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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดิน 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

โดยที่กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินบัญญัติใหศาลส่ังใหทรัพยสิน 
ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินตกเปนของ
แผนดิน  แตไมไดบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินดังกลาว  ดังนั้น  เพื่อประโยชน 
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  กระทรวงการคลัง  และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของในการนําทรัพยสินที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย  
มีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคตามเจตนารมณตามที่กฎหมายกําหนดไว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๒๕  (๒)  แหงพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๘  และ
มาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการนําทรัพยสินที่ศาลส่ัง
ใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง  
พ.ศ.  ๒๕๔๙” 

ขอ ๒ ในระเบียบนี้   
“ทรัพยสิน”  หมายความวา  ทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ศาลส่ังใหตกเปนของแผนดินและคดีถึงที่สุดรวมทั้งดอกผลของ
ทรัพยสินที่เกิดข้ึนภายหลังที่ศาลส่ังใหทรัพยสินนั้นตกเปนของแผนดิน 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในกองบริหารจัดการทรัพยสินในการเปน 
เจาพนักงานบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
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“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ขอ ๓ เมื่อศาลส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงที่สุด  ใหสํานักงานดําเนินการ  

ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีทรัพยสินเปนเงิน  ใหนําเงินดังกลาวสงเปนเงินรายไดแผนดิน 
(๒) กรณีทรัพยสินเปนใบหุนหรือตราสาร  ใหนําใบหุนหรือตราสารดังกลาวสงมอบให

กระทรวงการคลัง 
(๓) กรณีทรัพยสินเปนสิทธิการเชาหรือสิทธิตามสัญญาอื่น  ใหนําสิทธิการเชาหรือสิทธิตาม

สัญญาอื่นดังกลาวสงมอบใหกระทรวงการคลัง 
(๔) กรณีทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยอยางอื่น  เชน  รถยนต  รถจักรยานยนต  เรือยนต  

เคร่ืองอุปกรณไฟฟา  อัญมณี  หรือทองรูปพรรณ  ใหสํานักงานเก็บรักษาไวตามระเบียบของทางราชการ  
เมื่อครบกําหนดหนึ่งปและไมมีผูใชสิทธิตามมาตรา  ๕๓  ใหดําเนินการนําทรัพยสินดังกลาวออกขาย
ทอดตลาดและนําเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดนั้นสงเปนเงินรายไดแผนดิน  และใหนําระเบียบ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  วาดวยการนําทรัพยสินออกขายทอดตลาดมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๕) กรณีทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยหรือที่ดินซ่ึงมีส่ิงกอสรางหรือเครื่องจักรจดทะเบียน
ตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  ใหดําเนินการสงมอบทรัพยสินดังกลาวพรอมหลักฐาน
ทางทะเบียนของทรัพยสินนั้นใหกระทรวงการคลัง 

การนําทรัพยสินสงเปนรายไดแผนดินหรือสงใหกระทรวงการคลังตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ขอ ๔ กรณีศาลส่ังคืนทรัพยสินใหกับเจาของ  ผูรับโอน  หรือผูรับประโยชนในทรัพยสิน
ตามมาตรา  ๕๓  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีทรัพยสินเปนเงินที่ไดสงใหกระทรวงการคลังเปนเงินรายไดแผนดินไปแลว  และ
ไมวาเงินนั้นจะเปนเงินรายไดแผนดินที่นําสงในกรณีใดตามขอ  ๓  (๑)  หรือ  (๔)ใหสํานักงานจัดต้ัง
งบประมาณเพื่อชําระคืนใหผูมีสิทธิตามคําส่ังศาลตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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(๒) กรณีทรัพยสินเปนสิทธิการเชา  สิทธิตามสัญญาอื่น  ใบหุน  หรือตราสารตามขอ  ๓  (๒)  
และ  (๓)  ถาในขณะที่ศาลส่ังคืนอยูในความรับผิดของสวนราชการใดใหสวนราชการนั้นมีหนาที่สงคืน 

(๓) กรณีทรัพยสินเปนสังหาริมทรัพยอยางอื่นตามขอ  ๓  (๔)  ซ่ึงยังอยูในการเก็บรักษาของ
สํานักงาน  ใหสํานักงานเปนผูสงคืน  ทั้งนี้  รวมทั้งเงินที่อยูในระหวางการเก็บรักษาของสํานักงานซึ่งยังไมไดสง
เปนเงินรายไดแผนดินดวย 

(๔) กรณีทรัพยสินเปนอสังหาริมทรัพยหรือที่ดินซ่ึงมีส่ิงกอสรางหรือเคร่ืองจักรตามกฎหมาย 
วาดวยการจดทะเบียนเคร่ืองจักร  ถาในขณะที่ศาลส่ังคืนอยูในความรับผิดของสวนราชการใดใหสวนราชการนั้น
มีหนาที่สงคืน 

การสงคืนทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ถาไมอาจสงคืนทรัพยสินใดได  ใหชดใชราคาหรือคาเสียหาย
ของทรัพยสินนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด  โดยใชงบประมาณประจําป 
ของสํานักงาน 

ขอ ๕ ใหปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ 
กรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ใหเลขาธิการพิจารณาและวินิจฉัยปญหา

ดังกลาวรวมกับปลัดกระทรวงการคลัง  ถาไมสามารถวินิจฉัยปญหาดังกลาวไดใหเสนอนายกรัฐมนตรี
วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของนายกรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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