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ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ว่าด้วยการเก็บรักษาของกลาง 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

ในการดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง  คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  มีอํานาจในการยึด  อายัด   
หรือรับมาไว้ซึ่งเอกสาร  ทรัพย์สิน  หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองที่ไต่สวนข้อเท็จจริง 
ตามมาตรา  ๑๘  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐว่าด้วย 
การไต่สวนข้อเท็จจริง  กําหนดให้สํานักงานกําหนดระเบียบ  ในการเก็บรักษาเอกสาร  ทรัพย์สิน   
หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งได้จากการตรวจสอบ  ค้น  ยึด  หรืออายัด  ในการไต่สวนข้อเท็จจริงเบ้ืองต้น  
จึงเป็นการสมควรกําหนดระเบียบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเก็บรักษาของกลาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  แก้ไขเพิ่มเติมตามความในมาตรา  ๑๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่   ๕ )   พ .ศ .   ๒๕๔๕   ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   มาตรา   ๑๓๒๗   
ได้ให้อํานาจเจ้าพนักงานดําเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินที่มีไว้  ได้ใช้  หรือได้มาจากการกระทําความผิด  
และได้ส่งไว้ในความรักษาของหน่วยงานของรัฐ  และไม่มีเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์มารับของกลางคืน 
ตามกําหนดระยะเวลา  ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน  สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ  ว่าด้วยการเก็บรักษาของกลาง  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ของกลาง”  หมายความว่า  วัตถุ  สิ่งของ  เอกสาร  บัตรอิเล็กทรอนิกส์  หรือทรัพย์สินใด  ๆ  

ในสภาพที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  สามารถใช้อํานาจ
ตามกฎหมายยึด  หรืออายัด  หรือรับมาไว้ในความครอบครอง  เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการไต่สวน
ข้อเท็จจริงและการดําเนินคดี 

“การขายทอดตลาด”  หมายความว่า  การนําทรัพย์ของกลางที่ยึด  อายัด  หรือรับไว้ออกขายโดยวิธี  
ให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการในหมวด  ๕  ของระเบียบนี้ 

“หน่วยเก็บรักษาของกลาง”  หมายความว่า  สํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  สํานักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  รวมถึงหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการไต่สวน
ข้อเท็จจริง 
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“ผู้เก็บรักษาของกลาง”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  รวมถึงผู้อํานวยการ
หน่วยงานภายในที่รับผิดชอบในการไต่สวนข้อเท็จจริง   

“คณะกรรมการ  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง 
“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
“ผู้อํานวยการสํานัก”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  

สํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  เขตพื้นที่  รวมถึงหน่วยงานภายในที่รับผิดชอบใน
การไต่สวนข้อเท็จจริง 

“พนักงาน  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  เลขาธิการ  รองเลขาธิการ  และผู้ซึ่งคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนซึ่งดํารงตําแหน่งในระดับ 
ไม่ต่ํากว่าหัวหน้างานหรือเทียบเท่าให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“เจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐแต่งตั้งจากข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานราชการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้เลขาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
หมวด  ๑ 

การมอบหมายและหน้าที่เก็บรักษาของกลาง 
 

 

ข้อ ๕ กรณีคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  อนุกรรมการ  พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  
ป.ป.ท.  ได้ยึด  อายัด  หรือรับของกลาง  มาไว้ในความครอบครอง  ให้แจ้งผู้เก็บรักษาของกลางหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการบันทึกลงสมุดบัญชียึดทรัพย์ของกลางของแต่ละสํานักให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีการยึด  อายัด  หรือรับของกลาง  ให้นําของกลางนั้นรวมไว้ในสํานวน  
เว้นแต่ของกลางนั้น  ไม่สามารถรวมไว้ในสํานวนได้  ให้ส่งมอบให้หน่วยเก็บรักษาของกลางที่รับผิดชอบ
เก็บรักษาไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ผู้เก็บรักษาของกลาง  อาจมีคําสั่งมอบหมายพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  
ในสํานัก  มีหน้าที่เก็บรักษาและดูแลของกลางแทนก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้ผู้เก็บรักษาของกลาง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ  ๗  มีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบความถูกต้องและสภาพของกลางก่อนที่จะเก็บรักษา 
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(๒) จัดทําบัญชีของกลางที่เก็บรักษา 
(๓) จัดทําหลักฐานการรับและส่งมอบของกลาง 
(๔) ตรวจสอบสภาพของกลางทุกระยะ  ๖  เดือน  หรือตามสภาพของกลาง  และบันทึกรายงาน  

