
กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2543) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

 

  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 37 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

  
ข้อ 11  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ข้อ 2  ในกฎกระทรวงนี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ 
แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามค าสั่ง 

  
หมวด 1 

การยึดและอายัดทรัพย์สิน 

 

  
ข้อ 3  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี มีค าสั่งให้ยึดอสังหาริมทรัพย์ใด

แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบโดยเร็ว และให้เจ้าพนักงานที่ดินหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าวบันทึกการ
สั่งยึดไว้ 

  
ข้อ 4  ก่อนท าการยึดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงเอกสารมอบหมายบัตรประจ าตัวและ

ค าสั่งยึดทรัพย์สินต่อเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน ถ้าไม่พบผู้นั้น ให้แสดงต่อผู้ครอบครองหรือบุคคลใน
                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117/ตอนที่ 88 ก/หน้า 30/27 กันยายน 2543 



ครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สิน หากไม่พบบุคคลดังกล่าวให้ด าเนินการยึดโดยให้เจ้าพนักงานต ารวจหรือเจ้า
พนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้นมาร่วมเป็นพยานด้วย 

  
ข้อ 5  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึดทรัพย์สินได้ทุกวันในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึง

พระอาทิตย์ตก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากไม่ด าเนินการทันที ทรัพย์สินนั้นจะสูญหายหรือถูกยัก
ย้าย ให้มีอ านาจด าเนินการยึดทรัพย์สินในเวลาอื่นได้ 

  
ข้อ 6  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการยึดไว้ ณ บริเวณอสังหาริมทรัพย์นั้น และมีหนังสือ

แจ้งการยึดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของรวม หรือผู้มีสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ทราบ หากไม่สามารถแจ้งแก่
บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานที่ดิน ส านักงานเขตหรือท่ีว่าการอ าเภอแห่ง
ท้องที่ท่ีมีการยึดอสังหาริมทรัพย์นั้น และท่ีท าการของส านักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถน าหนังสือส าคัญส าหรับอสังหาริมทรัพย์มาได้ ให้น าหนังสือ
ส าคัญนั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงาน 

  
ข้อ 7  การยึดที่ดินที่มีโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ ที่เป็นของผู้อื่นหรือที่ผู้อ่ืนมีสิทธิรวมอยู่

ด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยค าผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครองโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งใด ๆ 
นั้น ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินนั้นอย่างไร เช่น สิทธิอาศัย สิทธิการเช่า หรือสิทธิเหนือพ้ืนดิน 

  
ข้อ 8  การยึดโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้ งรายละเอียดของ

โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตามสมควร 

  
ข้อ 9  การยึดสังหาริมทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการยึดให้เจ้าของทรัพย์สินและ

เจ้าของรวม หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินทราบ ถ้าไม่สามารถแจ้งแก่บุคคลดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ 
สถานีต ารวจแห่งท้องที่ท่ีมีการยึดทรัพย์สินนั้น และท่ีท าการของส านักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

กรณียึดสังหาริมทรัพย์ที่มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ เช่น เรือก าปั่นหรือเรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป 
เรือกลไฟหรือเรือยนต์ที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพคนอยู่อาศัย เครื่องจักร หรืออากาศยาน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งการยึดไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์สินนั้น และให้นายทะเบียนบันทึกการยึดนั้นไว้ 

  



ข้อ 10  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าบัญชีทรัพย์สินที่ยึด โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น 
ชื่อ ประเภท จ านวน ขนาด น้ าหนัก และสภาพของทรัพย์สิน ตามล าดับหมายเลขไว้และให้แสดงเครื่องหมายไว้ที่
ทรัพย์สินนั้นให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าได้มีการยึดแล้วตามวิธีที่เห็นสมควร 

  
ข้อ 11  เมื่อได้ยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน

นั้น หรือผู้ครอบครองหรือบุคคลในครอบครัวของผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นลงลายมือชื่อรับรองบัญชีทรัพย์สินที่ยึด
ไว้ หากผู้นั้นไม่ยินยอมลงลายมือชื่อ หรือในกรณีที่ไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้จดแจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่ยึด และให้เจ้า
พนักงานต ารวจหรือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแห่งท้องที่นั้นลงลายมือชื่อรับรองแทน 

