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ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการจัดการพยานหลักฐานและทรัพย์สินทีไ่ ด้มาเนื่องจากการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการพยานหลักฐาน
และทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการดาเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔๓ (๔) ประกอบมาตรา ๖๙ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๕
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่า ด้ว ยการจัด การพยานหลักฐานและทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พยานหลักฐาน” หมายความว่า พยานเอกสารและพยานวัตถุที่เป็นพยานหลักฐานของกลางในคดี
“ทรัพย์สิน” หมายความว่า ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยึด อายัด รับไว้เป็นพยานหลักฐาน
หรือศาลมีคาสั่งริบแต่คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุด
“พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ” หมายความว่า ข้าราชการในสังกัดสานักงาน ป.ป.ช. รวมตลอดถึง
ข้าราชการหรือพนักงานซึ่งมาช่ วยราชการในสานักงาน ป.ป.ช. ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
ให้ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือรับทรัพย์สินไว้เป็นพยานหลักฐาน
ในเรื่องนั้น
ข้อ ๔ ให้ ป ระธานกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ เ ป็ น ผู้ รั ก ษาการ
ตามระเบียบนี้
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ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
มีอานาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจในการจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
หรื อ อาจเกี่ย วข้อ งกั บการกระทาความผิ ด ที่ ได้มี การยึ ด อายั ด รั บ ทรั พ ย์ สิ น ไว้เ ป็นพยานหลักฐาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหน้าที่และอานาจในการเก็บรักษาทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งริบ
เนื่องจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุด
ข้อ ๖ การจัดการทรั พย์สิน ได้แก่ การเก็บรักษา การนาไปใช้ประโยชน์ การจาหน่าย
การทาลาย การคืน การประเมิน ราคา การคานวณค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ รวมตลอดถึง
การดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
ข้อ ๘ ในการจัดการทรัพย์สินตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กากับดูแลงานด้านการไต่สวนการทุจริต จานวน
หนึ่งคน เป็นประธาน
(๒) ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ก ากั บ ดู แ ลงานด้ า นการไต่ส วนการทุจริต
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่กากับดูแลงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน
จานวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ
(๔) ผู้อานวยการสานักกฎหมาย เป็นกรรมการ
(๕) ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบตรวจสอบทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักบริหารทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
(๗) ผู้อานวยการสานักคดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้ เ ลขาธิ ก ารแต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการส านั ก บริ ห ารทรั พ ย์ สิ น และส านั ก คดี ส านั ก ละหนึ่ ง คน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๙ การประชุมของคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั้ ง หมด จึ ง เป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธานกรรมการไม่ อ ยู่ ใ นที่ ป ระชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
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การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจานวนกรรมการเท่าที่มีอยู่ กรรมการคนหนึ่ง
ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่
เป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการทรัพย์สิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ป.ป.ช.
(๒) ให้คาแนะนาหรือเสนอความเห็น รวมตลอดถึงพิจารณาให้ความเห็นเบื้องต้นต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สิน
(๓) เก็บรักษาทรัพย์สินตามประเภท สภาพ และขนาดของทรัพย์สินในสถานที่หรือห้องที่มั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัย และหมั่นตรวจตราดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ
(๔) ประเมินราคา คานวณค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน
(๕) ก าหนดแบบบั ญชี รายละเอีย ดทรั พ ย์ สิ น แบบการรับ มอบและการเบิก จ่ ายทรัพย์สิน
รวมตลอดถึงแบบการขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
บัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเภทหรือชนิด ของทรัพย์สิน
จานวน น้าหนัก หรือปริมาณ รูปถ่ายพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับตาหนิรูปพรรณ เป็นต้น
(๖) รวบรวมและรายงานผลการดาเนินการ รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรค ต่อคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ทุกหกเดือน (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม)
(๗) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย
ในการดาเนิ น การตาม (๓) คณะกรรมการจัด การทรัพย์สินอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะบุคคลเพื่อช่วยเหลือในการดาเนินการดังกล่าวได้
ข้อ ๑๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเบิกทรัพย์สินชั่วคราวเพื่อประกอบการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้
การเบิกทรัพย์สินและการส่งมอบทรัพย์สินคืน ให้ดาเนินการตามแบบที่คณะกรรมการจัดการ
ทรัพย์สินกาหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) เลขที่คดี เลขที่ยึดทรัพย์สิน และเลขคาสั่งแต่งตั้งกรรมการไต่สวนหรือมติมอบหมาย
พนักงานไต่สวน
(๒) ชื่อ สกุล และตาแหน่งของผู้เบิก
(๓) เหตุผลและความจาเป็นของการเบิก
(๔) วัน เวลา ที่เบิกและส่งคืน
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หมวด ๒
การจัดการทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
การเก็บรักษาและการนาไปใช้ประโยชน์
ข้อ ๑๒ การเก็บรักษาทรัพย์สิน ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ทรัพย์สินสามารถรวมไว้ในสานวนหรือกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถ
เก็บรักษาทรัพย์สินได้เอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่และอานาจในการจัดการทรัพย์สิน
ดังกล่าว
(๒) กรณีนอกเหนือจาก (๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งมอบทรัพย์สินต่อคณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สินเพื่อดาเนินการจัดเก็บ ดังนี้
(ก) ทรัพย์สิน ที่เป็น วัต ถุ ให้บรรจุหีบห่อประทับตราหรือทาเครื่องหมายไว้เป็นสาคัญ
โดยลงลายมือชื่อกากับ กรณีที่ไม่สามารถบรรจุหีบห่อได้ให้ดาเนินการอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้ทราบว่า
เป็นทรัพย์สินที่ยึด อายัด รับไว้เป็นพยานหลักฐาน พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน
(ข) ทรัพย์สินที่เป็นเอกสาร ให้จัดทาบัญชีรายละเอียดทรัพย์สิน ทั้งนี้ ในกรณีจาเป็น
อาจจัดทาสาเนาเพื่อใช้ประกอบการดาเนินการก็ได้
ข้อ ๑๓ ทรัพย์สิน ที่เป็น เงิน สด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบจัด ทาบัญชีรายละเอียด
ทรัพย์สินและดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ต้องใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบการดาเนินคดี เช่น เงินล่อซื้อ เงินที่ต้องตรวจ
พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ให้นาส่งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเป็นผู้เก็บรักษา
(๒) กรณีไม่ใช่ทรัพย์สินตาม (๑) หากเป็น
(ก) เงินของรัฐบาลไทยให้นาส่งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินนาเข้าฝากธนาคารของรัฐ
ในบัญชีของสานักงาน ป.ป.ช. ในวันที่รับทรัพย์สิน หากไม่สามารถนาเข้าฝากได้ทันให้เก็บรักษาไว้
ในที่ปลอดภัยและนาเข้าฝากในโอกาสแรกที่ธนาคารของรัฐเปิดทาการ
(ข) เงินของรัฐบาลต่างประเทศ ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินของรัฐบาลไทยในวันที่รับทรัพย์สิน
โดยเทียบเคียงอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย และดาเนินการตาม (ก) โดยอนุโลม
ข้อ ๑๔ ทรัพย์สินที่เป็นอัญมณี ทองคาแท่ง เครื่องทองรูปพรรณ ของมีค่า หรือสิ่งของอื่น
ท านองเดีย วกัน ให้ พ นั ก งานเจ้า หน้ าที่ ผู้รั บผิด ชอบน าส่ งคณะกรรมการจัด การทรั พ ย์สิ นเก็บรักษา
ทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัยตามที่เห็นสมควร โดยทาบัญชีทรัพย์สินที่เก็บรักษาให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๑ ก

หนา้ ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๑๕ ตราสารทางการเงิน ตราสารการลงทุน ตราสารหรือเอกสารอื่น รวมถึงสิทธิเรียกร้อง
ท านองเดี ย วกั น ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดทรั พ ย์ สิ น และน าส่ ง
คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเก็บรักษา
หากมีกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการจัด การทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ซึ่งหากปล่อยไว้เนิ่นช้าทรัพย์สินอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือไร้ประโยชน์ และทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง
สามารถแลกเปลี่ยนเป็น ทรัพย์สิน อื่น หรือเงินของรัฐบาลไทยได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบ
ดาเนินการสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นรวมถึงนาเสนอวิธีการดาเนินการที่เหมาะสมในการจัดการ
ทรัพย์สินผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพื่อทาความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
พิจารณาวินิจฉัย และให้นาความในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ (ก) และข้อ ๑๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๖ ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์อื่นนอกเหนือจากข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔
และข้อ ๑๕ ที่ไ ม่สะดวกต่อการขนย้าย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาบัญชีรายละเอียด
ทรัพย์สิน และนาส่งคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเก็บรักษา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
อาจพิจารณาแล้วมีมติให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ครอบครอง
ดูแ ลทรัพย์สินหรือใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินนั้นต่อไปได้ถ้าเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มี
ส่วนได้เสียนั้นยินยอม หรืออาจประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นเพื่อเก็บรักษา หรือมอบหมายให้
หน่ ว ยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เก็บรักษาระหว่างการดาเนินการ โดยให้คานึงถึงวิธีการและ
ความเหมาะสมในการเก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
กรณีต ามวรรคหนึ่ง หากทรัพย์สินนั้นมีเอกสารสิ ทธิหรือทะเบียนแสดงสิทธิ ให้เก็บรักษา
เอกสารหรื อ ทะเบี ย นนั้ น ไว้ ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ สิ น ดั ง กล่ า วเป็ น ทรั พ ย์ สิ น ที่ จ ะต้ อ งจดทะเบี ย นหรื อ
ได้จดทะเบียนไว้ตามกฎหมาย ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งคาสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ให้นายทะเบียนทราบ
ข้อ ๑๗ ดอกผลอั น เกิ ด จากทรัพ ย์ สินตามข้อ ๑๒ ถึ ง ข้ อ ๑๖ ให้ ค ณะกรรมการจัด การ
ทรัพย์สินเก็บรักษาตามประเภทของทรัพย์สิน โดยทาบัญชีทรัพย์สินให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับดอกผลของ
ทรัพย์สินนั้นตามสมควรด้วย
ข้อ ๑๘ กรณีเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินยื่น คาร้องขอรับ
ทรัพย์สิน ไปใช้ประโยชน์ โ ดยมีห รือไม่มีประกันหรือหลักประกัน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ชอบ
ดาเนินการสรุปข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพื่อทาความเห็นเบื้องต้น
ก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัย
คาร้องขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ให้ดาเนินการตามแบบที่คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินกาหนด
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ทรัพย์สินที่ประสงค์จะขอรับไปใช้ประโยชน์
(๒) เหตุผล ความจาเป็น และความเร่งด่วน ที่ร้องขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
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(๓) ระยะเวลาที่ประสงค์จะขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์
(๔) ผู้ที่จะดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน
(๕) สถานที่ที่นาทรัพย์สินไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์
(๖) หลักฐานในการแสดงกรรมสิทธิ์ การครอบครอง หรือการมีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
(๗) เงื่อนไขและหลักประกัน
ก่อนดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
กรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินทราบ พร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์สานักงาน
ป.ป.ช. และปิด ประกาศไว้ที่สานักงาน ป.ป.ช. ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่อย่างน้อยเจ็ดวัน หากบุคคล
ดังกล่าวประสงค์จะคัดค้านให้ยื่นคาร้องต่อเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสามสิบวันนับแต่
วันปิดประกาศ เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นอันเนื่องจากสภาพของทรัพย์สิน
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้รับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. คืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียโดยเร็ว เว้นแต่
ทรัพย์สินนั้นได้ถูกจาหน่ายหรือถูกทาลายตามส่วนที่ ๒
ข้อ ๑๙ หากพนั กงานเจ้าหน้ าที่ผู้รับผิดชอบเห็นว่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้
หรือหากเก็บรั กษาไว้จะเป็น ภาระแก่ทางราชการ และเห็นควรนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการสรุปข้อเท็จจริง เหตุผล ความจาเป็น