ผลการตรวจสอบให้เลขาธิการทราบ   
(๕) เก็บรักษาและดูแลของกลางที่ได้รับมอบไว้ในที่ปลอดภัย 
(๖) เก็บรักษากุญแจหรือรหัสของสถานที่เก็บรักษาของกลาง 
(๗) ส่งมอบของกลางแก่บุคคลที่ ร้องขอตามท่ีเลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานักมีคําสั่ง  

แล้วแต่กรณี 
หมวด  ๒ 

วิธีการเก็บรักษาและการเบิกของกลาง 
 

 

ข้อ ๙ ในการเก็บรักษาของกลาง  ให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผ่นป้ายมีเลขคดี  ชื่อของกลาง  ชื่อผู้กล่าวหา  ชื่อผู้ถูกกล่าวหา  ข้อหา   

และเลขหมายของกลาง  (ถ้ามี)  ติดไว้กับของกลางนั้นตามบัญชีของกลางที่เก็บรักษา 
(๒) เก็บรักษาของกลางตามประเภท  สภาพ  และขนาดของกลางในสถานที่หรือห้องที่ม่ันคง

แข็งแรงและปลอดภัย  และหม่ันตรวจตราดูแลให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ 
ข้อ ๑๐ เม่ือพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ได้ยึดหรืออายัดของกลางซึ่งเป็น

อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สะดวกต่อการขนย้ายหรือไม่อาจเคลื่อนย้ายได้ในขณะที่ยึด 
หรืออายัด  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  ผู้ที่ยึดหรืออายัดของกลาง  เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการจัดการ  ดูแล  หรือเก็บรักษาในเบ้ืองต้น  โดยอาจประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่น   
เพื่อเก็บรักษา  หรือมอบหมายให้หน่วยงานเอกชน  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เก็บรักษาของกลางระหว่าง 
การดําเนินคดี  หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองของกลางดูแลทรัพย์สินต่อไปได้  ถ้าเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้นยินยอม  แล้วแต่กรณี  โดยให้คํานึงถึงวิธีการและความเหมาะสมในการ 
เก็บของกลาง  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  แล้วรายงาน 
ให้ผู้อํานวยการสํานักทราบ 

ข้อ ๑๑ ของกลางที่ยึดเป็นเงินสด  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเป็นเงินของรัฐบาลไทย  และไม่มีความจําเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบ 

การดําเนินคดี  ให้รีบนําเข้าฝากธนาคารของรัฐในบัญชีของหน่วยเก็บรักษาของกลาง  ในวันที่รับทรัพย์สิน
โดยไม่ชักช้า  หากไม่สามารถนําเข้าฝากได้ทันเนื่องจากธนาคารของรัฐปิดทําการแล้ว  ให้เก็บรักษาไว้ 
ในที่ปลอดภัยและนําเข้าฝากในโอกาสแรกที่ธนาคารของรัฐเปิดทําการ   
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(๒) กรณีเป็นเงินของรัฐบาลไทยที่ มีความจําเป็นต้องใช้ เป็นพยานหลักฐานประกอบ 
การดําเนินคดี  เช่น  เงินล่อซื้อ  เงินที่ต้องตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์  เป็นต้น  ให้นําส่งหน่วยเก็บ
รักษาของกลางเป็นผู้เก็บรักษา 

(๓) กรณีเป็นเงินของรัฐบาลต่างประเทศ  หรือธนาคารกลางในรัฐบาลต่างประเทศให้นําส่ง
หน่วยเก็บรักษาของกลางเป็นผู้เก็บรักษา  และเม่ือคดีถึงที่สุดโดยศาลได้มีคําพิพากษาให้ริบให้ตกเป็น 
ของแผ่นดิน  ให้แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยและส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  เว้นแต่เป็นกรณีที่ไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยได้ให้แปรสภาพหรือทําลาย 

