
 

ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน 

 การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และการนําทรัพยสิน 

ไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ (๓) และมาตรา ๕๗ วรรคสาม 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

การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด และ 

การนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๓” 

  ขอ ๒๑ ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  ขอ ๓๒ ในระเบียบน้ี 

  “ทรัพยสิน” หมายความวา ทรัพยสินหรือเงินที่คณะกรรมการธุรกรรม เลขาธิการ ปปง. หรือ

ศาล แลวแตกรณี ไดมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดไว ช่ัวคราว หรือศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน และ 

ใหความหมายรวมถึงทรัพยสินตามมาตรา ๔๙ วรรคสี่ และมาตรา ๕๑/๑ ดวย 

  ขอ ๔ ใหเลขาธิการรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง 

เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี 

  ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหเลขาธิการเสนอใหคณะกรรมการ

วินิจฉัยช้ีขาด 

 

 

                                                
 ๑ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หนา ๔๗/๒๗ กันยายน ๒๕๔๓ 
  ๒ขอความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน  การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  

และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๓ และใหใชขอความ 

ที่พิมพไวน้ีแทน (มีผลใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป โดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๓๗ ง/หนา ๑๒/ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖) 
 

 



 ๒

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

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

 

  ขอ ๕  เลขาธิการอาจสั่งใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกัน 

หรือหลักประกัน หรือใหนําทรัพยสินน้ันออกขายทอดตลาดหรือใหนําไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการได  

เมื่อปรากฏวาทรัพยสินน้ันไมเหมาะสมที่จะเก็บรักษาไวหรือหากเก็บรักษาไวจะเปนภาระแกทางราชการ 

เน่ืองจาก 

  (๑) ทรัพยสินน้ันมีสภาพเปนของสดของเสียได หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอ 

ความเสียหายหรือคาเสียหายจะเกินสวนแหงคาของทรัพยสิน 

  (๒) ทรัพยสินน้ันมีลักษณะที่อาจทําใหสกปรก เลอะเทอะ หรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวนหรือ 

กอความรําคาญ 

  (๓) ทรัพยสินน้ันมีนํ้าหนักมาก หรือไมสะดวกตอการเคลื่อนยาย หรือมีขนาดใหญมาก หรือ

เปลืองเน้ือที่ในการเก็บรักษา 

  (๔) ทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินซึ่งโดยสภาพอาจกอใหเกิดอันตรายไดงาย เชน สารเคมี หรือ 

สิ่งที่เปนเช้ือเพลิง 

  (๕) ทรัพยสินน้ันเปนทรัพยสินที่ตองเก็บรักษาไวในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพ 

ของตัวทรัพยสิน หรือเปนทรัพยสินที่มีข้ันตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเปนพิเศษ 

(๖)๓ ทรัพยสินน้ันอาจเสื่อมคาหรือราคา หรือหากปลอยทิ้งไวจะทําใหไรประโยชน 

  ขอ ๖ เมื่อเลขาธิการสั่งตามขอ ๕ แลว ใหรายงานใหคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มี 

การประชุมของคณะกรรมการ 

 

 

หมวด ๒ 

การใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน 

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

 

  ขอ ๗ การพิจารณาอนุญาตใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนน้ัน 

ใหพิจารณาหลักเกณฑดังตอไปน้ีประกอบดวย 

  (๑) เหตุผล ความจําเปน และความเรงดวนที่จะตองใหรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน 

  (๒) ความนาเช่ือถือของผูที่จะรับทรพัยสินไปดูแลและใชประโยชน 

                                                
๓ขอความดังกลาวเพิ่มโดยระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

วาดวยการใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน การนําทรัพยสินออกขายทอดตลาด  

และการนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ขอ ๔ 



 ๓

  (๓) ประเภทและมูลคาของทรัพยสินและลักษณะของการรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน

วาจะมีความเสี่ยงภัยหรือเสี่ยงตอความเสียหายหรือไม เพียงใด 

  (๔) ระยะเวลาทีจ่ะใหรับทรพัยสินไปใชประโยชน 

  ขอ ๘ การอนุญาตใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนโดยมีประกันน้ัน  

เมื่อผูไดรับอนุญาตน้ันไดทําสัญญารับมอบทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนและทําสัญญาประกันไว 

ตอเลขาธิการแลว ใหสงมอบทรัพยสินน้ันแกผูไดรับอนุญาต 

  ขอ ๙ การอนุญาตใหผูมีสวนไดเสียรับทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนโดยมีหลักประกันน้ัน 

เมื่อผูไดรับอนุญาตน้ันไดทําสัญญารับมอบทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชนพรอมทั้งสงมอบหลักประกัน 

แกสํานักงานแลว ใหสงมอบทรัพยสินน้ันแกผูไดรับอนุญาต 

  ขอ ๑๐ การอนุญาตตามขอ ๘ และขอ ๙ เลขาธิการจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ใหผูมีสวนไดเสีย 

ที่ไดรับอนุญาตตองปฏิบัติดวยก็ได 

  ขอ ๑๑ หลักประกันอาจใชอยางหน่ึงอยางใดหรอืหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

  (๑) เงินสด 

  (๒) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  (๓) เช็คธนาคารหรือดราฟตทีอ่าจข้ึนเงินไดในวันสงมอบเปนหลักประกนั 

  (๔) หุนหรือหุนกูทีอ่อกโดยนิติบุคคลที่มกีฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึน 

  (๕) อสงัหาริมทรัพย 

  (๖) หลกัทรัพยอื่นทีเ่ลขาธิการเห็นสมควรใหรับเปนประกันได 

  ขอ ๑๒ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดหรือการรับทรัพยสิน

ไปดูแลและใชประโยชนไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต เลขาธิการอาจมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตทั้งหมดหรือ

บางสวน หรือจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมก็ได 

  ในกรณีที่เห็นสมควร เลขาธิการอาจมีคําสั่งใหมีการวางหลักประกันเพิ่มข้ึนหรือดีกวาเดิม

ภายในเวลาที่กําหนดก็ได 

  ขอ ๑๓ ใหเลขาธิการแจงคําสั่งตามขอ ๑๒ ใหผูไดรับอนุญาตทราบและดําเนินการตามคําสั่ง

โดยเร็ว และในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดใหเลขาธิการเพิกถอน 

การอนุญาตน้ันทั้งหมดหรือแตบางสวนไดตามที่เห็นสมควร 

  ขอ ๑๔ ใหผูไดรับอนุญาตรีบสงคืนทรัพยสินที่รับไปดูแลและใชประโยชนใหแกสํานักงานทันที 

เมื่อปรากฏวา 

  (๑) มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาต 

  (๒) ครบกําหนดเวลาที่ไดรบัอนุญาต หรือ 

  (๓) ศาลมีคําสัง่ตามมาตรา ๕๑ 

  การสงคืนทรพัยสิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑทีส่ํานักงานกําหนด 

 

 



 ๔

  ขอ ๑๕ หลักประกันน้ัน ถามิไดมกีารกําหนดไวเปนอยางอื่นใหจัดการดังตอไปน้ี 

  (๑) ใหเลขาธิการสงคืนหลักประกันแกผูไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินไปดูแลและใชประโยชน 

เมื่อผูน้ันไดดูแลและใชประโยชนทรัพยสินโดยถูกตองตามสัญญาและไดสงคืนทรัพยสินน้ันแลว แตในกรณีที่

ทรัพยสินที่สงคืนน้ันมีความชํารุดบกพรองหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเน่ืองมาแตการนําไปดูแลและใชประโยชน 

ใหหักคาเสียหายเอาจากหลักประกันน้ันตามสวนหรือจะไมหักคาเสียหายก็ได 

  (๒) ใหเลขาธิการริบหลักประกันน้ัน เมือ่ผูไดรบัอนุญาตไมสงทรัพยสินคืนตามสัญญาไมวาดวย

เหตุใด ๆ  

 

     

หมวด ๓ 

การขายทอดตลาด 

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

 

  ขอ ๑๖ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินตามขอ ๕ ใหเลขาธิการแตงต้ังคณะกรรมการ 

ขายทอดตลาดข้ึนคณะหน่ึง มีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยมีขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการ

กองหรือเทียบเทาลงมา เปนกรรมการและเลขานุการมีหนาที่ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินตามคําสั่ง 

  ขอ ๑๗ การดําเนินการขายทอดตลาดใหกระทําโดยเปดเผย ทั้ ง น้ี ตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

  ขอ ๑๘ เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดใหสํานักงานเก็บรักษาตามระเบียบคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินวาดวยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพยสินที่ถูกยึดหรืออายัด ในสวน 

ที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพยสินที่เปนเงินสด 

 

 

หมวด ๔ 

การนําทรัพยสินไปใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

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

   

ขอ ๑๙ การขอนําทรัพยสินไปใชเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ 

มีหนังสือแสดงความจํานงตอเลขาธิการ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

  (๑) หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการน้ัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่ประสงค 

จะขอนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชน 

  (๒) ประเภทของทรพัยสินทีจ่ะนําไปใชประโยชน 

  (๓) เหตุผลและความจําเปนที่จะขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน ลักษณะและระยะเวลาของ 

การใชประโยชน 



 ๕

  (๔) การดูแลรักษาและความรับผิดชอบในกรณีที่ทรัพยสินที่จะขอนําไปใชประโยชน 

เกิดความชํารุดบกพรอง เสียหาย หรือสูญหาย 

  ขอ ๒๐ ในกรณีที่เลขาธิการเห็นวาทรัพยสินตามขอ ๕ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติราชการ

ของหนวยงานในสังกัดของสํานักงาน เลขาธิการอาจอนุญาตใหหนวยงานน้ันนําทรัพยสินไปใชประโยชนได 

  ขอ ๒๑ การพิจารณาอนุญาตใหสวนราชการอื่นนําทรัพยสินใดไปใชประโยชนใหเลขาธิการ

พิจารณาหลักเกณฑเหลาน้ีประกอบ คือ  

  (๑) สวนราชการน้ันเปนสวนราชการที่มีหนาที่ปราบปรามการกระทําความผิดมูลฐานหรือ

สนับสนุนการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  (๒) เหตุผลและความจําเปนที่ขอนําทรัพยสินไปใชประโยชน 

  (๓) ภาระตาง ๆ ที่จะตกแกทางราชการ หากไมนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชน 

  (๔) ความเสียหายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชน 

  (๕) พฤติการณในการดําเนินคดีเกี่ยวกบัทรัพยสินน้ัน 

  (๖) พฤติกรรมอื่น ๆ ตามทีเ่ห็นสมควร 

  ขอ ๒๒ การนําทรัพยสินไปใชประโยชนของสวนราชการอื่นนอกจากสวนราชการ 

ตามขอ ๒๑ (๑) ใหเลขาธิการเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปนราย ๆ ไป 

  ขอ ๒๓ เมื่อสวนราชการใดไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินใดไปใชประโยชนใหเลขาธิการจัดใหมี

เอกสารการสงมอบและรับมอบทรัพยสินน้ันไวเปนหลักฐานและมีหนังสือแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ทราบ 

  ขอ ๒๔ สวนราชการที่นําทรัพยสินไปใชประโยชน มีหนาที่ใชและบํารุงรักษาทรัพยสินน้ัน  

ถามีความเสียหายหรือทรัพยสินน้ันสูญหาย ใหรีบดําเนินการตามระเบียบของทางราชการและแจงใหเลขาธิการ

ทราบทันทีเพื่อเลขาธิการจะไดรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

  ขอ ๒๕ เมื่อหมดความจําเปนที่จะใชประโยชนจากทรัพยสินน้ันตอไป หรือเมื่อครบ

กําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตแลว หรือเมื่อเลขาธิการเพิกถอนการอนุญาต ใหสวนราชการที่นําทรัพยสินไปใช

ประโยชนจัดสงทรัพยสินน้ันคืนพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด 

  ทรัพยสินตามวรรคหน่ึง ใหสงคืนในสภาพที่เปนอยูในขณะที่ไดรับมอบทรัพยสินน้ันไป  

เวนแตจะเสื่อมไปโดยสภาพแหงทรัพยสินน้ันเอง ในกรณีที่ไมอาจสงคืนในสภาพดังกลาวได ใหเลขาธิการ

พิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร แลวรายงานใหคณะกรรมการทราบ 

  ขอ ๒๖ กอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุญาตใหนําทรัพยสินไปใชประโยชน ถาสวนราชการ 

ที่นําทรัพยสินไปใชประโยชนเห็นวามีความจําเปนที่จะตองนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชนตอไปอีก ใหหัวหนา 

สวนราชการน้ันมีหนังสือถึงเลขาธิการกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวไมนอยกวาสิบหาวัน แจงถึงเหตุผล 

และความจําเปนที่ตองนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชนตอไป 

 

 

 



 ๖

  ใหเลขาธิการพิจารณาเหตุผลและความจําเปนตามวรรคหน่ึง โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ 

ตามขอ ๒๑ และในกรณีที่เลขาธิการไมอนุญาตใหนําทรัพยสินน้ันไปใชประโยชนตอไปใหสวนราชการน้ัน 

คืนทรัพยสินพรอมหลักฐานการสงคืนเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด และใหนําความในขอ ๒๕ วรรคสอง  

มาใชบังคับ 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

         บัญญัติ  บรรทัดฐาน 

                 ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 

 

 

 

 
 

 

 


