท่ียึด และใหAเจAาพนักงานตํารวจหรือเจAาพนักงานฝMายปกครองแห2งทAองท่ีน้ันลง
ลายมือช่ือรับรองแทน 
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ขAอ ๑๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจAาหนAาท่ีดําเนินการยึดสังหาริมทรัพยIใดแลAวไม2สามารถ
ขนยAายสังหาริมทรัพยIน้ันมาเก็บรักษาไวA ณ สํานักงาน หรือสถานท่ีเก็บรักษาไดA หรือสังหาริมทรัพยI
น้ันมีสภาพไม2เหมาะสมท่ีจะนํามาเก็บรักษา ใหAรายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบ
เพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี ยังไม2สั่งการตามวรรค
หน่ึง ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีผูAดําเนินการยึดน้ันจัดการเก็บรักษาทรัพยIสินไวAตามท่ีเห็นสมควรไปพลาง
ก2อน 

 
ขAอ ๑๓  เม่ือคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี ไดAมีคําสั่งใหAอายัด

ทรัพยIสินใดแลAว ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีมีหนังสือแจAงคําสั่งแก2เจAาของทรัพยIสิน ผูA มีสิทธิหรือผูA
ครอบครองทรัพยIสินน้ัน กรณีทรัพยIสินประเภทสิทธิเรียกรAอง ใหAแจAงแก2บุคคลภายนอกซึ่งมีหนAาท่ี
หรือความรับผิดชอบในการชําระเงินหรือส2งมอบสิ่งของตามสิทธิเรียกรAองน้ันดAวย 

 
ขAอ ๑๔  ถAาค2าแห2งทรัพยIสินประเภทสิทธิเรียกรAองท่ีไดAอายัดไวAน้ัน ตAองเสื่อมเสียไป

เพราะความผิดของบุคคลภายนอกเน่ืองจากการไม2ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดไม2ว2าดAวยประการใด ๆ ใหA
คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี เรียกใหAบุคคลภายนอกน้ันรับผิดใชAค2าสินไหม
ทดแทนเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเกิดข้ึนแต2การน้ัน 

 
ขAอ ๑๕  คําสั่งอายัดทรัพยIสินน้ัน อาจออกไดAไม2ว2าหน้ีของบุคคลภายนอกน้ันจะมีขAอ

โตAแยAง ขAอจํากัด หรือเง่ือนไข หรือไม2 
 

หมวด ๒ 
การประเมินราคาทรัพยIสิน 

   
 

ขAอ ๑๖  เม่ือมีการยึดหรืออายัดทรัพยIสินรายใดแลAว ใหAพนักงานเจAาหนAาท่ีผูAไดAรับ
มอบหมายดําเนินการประเมินราคาทรัพยIสินดังกล2าวโดยเร็ว 

 
ขAอ ๑๗  ในการประเมินราคาทรัพยIสินบางประเภท พนักงานเจAาหนAาท่ีผูAไดAรับ

มอบหมายอาจขอความร2วมมือจากผูAเช่ียวชาญหรือผูAมีความรูAความชํานาญ เพ่ือตรวจสอบประเภท 
ชนิด และประเมินราคาทรัพยIสินน้ันไดA 

 
ขAอ ๑๘  ในกรณีท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นว2าราคาทรัพยIสินท่ี

พนักงานเจAาหนAาท่ีประเมินน้ันตํ่าหรือสูงเกินไป คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการอาจสั่งใหA
พนักงานเจAาหนAาท่ีช้ีแจงเหตุผลในการประเมิน หรือสั่งใหAมีการประเมินราคาทรัพยIสินน้ันใหม2ไดA 

 
ขAอ ๑๙  การประเมินราคาทรัพยIสิน ใหAประเมินตามหลักเกณฑI ดังต2อไปน้ี 
(๑) การประเมินราคาท่ีดิน ใหAถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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ใกลAเคียงกับราคาตลาดใหAมากท่ีสุด แต2ตAองไม2ตํ่ากว2าราคาประเมินของกรมท่ีดินท่ีใชAในการจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรม 

(๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรAาง 
(ก) อาคารท่ีก2อสรAางใหม2 ใหAถือหลักการถอดแบบคํานวณตามวิธีการของการ

ก2อสรAาง 
(ข) อาคารท่ีใชAงานแลAว ใหAคํานวณตามตารางสําเร็จของทางราชการ 

(๓) การประเมินราคาทรัพยIสินอ่ืน ๆ 
(ก) ทรัพยIสินใหม2 ใหAถือราคาตลาดเป3นเกณฑIการประเมิน 
(ข) ทรัพยIสินเก2า ใหAถือตามราคาตลาดหักดAวยค2าเสื่อมราคาตามสภาพความ

เป3นจริงหรือตามวิธีการอ่ืนท่ีกําหนดไวA 
(ค) หุAนในตลาดหลักทรัพยI ใหAใชAราคาซื้อขายคร้ังหลังสุด ส2วนหุAนกูAใหAใชAราคาท่ี

ตราไวAและหุAนในบริษัทต2าง ๆ ใหAประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน
ของบริษัทน้ัน 

 
ขAอ ๒๐  เม่ือพนักงานเจAาหนAาท่ีไดAดําเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคา

ทรัพยIสินเสร็จแลAวใหAทํารายงานเสนอต2อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แลAวแต2กรณี พรAอมท้ัง
แนบบัญชีทรัพยIสินท่ียึดหรืออายัดน้ันไปดAวย 

 
ขAอ ๒๑  ค2าใชAจ2ายในการยึด อายัด และประเมินราคาทรัพยIสินใหAใชAเงินจาก

งบประมาณ  ท้ังน้ี ตามท่ีเลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
ขAอ ๒๒  เอกสารท่ีเก่ียวกับการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพยIสิน และรายงานต2าง ๆ 

ใหAเป3นไปตามแบบท่ีสํานักงานกําหนด 
 
 

ใหAไวA ณ วันท่ี ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชAกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห2ง
พระราชบัญญัติป)องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหAการยึดหรืออายัด
ทรัพยIสินและการประเมินราคาทรัพยIสินท่ียึดหรืออายัดไวAใหAเป3นไปตามหลักเกณฑI วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนดหลักเกณฑI วิธีการ และเง่ือนไขในการยึดหรืออายัด
และการประเมินราคาทรัพยIสินดังกล2าว  จึงจําเป3นตAองออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูAจัดทํา 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 
นันทIนภัสรI/ตรวจ 

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ 
 

ชวัลพร/ปรับปรุง 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
 