ข้อ ๑๒ ถ้าของกลางที่ต้องเก็บรักษาเป็นอัญมณี  เคร่ืองทองรูปพรรณ  หรือของมีค่าอื่น
ทํานองเดียวกัน  รวมทั้งเงินของรัฐบาลต่างประเทศ  หรือธนาคารกลางในรัฐบาลต่างประเทศตาม 
ข้อ  ๑๑  (๓)  ที่มีจํานวนมาก  ให้หน่วยเก็บรักษาของกลางเก็บรักษาทรัพย์สินไว้ในที่ปลอดภัย 
ตามที่เห็นสมควร  โดยทําบัญชีของกลางที่เก็บรักษาตามข้อ  ๘  (๒)  ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับของกลาง
นั้นตามสมควรด้วย 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้เก็บรักษาของกลางรายงานต่อเลขาธิการโดยเร็วเพื่อพิจารณาสั่งตามที่เห็นสมควร  
เม่ือปรากฏว่า 

(๑) ของกลางนั้นมีสภาพเป็นของสด  ของเสียง่าย  หรือถ้าหน่วงช้าไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความ
เสียหาย  หรือค่าใช้จ่ายจะเกินส่วนกับค่าของกลางนั้น 

(๒) ของกลางน้ันมีลักษณะที่อาจทําให้สกปรก  เลอะเทอะ  หรือมีกลิ่น  หรืออาจรบกวน  
หรือก่อความรําคาญ 

(๓) ของกลางนั้นมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย  เช่น  สารเคมี  หรือสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิง 
ข้อ ๑๔ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  หากเลขาธิการเห็นว่าของกลางตามข้อ  ๑๓   

ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาหรือเก็บรักษาไว้จะเป็นภาระแก่ทางราชการ  เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้นํา   
ของกลางออกขายทอดตลาด  หรือนําไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ  หรือนําไปทําลาย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ การ เ บิกของกลาง   ให้ทํ า เ ป็นหนั งสื อและได้ รับอนุญาตจากเลขา ธิการ   
หรือผู้อํานวยการสํานัก 

การขออนุญาตเบิกของกลางตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่สํานักงาน  ป.ป.ท.  กําหนด  
โดยจะต้องมีรายการ  ดังนี้ 

(๑) เลขที่คดี  เลขยึดทรัพย์ของกลาง  และเลขคําสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ  หรือมอบหมาย
พนักงาน  ป.ป.ท.   

(๒) ชื่อ  สกุล  และตําแหน่งของผู้เบิก   
(๓) เหตุผลและความจําเป็นของการเบิกของกลาง   
(๔) วัน  เวลา  ที่ส่งคืน 
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หมวด  ๓ 
การขอรับของกลางระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง 

ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
 

 

ข้อ ๑๖ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  บุคคลดังต่อไปนี้  มีสิทธิย่ืนคําร้องขอรับของกลาง
เพื่อไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ได้ 

(๑) เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ 
(๒) ผู้ซึ่งมีสิทธิในการใช้  ครอบครอง  ยึดหน่วง  หรือสิทธิเรียกร้องอื่นตามที่กฎหมายรับรอง  

รวมถึงผู้เช่าซื้อ  ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก  หรือผู้จัดการมรดก 
ผู้ย่ืนคําร้องจะต้องแสดงหลักฐานแห่งการเป็นเจ้าของ  หรือเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  เพื่อแสดงถึง

สิทธิที่ตนมีอยู่เหนือของกลางนั้น  ในกรณีผู้ ย่ืนคําร้องมีสิทธิในของกลางซึ่งมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หลายรายรวมกัน  จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงความยินยอมในการร้องขอคืนของกลางจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ทุกราย 

ข้อ ๑๗ คําร้องขอรับของกลางต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ของกลางที่ประสงค์จะขอรับไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๒) เหตุผล  ความจําเป็น  และความเร่งด่วน  ที่ร้องขอรับของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๓) ระยะเวลาที่ประสงค์จะนําของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๔) ผู้ที่จะดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์จากของกลาง 
(๕) สถานที่ที่นําของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๖) หลักฐานในการแสดงสิทธิตามข้อ  ๑๖ 
(๗) หลักประกัน  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 
ข้อ ๑๘ เม่ือได้รับคําร้องขอรับของกลางแล้ว  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  

