
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินท่ีถูกยึดหรืออายัด 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 -------------------- 

 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๘ และ 

มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แหงกฎหมาย คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวย

การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. ๒๕๔๓” 

  ขอ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๓ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการวินิจฉัย

ช้ีขาด 

 

 

หมวด ๑ 

หนาท่ีเก็บรักษาทรัพยสิน 

-------------------- 

 

ขอ  ๔๒ ใหพนักงานเจ าหนาที่ ซึ่ งยึดหรืออายัดทรัพยสิน นําทรัพยสินน้ันและเอกสาร 
ที่เกี่ยวของที่ยึดมาสงมอบใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสิน เพื่อเก็บรักษาไวตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในระเบียบน้ี 

  
 
 
 

                                                
 ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หนา ๔๑/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 

  ๒ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓ และใหใช

ขอความที่พิมพไวน้ีแทน (มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หนา ๙/ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 



 ๒
 
ในกรณีที่ทรัพยสินที่ยึดหรืออายัดไวเปนอสังหาริมทรัพยหรือเปนกิจการ เชน อุตสาหกรรม 

พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายไดจากการประกอบกิจการดังกลาว หรือเปนอสังหาริมทรัพยหรือเปนกิจการที่ 
เมื่อนําออกบริหารจัดการแลวอาจกอใหเกิดรายได เพื่อรักษาตัวทรัพยสินหรือกิจการน้ันเองใหผูอํานวยการ 
กองบริหารจัดการทรัพยสินรายงานเลขาธิการทันที เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

ขอ ๕ ใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสินมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดหรืออายัด 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนและสมควร เลขาธิการจะมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงหรือหลายคณะ 

ประกอบดวยขาราชการในสํานักงานจํานวนไมนอยกวาสามคน หรือจะมีคําสั่งแตงต้ังผูอํานวยการกองบริหาร

จัดการทรัพยสินใหเปนผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินประเภทใดหรือทรัพยสินรายใดโดยเฉพาะก็ได 

  ขอ ๖ ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๕ มีหนาที่ดังตอไปน้ี 

  (๑) ตรวจสอบความถูกตองของทรัพยสินที่จะตองเก็บรักษาหรือสงมอบ 

  (๒) จัดทําบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษา 

  (๓) จัดทําหลักฐานการรับหรือสงมอบทรัพยสิน 

  (๔) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๗ 

  (๕) ตรวจสอบสภาพทรัพยสิน เชน ความชํารุดบกพรอง และรายงานความเปลี่ยนแปลง 

หรือผลการตรวจสอบสภาพทรัพยสิน ทั้งน้ี ตามที่เลขาธิการกําหนด 

  (๖) เก็บรักษาทรัพยสินที่ไดรับมอบไวในที่ปลอดภัย 

  (๗) สงมอบทรัพยสินแกบุคคลที่เลขาธิการมีคําสั่ง 

  ขอ ๗๓ การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสใหแยกกัน โดยใหเลขาธิการเปนผูแตงต้ังขาราชการ 

ในกองบริหารจัดการทรัพยสินเปนผูเก็บรักษากุญแจหรือรหัสน้ัน และในกรณีที่ตองใชกุญแจหลายดอกรวมกัน 

ใหแตงต้ังผูเก็บรักษากุญแจแตละดอกแยกกัน 

 

 

หมวด ๒ 

วิธีการเก็บรักษาทรัพยสิน 

--------------------- 

 

  ขอ ๘ ในการเก็บรักษาทรัพยสิน ใหพึงปฏิบัติดังตอไปน้ี 

  (๑) จัดทําบัตรหรือเครื่องหมายติดไวกับทรัพยสินน้ันตามบัญชีทรัพยสินที่ เก็บรักษา 

ตามขอ ๖ (๒) เพื่อสะดวกและงายตอการคนหาและอางอิง 

  (๒) เก็บรักษาทรัพยสินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพยสินในสถานที่หรือหองที่มั่นคง

แข็งแรงและปลอดภัย 

                                                
๓ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๔ และใหใช

ขอความที่พิมพไวน้ีแทน 



 ๓
 

ขอ ๙๔ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยที่ไมสะดวก 

ตอการขนยาย หรือจะเปนภาระแกทางราชการในการเก็บรักษา ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินดําเนินการ

ดังตอไปน้ี 

 (๑) จัดใหเจาของหรือผูครอบครองหรือผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินรับทรัพยสินไปดูแล 

และใชประโยชน  

 (๒) จัดใหผูอื่นดูแลรักษาทรัพยสิน เชน จางคนเฝาทรัพยสิน  

 (๓) จัดใหสวนราชการนําไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ หรือ 

 (๔) จัดการนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดและเก็บรักษาเงินสดไวแทน 

 ในกรณีที่มีระเบียบกําหนดการดําเนินการตามวรรคหน่ึงในเรื่องใดไว ใหดําเนินการใหเปนไป

ตามระเบียบน้ันดวย 

  ขอ ๑๐ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนทรัพยสินตามขอ ๔ วรรคสอง เลขาธิการจะมีคําสั่ง

