
ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ศำลมีค ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 25561 

 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตก

เป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 51 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2551 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะรัฐมนตรีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล

มีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2556” 

  
ข้อ 2  ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการน าทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของ

แผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 

  
ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
“ทรัพย์สิน”2 หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ไม่ใช่เงินสดและเงินที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด และ
ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของ
แผ่นดิน 

“ตราสารทุน” หมายความว่า ตราสารที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมีความเป็นเจ้าของกิจการที่ไปลงทุน 
เช่น หุ้น หรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130/ตอนพิเศษ 157 ง/หน้า 4/13 พฤศจิกายน 2556 
2 ข้อ 3 นยิามค าว่า “ทรัพย์สิน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ข้อ 4  กรณีศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ให้ส านักงานเก็บรักษา
และจัดการทรัพย์สินในคดีนั้นต่อไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด 

  
ข้อ 5  เมื่อศาลมีค าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินและคดีถึงที่สุด ให้ส านักงานด าเนินการ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีทรัพย์สินเป็นเงินที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สิน เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินซึ่งได้ฝากไว้กับธนาคาร และดอกผลหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพย์สินหรือขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าว ให้น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

(2) กรณีทรัพย์สินเป็นใบหุ้นหรือตราสารทุน ให้น าเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับใบหุ้นหรือ
ตราสารทุนนั้นส่งให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 

(3)3 กรณีทรัพย์สินเป็นสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอ่ืน หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญา
และอยู่ในระหว่างการด าเนินคดีในศาลอ่ืน ให้ด าเนินการตามหมวด 2 วิธีการเก็บรักษาทรัพย์สิน และหมวด 3 
วิธีการจัดการทรัพย์สิน แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและ
การจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และให้น าเงินที่ได้จากการจัดการทรัพย์สินนั้นส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดิน 

ในกรณีที่สิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอ่ืน หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาที่มิได้มีการ
ด าเนินคดีในศาลอ่ืน ให้น าสิทธิการเช่า สิทธิตามสัญญาอ่ืน หรือสิทธิเรียกร้องที่ไม่ได้เกิดจากสัญญาดังกล่าว ส่ง
มอบให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการก าหนดเพ่ือจัดการ
ต่อไป 

(4) กรณีทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์อันติดอยู่กับ
ที่ดินมีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดินนั้น และสิ่งซึ่งเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว ให้ส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวให้กรมธนารักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมธนารักษ์และ
เลขาธิการก าหนด 

(5) กรณีทรัพย์สินเป็นสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เรือ แพ 
เครื่องจักรกล เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อัญมณี ทองรูปพรรณ พันธบัตร สลากออมสิน หรือทรัพย์สิน ตามข้อ 14 แห่ง
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึด
หรืออายัด พ.ศ. 2543 ซึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาดหรือขายทอดตลาดไม่ได้ให้เก็บรักษาไว้ เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีและ

                                                           
3 ข้อ 5 (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ไม่มีผู้ใช้สิทธิตามมาตรา 53 ให้ด าเนินการน าทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดและน าเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดนั้นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

(64 กรณีทรัพย์สินเป็นทรัพย์สินที่ส่วนราชการน าไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 
ให้แจ้งไปยังส่วนราชการดังกล่าวให้ส่งคืนทรัพย์สินแก่ส านักงานเพ่ือด าเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

หากส่วนราชการใดประสงค์จะใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งต่อไป ให้มีหนังสือขออนุมัติ
จากกระทรวงการคลังโดยตรงและแจ้งส านักงานทราบ 

การอนุมัติและการส่งคืนทรัพย์สินที่ได้รับการอนุมัติให้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปตามวรรคสอง ให้
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างกระทรวงการคลังกับส่วนราชการที่ขออนุมัติ แต่ในกรณีที่กระทรวงการคลังไม่อนุมัติให้
ส่วนราชการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่อไป ให้ส่วนราชการดังกล่าวส่งคืนทรัพย์สินแก่ส านักงานเพื่อด าเนินการ
ตาม (4) หรือ (5) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งไม่อนุมัติ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่อาจส่งคืนทรัพย์สินได้ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ให้ขยาย
ระยะเวลาการส่งคืนทรัพย์สินออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

(7) กรณีทรัพย์สินใดที่ไม่อาจขายทอดตลาดได้ อันเนื่องมาจากตัวทรัพย์สินนั้นเอง ให้ด าเนินการ
จัดท าบัญชีจ าหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดย
อนุโลม และรายงานให้กระทรวงการคลังทราบ 

  
ข้อ 6  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
  

 

ประกำศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  

                                                           
4 ข้อ 5 (6) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีค าสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 



ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ศำลมีค ำสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25595 

  
ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 

                                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133/ตอนพิเศษ 267 ง/หน้า 1/21 พฤศจิกายน 2559 

 