จัดทําความเห็นเสนอเลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานัก  แล้วแต่กรณี  พิจารณาคําร้องและมีคําสั่งโดยไม่ชักช้า 
ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้ผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องตามข้อ  ๑๖  

วรรคหน่ึง  ผู้ถูกกล่าวหา  หรือผู้กล่าวหา  ทราบถึงการย่ืนคําร้องขอรับของกลางเท่าที่จะทําได้ 
ในการพิจารณาคําร้อง  ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานัก  แล้วแต่กรณี  คํานึงถึงเหตุ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผล  ความจําเป็น  และความเร่งด่วนที่ต้องนําของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๒) ความเส่ียงภัยหรือเสี่ยงต่อความเสียหาย  สูญหาย  ถูกทําลาย  ปลอม  หรือแก้ไข

เปลี่ยนแปลง  ที่อาจเกิดกับของกลางที่จะนําไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๓) ความน่าเชื่อถือของหลักประกัน 
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(๔) ความน่าเชื่อถือของผู้ที่จะนําของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๕) ระยะเวลาที่จะนําของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์ 
(๖) คําคัดค้านของผู้มีสิทธิย่ืนคําร้องตามข้อ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  คําคัดค้านของผู้ถูกกล่าวหา  

หรือคําคัดค้านของผู้กล่าวหา 
(๗) พฤติการณ์ต่าง ๆ  แห่งคดี 
(๘) ต้องไม่กระทบถึงการใช้ของกลางเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในภายหลัง 
ข้อ ๑๙ เลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานัก  แล้วแต่กรณี  อาจมีคําสั่งให้มอบของกลางแก่ 

ผู้ ย่ืนคําร้องไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์โดยไม่มีประกัน  มีประกัน  มีประกันและหลักประกัน   
หรือกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ย่ืนคําร้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ของกลางนั้นมาใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง  ให้ ย่ืนคําร้องขอรับของกลางไปดูแลรักษา 
หรือใช้ประโยชน์ต่อพนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  ป.ป.ท.  แต่หากการไต่สวนข้อเท็จจริงได้สิ้นสุดลง
และสํานักงาน  ป.ป.ท.  ได้จัดส่งสํานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงไปยังพนักงานอัยการแล้ว  ให้ย่ืนคําร้องขอ 
รับของกลางต่อพนักงานอัยการ  และให้ผู้เก็บรักษาของกลางดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานอัยการ   

ข้อ ๒๑ ให้เลขาธิการหรือผู้อํานวยการสํานัก  มอบหมายให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  
ป.ป.ท.  แล้วแต่กรณี  แจ้งให้ผู้ได้รับอนุญาตส่งคืนของกลาง  เม่ือปรากฏข้อเท็จจริง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุจําเป็นต้องใช้ของกลางนั้นในการสอบสวน  หรือแสดงเป็นพยานหลักฐานในการ
พิจารณาคดี 

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตผิดสัญญารับมอบของกลางไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์  หรือผิดสัญญาประกัน 
(๓) คดีถึงที่สุดหรือคดีเสร็จเด็ดขาด  และศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้ริบหรือให้คืนแก่บุคคลอื่น 
(๔) มีการนําของกลางไปใช้ในการกระทําความผิดอีก 
(๕) ต้องคืนของกลางให้แก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิเหนือของกลางดีกว่า 
(๖) ครบกําหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 
(๗) มีเหตุจําเป็นอย่างอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ของกลางเสียหาย  สูญหาย  ถูกทําลาย  ปลอมหรือ

แก้ไขเปลี่ยนแปลง 
ข้อ ๒๒ ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้กําหนดไว้  ให้นํากฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดวิธี 

การขอคืนสิ่งของที่เจ้าพนักงานยึดไว้ไปดูแลรักษาหรือใช้ประโยชน์  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๘๕/๑  
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  ในส่วนที่เก่ียวกับการพิจารณาคืนสิ่งของโดยไม่มีประกัน  
มีประกัน  มีประกันและหลักประกัน  มาบังคับใช้กับการจัดการของกลางในหมวดนี้  โดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
การคืนของกลาง 

