
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 

 
  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 (3) และมาตรา 57 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
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
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543” 

  

ข้อ 21  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

ข้อ 3  ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบประกาศ หรือค าสั่ง 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาด 

  

หมวด 1 

หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน 

 
  

ข้อ 4  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน น าทรัพย์สินนั้นและหรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเท่าที่มีมาส่งมอบให้ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ือเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในระเบียบนี้ 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นกิจการ เช่น  อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบการกิจการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
รายงานเลขาธิการทันที เพ่ือพิจารณาสั่งการโดยเร็ว 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนพิเศษ 98 ง/หน้า 41/27 กันยายน 2543 



ข้อ 5  ให้ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควร เลขาธิการจะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ ประกอบด้วยข้าราชการในส านักงานจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้อ านวยการกอง
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินประเภทใดหรือทรัพย์สินใดโดยเฉพาะก็ได ้

  

ข้อ 6  ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 5 มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่จะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ 

(2) จัดท าบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา 

(3) จัดท าหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน 

(4) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 7 

(5) ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เช่น ความช ารุดบกพร่อง และรายงานความเปลี่ยนแปลงหรือผล
การตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามท่ีเลขาธิการก าหนด 

(6) เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย 

(7) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลที่เลขาธิการมีค าสั่ง 

  

ข้อ 7  การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้ผู้อ านวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
เก็บรักษากุญแจหรือรหัส และข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป และข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป ในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก 

  

หมวด 2 

วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน 

 
  

ข้อ 8  ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ 6 (2) 

เพ่ือสะดวกและง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง 

(2) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือห้องที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย 

  

ข้อ 9  ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขน
ย้าย ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 



(1) ในกรณีที่เห็นสมควร อาจจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินต่อไปได้ ถ้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินยินยอม หรือ 

(2) จัดให้ผู้อ่ืนดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน 

  

ข้อ 10  ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ 4 วรรคสอง เลขาธิการจะมีค าสั่ง
แต่งตั้งผู้จัดการหรือมีค าสั่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินภายในเวลาและตามเงื่อนไขที่ก าหนดก็ได้ เพ่ือเก็บรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สินและ
เมื่อได้ด าเนินการดังกลา่วแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกท่ีมีการประชุม 

  

ข้อ 11  ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นเงินสด ให้รีบน าเข้าฝากสถาบันการเงินตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมก าหนดภายในวันที่รับทรัพย์สินโดยมิชักช้า หากไม่สามารถน าเข้าฝากได้ทันเนื่องจาก
สถาบันการเงินปิดท าการแล้ว ให้น าเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดท าการ 

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เก็บรักษาเป็นเงินตราต่างประเทศที่อาจแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้ ให้
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและเก็บรักษาไว้ตามวรรคหนึ่ง 

  

ข้อ 12  ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอ่ืนท านอง
เดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 5 เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร โดยท า
บัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ 6 (2) ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย 

  

หมวด 3 

วิธีการจัดการทรัพย์สิน 

 
 

ข้อ 13  การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน จะกระท าได้เมื่อได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการก่อน 

  

ข้อ 14  ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร เมื่อปรากฏว่า 

(1) ทรัพย์สินนั้นมีสภาพเป็นของสด ของเสียได้ หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 

(2) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจท าให้สกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวนหรือก่อความ
ร าคาญ 



(3) ทรัพย์สินนั้นมีน้ าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลือง
เนื้อท่ีในการเก็บรักษา 

(4) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือสิ่งที่
เป็นเชื้อเพลิง 

(5) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพ่ือรักษาคุณภาพของตัว
ทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีข้ันตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ 

  

ข้อ 15  ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาตามข้อ 14 ไม่เหมาะสมที่จะเก็บ
รักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควร เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สิน
นั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้น าทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด และการน าทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

  

ข้อ 16  ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ   ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงคลัง 

  
  

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543 

บัญญัติ  บรรทัดฐาน 

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  
  
  

 