  
ข้อ 12  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการยึดสังหาริมทรัพย์ใดแล้วไม่สามารถขนย้าย

สังหาริมทรัพย์นั้นมาเก็บรักษาไว้ ณ ส านักงาน หรือสถานที่เก็บรักษาได้ หรือสังหาริมทรัพย์นั้นมีสภาพไม่เหมาะสม
ที่จะน ามาเก็บรักษา ให้รายงานคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ยังไม่สั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการยึดนั้นจัดการเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ตามที่เห็นสมควรไปพลางก่อน 

  
ข้อ 13  เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี ได้มีค าสั่งให้อายัดทรัพย์สินใด

แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งค าสั่งแก่เจ้าของทรัพย์สิน ผู้มีสิทธิหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น กรณี
ทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้อง ให้แจ้งแก่บุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบในการช าระเงินหรือส่ง
มอบสิ่งของตามสิทธิเรียกร้องนั้นด้วย 

  
ข้อ 14  ถ้าค่าแห่งทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกร้องที่ได้อายัดไว้นั้น ต้องเสื่อมเสียไปเพราะความผิด

ของบุคคลภายนอกเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอายัดไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้คณะกรรมการธุรกรรมหรือ
เลขาธิการ แล้วแต่กรณี เรียกให้บุคคลภายนอกนั้นรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแต่
การนั้น 

  
ข้อ 15  ค าสั่งอายัดทรัพย์สินนั้น อาจออกได้ไม่ว่าหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีข้อโต้แย้ง 

ข้อจ ากัด หรือเงื่อนไข หรือไม่ 
  

หมวด 2 

การประเมินราคาทรัพย์สิน 

 



  
ข้อ 16  เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินรายใดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย

ด าเนินการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็ว 

  
ข้อ 17  ในการประเมินราคาทรัพย์สินบางประเภท พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายอาจขอ

ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความรู้ความช านาญ เพ่ือตรวจสอบประเภท ชนิด และประเมินราคาทรัพย์สิน
นั้นได ้

  
ข้อ 18  ในกรณีที่คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการเห็นว่าราคาทรัพย์สินที่พนักงานเจ้าหน้าที่

ประเมินนั้นต่ าหรือสูงเกินไป คณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ชี้แจงเหตุผลในการ
ประเมิน หรือสั่งให้มีการประเมินราคาทรัพย์สินนั้นใหม่ได้ 

  
ข้อ 19  การประเมินราคาทรัพย์สิน ให้ประเมินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(1) การประเมินราคาที่ดิน ให้ถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคา

ตลาดให้มากท่ีสุด แต่ต้องไม่ต่ ากว่าราคาประเมินของกรมที่ดินท่ีใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

(2) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง 

(ก) อาคารที่ก่อสร้างใหม่ ให้ถือหลักการถอดแบบค านวณตามวิธีการของการก่อสร้าง 

(ข) อาคารที่ใช้งานแล้ว ให้ค านวณตามตารางส าเร็จของทางราชการ 

(3) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่น ๆ 

(ก) ทรัพย์สินใหม่ ให้ถือราคาตลาดเป็นเกณฑ์การประเมิน 

(ข) ทรัพย์สินเก่า ให้ถือตามราคาตลาดหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพความเป็นจริงหรือตาม
วิธีการอ่ืนที่ก าหนดไว้ 

(ค) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด ส่วนหุ้นกู้ให้ใช้ราคาที่ตราไว้และหุ้น
ในบริษัทต่าง ๆ ให้ประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนั้น 

  
ข้อ 20  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการยึดหรืออายัด และประเมินราคาทรัพย์สินเสร็จแล้ว

ให้ท ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งแนบบัญชีทรัพย์สินที่ยึดหรือ
อายัดนั้นไปด้วย 

  



ข้อ 21  ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และประเมินราคาทรัพย์สินให้ใช้เงินจากงบประมาณ   ทั้งนี้ 
ตามท่ีเลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
ข้อ 22  เอกสารที่เกี่ยวกับการยึด อายัด ประเมินราคาทรัพย์สิน และรายงานต่าง ๆ ให้เป็นไป

ตามแบบท่ีส านักงานก าหนด 

  
  

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2543 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 56 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บัญญัติให้การยึดหรืออายัดทรัพย์สินและการประเมินราคา
ทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยึดหรืออายัดและการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
  
 