 
 

ข้อ ๒๓ ภายใต้บังคับการขอรับของกลางระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงไปดูแลรักษาหรือ 
ใช้ประโยชน์ตามหมวด  ๓  ให้เก็บรักษาของกลางไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด  เว้นแต่พนักงานอัยการมีคําสั่ง
ให้จัดการของกลาง  ตามมาตรา  ๘๕  แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  หรือหมดความจําเป็น 
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ที่จะยึดไว้  หากของกลางท่ียึดไว้มิใช่ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ใดทําหรือมีไว้เป็นความผิดหรือ 
ศาลมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์  ทั้งนี้  ให้พนักงาน  ป.ป.ท.  หรือเจ้าหน้าที่  
ป.ป.ท.  ดําเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือประกาศกรณีไม่ทราบเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์  
ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่มีเหตุให้คืนของกลาง  เพื่อให้เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์มาย่ืนคําร้องขอรับ 
ของกลางคืนต่อผู้อํานวยการสํานัก 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ไม่มารับของกลางคืน  ภายในระยะเวลาหน่ึงปีนับแต่วันที่แจ้ง  
หรือถ้าได้มีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วนับแต่วันที่คําพิพากษาถึงที่สุด  หากไม่ทราบเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์  
ให้ผ่อนเวลาออกไปเป็นห้าปีนับแต่วันที่ประกาศ  ของกลางดังกล่าวย่อมตกเป็นของแผ่นดิน   
ตามมาตรา  ๑๓๒๗  วรรคหนึ่ง  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้   
เม่ือครบกําหนดเวลาดังกล่าว  ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้นําของกลางออกขายทอดตลาด  หรือนําไปใช้
ประโยชน์ของทางราชการ 

ในกรณีมีผู้รับของกลางคืน  ให้ผู้รับของกลางลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งวัน  เดือน  ปี  ที่รับของกลาง  
ไว้ในใบรับของกลาง  แล้วติดไว้กับสํานวนคดีและบัญชีของกลางนั้นด้วย   

หมวด  ๕ 
การขายทอดตลาด  หรือนําไปใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

 
 

ข้อ ๒๔ ในการขายทอดตลาดของกลาง  ให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงาน  ป.ป.ท.  
เป็นคณะกรรมการ  ขายทอดตลาดข้ึนคณะหน่ึงมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  โดยมีข้าราชการต้ังแต่ 
ระดับชํานาญการ  เป็นประธานมีหน้าที่ดําเนินการขายทอดตลาดตามที่เลขาธิการมีคําสั่ง 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่เห็นสมควร  เลขาธิการอาจจัดจ้างหรือมอบหมายหน่วยงานราชการหรือ
บริษัทเอกชนเป็นผู้ดําเนินการขายทอดตลาดแทนก็ได้  โดยให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง  
ดําเนินการประกวดราคา  พิจารณา  ควบคุม  กํากับดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ
หรือบริษัทเอกชนนั้น  รวมทั้งกําหนดราคาข้ันต่ําของทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด 

กรณีจัดจ้างหรือมอบหมายหน่วยงานราชการ  หรือบริษัทเอกชนมาดําเนินการขายทอดตลาด  
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดจะต้องไม่สูงกว่าร้อยละ  ๒๕  ของราคาขั้นต่ําของทรัพย์สินนั้น 

ข้อ ๒๖ ให้ผู้เก็บรักษาของกลางเสนอรายงานขออนุมัติขายทอดตลาดของกลางต่อเลขาธิการ  
โดยแสดงเหตุผลความจําเป็นในการขายทอดตลาด  และแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  เช่น  รายงาน 
การตรวจสอบของกลาง  บัญชีของกลาง  เป็นต้น  พร้อมทั้งเสนอรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ข้อ ๒๗ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดทําประกาศขายทอดตลาดตามแบบที่กําหนดโดยเร็ว 
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(๒) ขายทอดตลาดโดยเปิดเผยตามหลักเกณฑ์และวิธีการขายทอดตลาดน้ี  ให้แล้วเสร็จ 
ภายใน  ๓  เดือน  นับตั้งแต่วันที่เลขาธิการมีคําสั่งแต่งตั้ง  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด  
ให้รายงานขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการต่อเลขาธิการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