พร้อมความเห็นผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพื่อทาความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ต้องกระทาโดยมิได้แสวงหากาไรจากทรัพย์สินนั้น
หากการนาทรัพย์สินไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ก่อให้เกิดความเสียหาย
ให้หน่วยงานดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยนาความในข้อ ๒๙ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
การจาหน่ายและการทาลาย
ข้อ ๒๐ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสรุ ป เหตุ ผ ล
และความจาเป็นผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพื่อทาความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณาสั่งจาหน่ายหรือทาลายทรัพย์สินโดยเร็ ว เว้นแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในทรัพย์สินประสงค์จะขอรับทรัพย์สินไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกัน
(๑) ทรัพย์สินมีสภาพเป็นของสด ของเสียง่าย หรือของที่ถ้าหน่วงช้าไว้อาจเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือเสียค่าใช้จ่ายเกินส่วนแห่งค่าทรัพย์สิน
(๒) ทรัพย์สินมีลักษณะสกปรกเลอะเทอะหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
(๓) ทรัพย์สินมีสภาพหรือลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
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(๔) ทรั พ ย์ สิ น ต้ อ งเก็ บ รั ก ษาไว้ ใ นสถานที่ โ ดยเฉพาะเพื่ อ รั ก ษาคุ ณ ภาพของตั ว ทรั พ ย์ สิ น
หรือเป็นทรัพย์สินที่มีขั้นตอนหรือวิธีการเก็บรักษาเป็นพิเศษ
(๕) ทรัพย์สิน ที่ไ ม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาหรือหากเก็บรักษาจะเป็นภาระแก่ทางราชการ
เกินสมควร
(๖) ทรัพย์สินอาจเสื่อมค่าหรือราคาหรือหากปล่อยทิ้งไว้จะทาให้ไร้ประโยชน์
(๗) ทรัพย์สินอื่นตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๑ การจาหน่ายทรัพย์สินตามข้อ ๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปเหตุผล
และความจาเป็นในการนาทรัพย์สินออกจาหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด พร้อมทั้งจัดทาหลักฐาน
รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินไว้อย่างชัดแจ้ง
หากไม่สามารถจาหน่ายโดยวิธีการขายทอดตลาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปเหตุผล
และความจาเป็นในการนาทรัพย์สินออกจาหน่าย พร้อมทั้งระบุการจาหน่ายวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
และจัดทาหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินไว้อย่างชัดแจ้ง ผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
เพื่อทาความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสั่งการ
เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการจ าหน่ า ยทรั พ ย์ สิ น เมื่ อ หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า ภาระติ ด พั น ทั้ ง ปวงออกแล้ ว
ให้คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินดาเนินการตามข้อ ๑๓ (๒)
ข้อ ๒๒ กรณีไม่สามารถจาหน่ายทรัพย์สินตามข้อ ๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สรุปเหตุผลและความจาเป็น พร้อมทั้งระบุวิธีการทาลายและจัดทาหลักฐานรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ไว้อย่างชัดแจ้ง ผ่านคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินเพื่อทาความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ
ป.ป.ช. พิจารณากาหนดวิธีการและขั้นตอนในการทาลายต่อไป
ข้อ ๒๓ ก่อนดาเนินการจาหน่ายหรือทาลายทรัพย์สินตามส่วนนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ดาเนินการตามความในข้อ ๑๘ วรรคสาม โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
การคืน
ข้อ ๒๔ กรณี เ จ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ผู้ ค รอบครอง หรื อ ผู้ มี ส่ วนได้เสี ย ในทรัพ ย์ สิ น ยื่น คาร้อง
และแสดงหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินไม่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น การสรุ ปข้ อเท็ จ จริ ง พร้อ มความเห็ นผ่ า นคณะกรรมการจั ด การทรัพ ย์ สิ น เพื่ อทา
ความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัย
เมื่ อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มี ม ติ ใ ห้ คื น ทรั พ ย์ สิ น ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการคืนทรัพย์สินดังกล่าวแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน
โดยเร็ว เว้นแต่ทรัพย์สินนั้นได้ถูกจาหน่ายหรือถูกทาลายตามส่วนที่ ๒ ให้แจ้งเหตุแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์
ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินพร้อมทั้งดาเนินการตามข้อ ๒๘