แตงต้ังผูจัดการหรือมีคําสั่งใหเชาอสังหาริมทรัพยหรือกิจการดังกลาว โดยใหสงมอบเงินรายไดทั้งหมดหรือ

บางสวนแกผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินภายในเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดก็ได เพื่อเก็บรักษาเชนเดียวกับ

ทรัพยสิน และเมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลวใหรายงานคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม 

  ขอ ๑๑ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนเงินสด ใหรีบนําเขาฝากสถาบันการเงินตามที่

คณะกรรมการธุรกรรมกําหนดภายในวันที่รับทรัพยสินโดยมิชักชา หากไมสามารถนําเขาฝากไดทันเน่ืองจาก

สถาบันการเงินปดทําการแลว ใหนําเขาฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปดทําการ 

  ในกรณีที่ทรัพยสินที่เก็บรักษาเปนเงินตราตางประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยได  

ใหแลกเปลี่ยนเปนเงินไทยและเก็บรักษาไวตามวรรคหน่ึง 

  ขอ ๑๒ ถาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาเปนอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีคาอื่นทํานอง

เดียวกัน ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินตามขอ ๕ เก็บรักษาทรัพยสินไวในที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร  

โดยทําบัญชีทรัพยสินที่เก็บรักษาตามขอ ๖ (๒) ใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินน้ันตามสมควรดวย 

 

 

หมวด ๓ 

วิธีการจัดการทรัพยสิน 

--------------------- 

 

  ขอ ๑๓ การเคลื่อนยายทรัพยสินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน จะกระทําไดเมื่อไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากเลขาธิการกอน 

                                                
๔ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๕ และใหใช

ขอความที่พิมพไวน้ีแทน 

 



 ๔
   

ขอ ๑๔ ใหผูมีหนาที่เก็บรักษาทรัพยสินรายงานตอเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฎวา  

  (๑) ทรัพยสินน้ันมีสภาพเปนของสด ของเสียได หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอ 

ความเสียหายหรือคาใชจายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสินน้ัน 

  (๒) ทรัพยสินน้ันมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวน 

หรือกอความรําคาญ 

  (๓) ทรัพยสินน้ันมีนํ้าหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมาก  

หรือเปลืองเน้ือที่ในการเก็บรักษา 

  (๔) ทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชน สารเคมี หรือ 

สิ่งที่เปนเช้ือเพลิง 

  (๕) ทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของ 

ตัวทรัพยสิน หรือเปนทรัพยสินที่มีข้ันตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเปนพิเศษ 

(๖)๕ ทรัพยสินน้ันอาจเสื่อมคาหรือราคาหรือหากปลอยทิ้งไวจะทําใหไรประโยชน 

  ขอ ๑๕ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาตามขอ ๑๔ ไมเหมาะสมที่จะเก็บ

รักษาไวหรือเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการมากเกินสมควรเลขาธิการอาจสั่งใหผูมีสวนไดเสีย 

รับทรัพยสินน้ันไปดูแลและใชประโยชน หรือใหนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาด หรือนําไปใชเพื่อประโยชน

ของทางราชการได ทั้ง น้ี ตามระเบียบวาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน  

การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ 

  ขอ ๑๖๖ คาใชจายในการเก็บรักษาและจัดการทรัพยสินใหใชเงินจากงบประมาณ ทั้งน้ี  

ตามที่เลขาธิการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

 

หมวด ๔๗ 

การเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินหรือเงิน 

ในระหวางท่ียังไมมีผูมารับคืน 

--------------------- 

                                                
๕มาตรา  ๑๔ (๖) เพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๖ 
๖ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๗ และใหใช

ขอความที่พิมพไวน้ีแทน 
๗ขอความดังกลาวเพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

วาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๘ 



 ๕
ขอ ๑๗ การเก็บรักษาและการจัดการ ทรัพยสินหรือ เงินในระหวางที่ ยั งไมมีผู มารับ คืน 

ตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ หรือมาตรา ๕๑/๑ ใหผูอํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยสินดําเนินการตามที่กําหนดไว

ในระเบียบน้ีหรือระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการใหผูมีสวนไดเสีย 

รับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชน 

ของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘  ทรัพยสินหรือเงินตามขอ ๑๗ ที่ไมมีผูมารับคืนเมื่อพนสองปนับแตวันที่คณะกรรมการ

วินิจฉัยไมใหย่ืนคํารอง หรือไมวินิจฉัยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือศาลมีคําสั่งใหคืน ใหผูมีหนาที่ 

เก็บรักษาทรัพยสินนําทรัพยสินหรือเงินน้ันสงใหกองทุน 

ใหกองทุนมีหนาที่ เก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพยสินหรือเงินตามวรรคหน่ึงตอไป  

และให นําระเบียบน้ีและระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน วาดวยการให 

ผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสิน 

ไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของมาใชบังคับกับการเก็บรักษาและจัดการทรัพยสิน

หรือเงินน้ัน จนกวาจะมีผูมารับคืนหรือตกเปนของกองทุนเมื่อลวงพนย่ีสิบป  

 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๗  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

           บัญญัติ  บรรทัดฐาน 

            ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 