(๓) ของกลางตามข้อ  ๑๓  ให้เลขาธิการมีคําสั่งขายทอดตลาดโดยทันที 
ข้อ ๒๘ เม่ือเลขาธิการมีคําสั่งให้ขายทอดตลาด  และแต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดแล้ว  

ให้ประธานกรรมการลงนามในประกาศขายทอดตลาด  แล้วจัดส่งประกาศให้ผู้ มีส่วนได้ เสีย   
หรือผู้เก่ียวข้อง  และปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ที่จะขายของกลางน้ัน  หรือสถานที่ 
ที่ของกลางตั้งอยู่  หรือสถานที่ราชการอันเห็นสมควร  ก่อนกําหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

กรณีประธานกรรมการขายทอดตลาดเห็นสมควรจะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด 
ในหนังสือพิมพ์รายวัน  หรือทางวิทยุกระจายเสียง  หรือทางโทรทัศน์  หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
กําหนดวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า  ๓๐  วันก็ได้   

ข้อ ๒๙ ประกาศขายทอดตลาดตามข้อ  ๒๗  (๑ )  อย่างน้อยให้แสดงรายละเอียด 
เก่ียวกับของกลาง  ที่จะขายดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้สั่งให้ขายทอดตลาด 
(๒) วัน  เวลา  สถานที่ที่จะขาย 
(๓) จํานวนและรายละเอียดเก่ียวกับของกลาง  เช่น  ชื่อเจ้าของ  ประเภท  ลักษณะ  ขนาด  

น้ําหนัก  หรือภาระติดพัน  เป็นต้น 
(๔) เง่ือนเวลาการชําระเงินตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้และเง่ือนไขอื่นที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนดราคาเริ่มต้นของทรัพย์สินที่นําออกขาย

ทอดตลาด  โดยให้คํานึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราคาประเมินทรัพย์สินในขณะที่ทําการยึดหรืออายัดไว้ 
(๒) สภาพและลักษณะของทรัพย์สินในขณะที่จะขายทอดตลาด 
(๓) ราคาของทรัพย์สินในท้องตลาดในขณะที่จะขายทอดตลาด 
(๔) ราคาประเมินของทรัพย์สินของทางราชการที่ใช้ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
(๕) ราคาทรัพย์สินที่ผู้เชี่ยวชาญ  ผู้ชํานาญการ  ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะหรือสมาคมวิชาชีพ

เฉพาะประเมินตามที่คณะกรรมการขายทอดตลาดขอความร่วมมือ 
ข้อ ๓๑ ขั้นตอนและวิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
(๑) ก่อนการขายทอดตลาดของกลางให้คณะกรรมการขายทอดตลาดของกลางจัดให้มี   

การลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคา  และแจ้งให้บรรดาผู้เข้าสู้ราคาซึ่งเข้าสู้ราคาในนามของบุคคลอื่นแสดงใบมอบอํานาจ  
ก่อนเข้าสู้ราคา  และแจ้งด้วยว่าถ้าผู้สู้ราคาผู้ใดเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอื่นโดยมิได้แสดงหนังสือมอบอํานาจก่อน  
จะถือว่าผู้สู้ราคานั้นกระทําการในนามตนเอง 
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(๒) ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดอ่านประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ณ  สถานที่ขาย
โดยเปิดเผย 

(๓) คณะกรรมการขายทอดตลาดจะเข้าสู้ราคา  หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินไม่ได้ 

ข้อ ๓๒ การเสนอสู้ราคาในการขายทอดตลาดให้ เ ป็นไปตามอัตราเพิ่มราคาตามที่
คณะกรรมการขายทอดตลาดกําหนด  และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ผู้เข้าสู้ราคาทราบก่อน
การขายทอดตลาด 

ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดร้องขานจํานวนเงินที่มีผู้สู้ราคาคร้ังที่หนึ่งไม่น้อยกว่า  ๓  หน  
ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นให้เปลี่ยนร้องขานเป็นคร้ังที่สองไม่น้อยกว่า  ๓  หน  เม่ือไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้น  
และได้ราคาพอสมควร  ให้ลงคําสามพร้อมกับเคาะไม้  แต่ถ้าก่อนเคาะไม้มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีกก็ให้ร้องขาน
ราคาตั้งต้นใหม่ตามลําดับดังกล่าว 

ในกรณีที่ มี เหตุสงสัยว่ าผู้ ใดจะไม่สู้ ราคาโดยสุจ ริตหรือไม่สามารถจะชําระราคาได้  
คณะกรรมการขายทอดตลาดจะสอบถามผู้นั้นเสียก่อนจึงจะเคาะไม้ได้ 

ข้อ ๓๓ ถ้าผู้สู้ราคาถอนคําสู้ราคาของตนก่อนเคาะไม้  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ร้องขายใหม่  ในราคาก่อนที่จะมีการถอนคําสู้ราคา 

ข้อ ๓๔ การขายทอดตลาดของกลางตามปกติเม่ือเคาะไม้ตกลงขายแล้วผู้ซื้อต้องชําระเงินทันที  
เว้นแต่ของกลางซึ่งมีราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทข้ึนไปอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕  
ของราคาซื้อ  และทําสัญญาโดยมีเง่ือนไขในการชําระเงินที่ค้างชําระภายในเวลาไม่เกิน  ๑๕  วัน   
นบัแต่วันขาย  เม่ือได้ชําระเงินทั้งหมดแล้ว  จึงส่งมอบของกลางและเอกสารที่เก่ียวข้องนั้นให้แก่ผู้ซื้อ   

ในกรณีของกลางที่ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น  คณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดอาจกําหนดให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจําและกําหนดเวลาชําระเงินได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๓๕ เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดทรัพย์สินใดไม่มีผู้เข้าสู้ราคา  
หรือมีผู้เสนอราคาต่ํากว่าราคาที่กําหนดตามข้อ  ๓๐  หรือกรณีที่เห็นว่าการสู้ราคาอาจไม่เป็นไปโดยสุจริต  
ให้มีอํานาจถอนของกลางนั้นออกจากการขายทอดตลาด  สั่งงดการขายทอดตลาดหรือเลื่อนการขาย
ทอดตลาดออกไป  แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ 

ข้อ ๓๖ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาดไว้ทุกคร้ัง   
และรายงานต่อเลขาธิการ  ภายใน  ๗  วันทําการ  นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด  โดยมีข้อความ 
อย่างน้อยดังนี้ 

(๑) จํานวนบุคคลผู้เข้าสู้ราคา 
(๒) การสู้ราคาทรัพย์สินชนิดใด  ให้บันทึกชนิดของทรัพย์สิน  ชื่อและราคาของผู้ให้ราคาสูงสุด  

รวมทั้งชื่อและราคาของผู้ให้ราคาตามลําดับรองลงมาด้วย 
(๓) คณะกรรมการขายทอดตลาดขายได้หรือไม่เพราะเหตุใด 
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(๔) คณะกรรมการขายทอดตลาดต้องลงนาม  วัน/เดือน/ปี  กํากับไว้ด้วย 
ข้อ ๓๗ การขายทอดตลาดย่อมบริ บูรณ์   เ ม่ือผู้ ทอดตลาดตกลงขายโดยวิ ธี เคาะไม้   

หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วให้ทําสัญญาขายทอดตลาด  
ถ้าผู้ซื้อไม่ชําระเงินหรือไม่วางเงินมัดจํา  หรือวางเงินมัดจําไว้แล้วแต่ไม่ชําระเงินส่วนที่ เหลือ 
ภายในกําหนดเวลา  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดริบเงินมัดจํา  (ถ้ามี)  และเอาทรัพย์สินนั้นออก 
ขายทอดตลาดใหม่โดยแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนดวันและเวลาขายด้วย  เม่ือขายได้เงินเท่าใด   
ให้หักค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่าย  เหลือเงินสุทธิไม่คุ้มราคาขายทอดตลาดคร้ังก่อน  ให้เรียกร้องผู้ซื้อเดิม
ชําระเงินส่วนที่ยังขาดนั้น 