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ข้อ ๒๕ ก่ อ นด าเนิ น การคืน ทรัพ ย์ สิ น ตามข้ อ ๒๔ ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการตามความในข้อ ๑๘ วรรคสาม โดยอนุโลม
ข้อ ๒๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินตามข้อ ๑๘ และข้อ ๒๔ ส่งคืนทรัพย์สินเมื่อปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
(๑) มีเหตุจาเป็นต้องใช้ทรัพย์สินนั้นในการตรวจสอบ ไต่สวน หรือแสดงเป็นพยานหลักฐาน
ในการพิจารณาคดี
(๒) เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินผิดเงื่อนไขตามคาร้อง
ขอรับมอบทรัพย์สินไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ หรือผิดสัญญาประกัน
(๓) มีการนาทรัพย์สินไปใช้ในการกระทาความผิดอีก
(๔) ต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิเหนือทรัพย์สินดีกว่า
(๕) ครบกาหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(๖) มีเหตุจาเป็นอย่างอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สินเสียหาย สูญหาย ถูกทาลาย ปลอม
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ส่วนที่ ๔
การประเมินราคา การคานวณค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ
ข้อ ๒๗ เมื่อมีการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ
จัดการทรัพย์สินดาเนินการประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยเร็วตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินราคาที่ดิน ให้ถือหลักเปรียบเทียบกับราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด
ให้มากที่สุด แต่ต้องไม่ต่ากว่าราคาประเมินของกรมที่ดินที่ใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
(๒) การประเมินราคาโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
(ก) อาคารที่ก่อสร้างใหม่ ให้ถือหลักการถอดแบบคานวณตามวิธีการของการก่อสร้าง
(ข) อาคารที่ใช้งานแล้ว ให้คานวณตามตารางสาเร็จของทางราชการ
(๓) การประเมินราคาทรัพย์สินอื่น
(ก) ทรัพย์สินใหม่ ให้ถือราคาตลาดเป็นเกณฑ์การประเมิน
(ข) ทรัพย์สิน เก่า ให้ ถือตามราคาตลาดหักด้วยค่าเสื่อมราคาตามสภาพความเป็นจริง
หรือตามวิธีการอื่นที่เหมาะสม
(ค) หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด
(ง) หุ้นกู้ ให้ใช้ราคาที่ตราไว้
(จ) หุ้นในบริษัทต่าง ๆ ให้ประเมินราคาโดยการประเมินฐานะทางการเงินและการดาเนินงาน
ของบริษัทนั้น
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินอาจประสานความร่วมมือจาก
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญหรื อ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามช านาญตามประเภทและ
ชนิดของทรัพย์สินนั้น ๆ เข้าร่วมในการประเมินราคาก็ได้
ข้อ ๒๘ กรณีความปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่นาออกขายทอดตลาดหรือที่นาไปใช้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทาความผิดและไม่อาจคืนทรัพย์สิน
ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินได้ ให้สานักงานดาเนินการชดใช้
ราคาทรัพย์สินตามมูลค่าที่ประเมินได้ตามข้อ ๒๗ หรือตามราคาที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ นัน้
แล้วแต่กรณี
นอกจากการชดใช้ราคาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในทรัพย์สิน มีสิทธิไ ด้รับค่าเสียหายและค่าเสื่อมสภาพ โดยเทียบเคียงอัต ราดอกเบี้ยในอัต ราสูง สุ ด
ของดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทฝากประจาของธนาคารออมสินในจานวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งด้วย
หมวด ๓
การเก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินที่ศาลมีคาสั่งริบแต่คาพิพากษายังไม่ถงึ ที่สดุ
ข้อ ๒๙ ให้ ผู้ ว่ า คดี พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ พนั ก งานไต่ ส วนผู้ รั บ ผิ ด ชอบส านวนรวบรวม
ทรั พ ย์ สิ น พร้ อ มทั้ ง จั ด ท าบั ญ ชี ร ายละเอี ย ดทรั พ ย์ สิ น ที่ ศ าลมี ค าสั่ ง ริ บ เนื่ อ งจากการกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริตและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง แต่คาพิพากษายังไม่ถึงที่สุดแล้วนาส่งเลขาธิการเป็นผู้เก็บรักษา
ข้อ ๓๐ ให้นาความในข้อ ๑๒ ถึงข้อ ๑๗ มาใช้บังคับกับการดาเนินการในหมวดนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รายงานผลการดาเนินการรวมถึงสภาพปัญหา
และอุปสรรคตามหมวดนีต้ ่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบทุกหกเดือน (ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนเมษายน
และเดือนตุลาคม)
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๒ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
พลตารวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ
ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

