ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 (3) และมาตรา 57 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรี ภ าพของบุ ค คล ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท าได้ โ ดยอาศั ย อ านาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมาย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วย
การเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543”
ข้อ 21 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบประกาศ หรือคาสั่ง
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้เลขาธิการเสนอให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้
ขาด
หมวด 1
หน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้ อ 4 ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ยึ ด หรื อ อายั ด ทรั พ ย์ สิ น น าทรั พ ย์ สิ น นั้ น และหรื อ เอกสารที่
เกี่ยวข้องเท่าที่มีมาส่งมอบให้ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อเก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในระเบียบนี้
ในกรณีที่ทรั พย์ สิ น ที่ยึ ดหรืออายัดไว้เป็นอสั งหาริมทรัพย์ห รือเป็นกิจการ เช่น อุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ที่มีรายได้จากการประกอบการกิจการดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
รายงานเลขาธิการทันที เพื่อพิจารณาสั่งการโดยเร็ว
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ข้อ 5 ให้ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นและสมควร เลขาธิการจะมีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ ประกอบด้วยข้าราชการในสานักงานจานวนไม่น้อยกว่าสามคน หรือจะมีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการกอง
บริหารจัดการทรัพย์สินให้เป็นผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินประเภทใดหรือทรัพย์สินใดโดยเฉพาะก็ได้
ข้อ 6 ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 5 มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินที่จะต้องเก็บรักษาหรือส่งมอบ
(2) จัดทาบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษา
(3) จัดทาหลักฐานการรับหรือส่งมอบทรัพย์สิน
(4) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 7
(5) ตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน เช่น ความชารุดบกพร่อง และรายงานความเปลี่ยนแปลงหรือผล
การตรวจสอบสภาพทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการกาหนด
(6) เก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย
(7) ส่งมอบทรัพย์สินแก่บุคคลที่เลขาธิการมีคาสั่ง
ข้อ 7 การเก็บรักษากุญแจหรือรหัสให้แยกกัน โดยให้ผู้อานวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
เก็บรักษากุญแจหรือรหัส และข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป และข้าราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป ในกองบริหารจัดการทรัพย์สินเก็บรักษากุญแจคนละหนึ่งดอก
หมวด 2
วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ข้อ 8 ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้พึงปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทาบัตรหรือเครื่องหมายติดไว้กับทรัพย์สินนั้นตามบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ 6 (2)
เพื่อสะดวกและง่ายต่อการค้นหาและอ้างอิง
(2) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือห้องที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย
ข้อ 9 ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขน
ย้าย ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินดาเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เห็นสมควร อาจจัดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินต่อไปได้ ถ้า
เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินยินยอม หรือ
(2) จัดให้ผู้อื่นดูแลรักษาทรัพย์สิน เช่น จ้างคนเฝ้าทรัพย์สิน
ข้อ 10 ถ้าทรั พย์ สิ น ที่ต้องเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินตามข้อ 4 วรรคสอง เลขาธิการจะมีคาสั่ง
แต่งตั้งผู้จัดการหรือมีคาสั่งให้เช่าอสังหาริมทรัพย์หรือกิจการดังกล่าว โดยให้ส่งมอบเงินรายได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
แก่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินภายในเวลาและตามเงื่อนไขที่กาหนดก็ได้ เพื่อเก็บรักษาเช่นเดียวกับทรัพย์สินและ
เมื่อได้ดาเนินการดังกล่าวแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบในโอกาสแรกที่มีการประชุม
ข้ อ 11 ถ้ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาเป็ น เงิ น สด ให้ รี บ น าเข้ า ฝากสถาบั น การเงิ น ตามที่
คณะกรรมการธุรกรรมกาหนดภายในวัน ที่รับทรัพย์สิ นโดยมิชักช้า หากไม่สามารถนาเข้าฝากได้ทันเนื่อ งจาก
สถาบันการเงินปิดทาการแล้ว ให้นาเข้าฝากในโอกาสแรกที่สถาบันการเงินเปิดทาการ
ในกรณีที่ทรั พย์ สิ น ที่เ ก็บ รั กษาเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศที่ อาจแลกเปลี่ ยนเป็นเงิน ไทยได้ ให้
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและเก็บรักษาไว้ตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 12 ถ้าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี เครื่องทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอื่นทานอง
เดียวกัน ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินตามข้อ 5 เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร โดยทา
บัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาตามข้อ 6 (2) ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย
หมวด 3
วิธีการจัดการทรัพย์สิน
ข้อ 13 การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินออกนอกสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สิน จะกระทาได้เมื่อ ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเลขาธิการก่อน
ข้อ 14 ให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็ว เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่
เห็นสมควร เมื่อปรากฏว่า
(1) ทรั พย์ สิ น นั้ น มีส ภาพเป็นของสด ของเสี ยได้ หรือถ้าหน่ว งช้าไว้จะเป็นการเสี่ ยงต่อความ
เสียหายหรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น
(2) ทรัพย์สินนั้นมีลักษณะที่อาจทาให้สกปรกเลอะเทอะหรือมีกลิ่น หรืออาจรบกวนหรือก่อความ
ราคาญ

(3) ทรัพย์สินนั้นมีน้าหนักมาก หรือไม่สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย หรือมีขนาดใหญ่มาก หรือเปลือง
เนื้อที่ในการเก็บรักษา
(4) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งโดยสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย เช่น สารเคมี หรือสิ่งที่
เป็นเชื้อเพลิง
(5) ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาไว้ในสถานที่โดยเฉพาะเพื่อรักษาคุณภาพของตัว
ทรัพย์สิน หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
ข้อ 15 ในกรณีที่เลขาธิการเห็นว่าทรัพย์สินที่ต้องเก็บรักษาตามข้อ 14 ไม่เหมาะสมที่จะเก็บ
รักษาไว้หรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการมากเกินสมควร เลขาธิการอาจสั่งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สิน
นั้นไปดูแลและใช้ประโยชน์ หรือให้นาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด หรือนาไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรัพย์สินไปดูแลและใช้ประโยชน์ การนาทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาด และการนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ข้อ 16 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ ทั้งนี้ ตามที่เลขาธิการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงคลัง
ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2543
บัญญัติ บรรทัดฐาน
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