ข้อ ๓๘ การขายทอดตลาดของกลางซึ่ งผู้ซื้อจะต้องได้ รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ตามกฎหมายก่อน  ให้ผู้ซื้อวางเงินมัดจําไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕  ของราคาซื้อ  และให้นําใบอนุญาต 
มาแสดงต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดภายใน  ๑  เดือน  นับแต่วันที่การขายทอดตลาดเสร็จสิ้น
บริบูรณ์พร้อมทั้งชําระเงินที่ค้างชําระให้ครบถ้วน  ถ้าพ้นกําหนดดังกล่าวไม่สามารถนําใบอนุญาต 
มาแสดงได้ให้ริบมัดจํา  และให้คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดตลาดซ้ําอีกคร้ัง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการที่ผู้ซื้อไม่อาจนําใบอนุญาตมาแสดงได้มิได้เกิดจากความผิดของผู้ซื้อหรือ  
จากการที่ผู้ซื้อจงใจหรือประมาทเลินเล่อ  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดขยายระยะเวลาออกไป 
ตามที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน  ๑  เดือน 

ข้อ ๓๙ ผู้มีส่วนได้เสียอาจคัดค้านการขายทอดตลาดของกลางที่ไม่ชอบด้วยระเบียบนี้ 
โดยยื่นคําร้องต่อเลขาธิการขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดของกลางทรัพย์สินน้ันได้  แต่ต้องไม่ช้ากว่า  
๑๕  วัน  นับแต่การขายทอดตลาดของกลางเสร็จสิ้น 

ข้อ ๔๐ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบของกลาง  เช่น  ค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  ค่าขนย้าย  
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้อง  ให้เป็นภาระของผู้ซื้อ   

ข้อ ๔๑ การรับเงินจากการขายทอดตลาดของกลาง  เม่ือผู้ซื้อชําระเงินแล้วให้คณะกรรมการ  
ขายทอดตลาดออกใบรับเงินโดยมีสําเนา  ๓  ฉบับ  ต้นฉบับมอบให้ผู้ซื้อ  ส่วนสําเนาส่งให้ผู้มีหน้าที่ 
เก็บรักษาของกลาง  ๑  ฉบับ  เก็บไว้ในสํานวนคดีอีก  ๑  ฉบับ  อีก  ๑  ฉบับ  เก็บไว้เป็นต้นขั้ว   

ข้อ ๔๒ การรับเงินโดยปกติให้ รับเป็นเงินสดของรัฐบาลไทย  แต่ถ้าคณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดเห็นสมควรอาจรับเป็นแคชเชียร์เช็ค  โดยให้จดเลขที่แคชเชียร์เช็คในใบรับเงินด้วย   

ข้อ ๔๓ เม่ือได้รับชําระเงินจากการขายทอดตลาดของกลางแล้วไม่ว่ารับชําระเงินเป็นเงินสด  
หรือแคชเชียร์เช็ค  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาของกลางเพื่อดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๔ การรับเงินเป็นแคชเชียร์เช็ค  หากเรียกเก็บเงินไม่ได้  ให้ผู้ มีหน้าที่เก็บรักษา 
ของกลางแจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อดําเนินการเรียกร้องผู้ซื้อให้ชําระเงินนั้นหรือดําเนินการตามกฎหมายต่อไป 

ข้อ ๔๕ การรับเงิน  การนําส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการเบิกจ่ายเงินจากการ 
ขายทอดตลาดของกลาง  ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๔๖ การนําของกลางไปใช้ประโยชน์  ให้ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการนําของกลางไปใช้ประโยชน์ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 

หมวด  ๖ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๔๗ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากการเก็บรักษาของกลางตามระเบียบนี้  ให้เบิกจ่ายได้ 
ตามมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ข้อ ๔๘ กรณีของกลางที่มีกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือข้อตกลง  กําหนดวิธีการ 
เก็บรักษาไว้สําหรับส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  เช่น  ยาเสพติด  ไม้  แร่  เป็นต้น  ให้ถือปฏิบัติไปตามนั้น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ประยงค์ ปรียาจิตต์ 

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 


