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ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ความรั บ ผิด ทางละเมิ ด ของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๑๒
กําหนดให้ห น่ว ยงานของรั ฐที่ เสีย หายมีอํ านาจออกคําสั่ งเรีย กให้ เจ้า หน้ าที่ช ดใช้ค่า สิน ไหมทดแทน
กรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้กระทําละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ชําระเงินดังกล่าวภายในเวลา
ที่กําหนด และหากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเพิกเฉยไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนหน่วยงานของรัฐ
อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น ขายทอดตลาดเพื่อชําระเงินได้
ตามความนัยมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยวิธีการยึด
การอายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จักต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ อันเป็นบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุค คล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๕
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติรักษาการตามระเบีย บนี้ และให้มีอํานาจ
ออกคําสั่งหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
(๑) “เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
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(๒) “เจ้าพนักงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติผู้มีหน้าที่ยึด
อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๓) “เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ผู้อยู่ใต้บังคับของคําสั่งทางปกครอง
ให้ชําระเงินแก่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตามนัยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) “การบังคับทางปกครอง” หมายความว่า การดําเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้รับชําระเงิน
ตามคําสั่งทางปกครอง เช่น การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องชดใช้เงิน
(๕) “ยึด ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อทรัพ ย์สิน ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน
เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจ้าพนักงาน
(๖) “อายัด” หมายความว่า การสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินและหรือบุคคลภายนอกมิให้
จําหน่าย จ่าย โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้
รวมตลอดถึงการสั่งให้บุคคลภายนอกมิให้นําส่ง ทรัพ ย์สิน หรือชําระหนี้แ ก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน
แต่ให้ส่งมอบหรือชําระ ณ ที่ซึ่งผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดกําหนด
(๗) “ขายทอดตลาด” หมายความว่า การนําเอาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินออกขาย
โดยวิธใี ห้สู้ราคากันโดยเปิดเผย
(๘) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดและให้รวมถึง
ผู้ทอดตลาดด้วย
ข้อ ๕ เลขาธิการเป็นผู้มีอํานาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๖ คํ า สั่ ง และประกาศยึ ด ทรั พ ย์ สิ น คํ า สั่ ง แจ้ ง การอายั ด ทรั พ ย์ สิ น และประกาศ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ใช้ตามแบบที่เลขาธิการกําหนดท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๗ การส่งหนังสือ คําสั่งหรือประกาศตามข้อ ๖ ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๔
ว่าด้วยการแจ้งแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ข้อ ๘ เพื่อประโยชน์ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ทรัพย์สินที่เป็นของภรรยาหรือ
ที่เป็นของบุตร ผู้เยาว์ของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินซึ่งตามกฎหมายอาจถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงิน หรือเป็นทรัพย์สินที่อาจบังคับเอาชําระหนี้ได้ เจ้าหน้าที่อาจยึดหรืออายัดและเอาออก
ขายทอดตลาดตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๙ กรณี เจ้ าหน้าที่ ผู้ต้ องชดใช้เ งิน อุท ธรณ์ คํา สั่ง ให้ช ดใช้เ งิน หรือ ชํา ระเงิน หรื อชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเป็นตัวเงินซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาล หากเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินมิได้
ขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว้ก่อน หรือเจ้าพนักงานผู้ทําคําสั่งทางปกครอง หรือผู้มีอํานาจ
พิจารณาคําอุท ธรณ์ หรือผู้มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต้องของคําสั่งทางปกครอง มิได้มีคําสั่ง
ให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครองไว้ก่อน การอุทธรณ์คําสั่งหรือการฟ้องคดีต่อศาลไม่เป็นเหตุให้ทุเลา
การบังคับตามคําสั่งทางปกครองนั้น และเมื่อได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินไว้แล้ว
ให้ดําเนินการ ดังนี้
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(๑) กรณีการยึด ให้ชะลอการขายทอดตลาดทรัพ ย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ไว้ก่อน
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด เว้นแต่ทรัพย์สินที่ยึดมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ เจ้าพนักงานมีอํานาจขายได้ทันที
โดยวิธีการขายทอดตลาดหรือวิธีอื่นตามเห็นสมควร
(๒) กรณีการอายัดให้ระบุในคําสั่งอายัดว่า “ห้ามเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินและหรือบุคคลภายนอก
จําหน่าย จ่าย โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้จนกว่า
เจ้าพนักงานจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น”
ข้อ ๑๐ การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่ออกคําสั่งให้ชดใช้เงินหรือชําระเงินหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แล้วแต่กรณี
กรณีมีการอุทธรณ์คําสั่งหรือฟ้องคดีต่อศาล สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองได้ภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่การอุทธรณ์หรือคดีถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ การใช้มาตรการบังคับทางปกครองในกรณีต่อไปนี้ ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินถึงแก่ความตาย ให้สอบสวนให้ได้ความว่าตายเมื่อใด ใครเป็น
ผู้จัดการมรดก ใครเป็นทายาท หรือใครเป็นผู้ครอบครองทรัพย์มรดก ให้ดําเนินการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองไปยังบุคคลเหล่านั้น ซึ่งความรับผิดเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องมรดก
กรณีทรัพย์สินของผู้ตาย ไม่ว่าจะแบ่งไปยังทายาทแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้ทําการยึดหรืออายัด
และขายทอดตลาดทรัพย์สินนําเงินมาชําระหนี้ตามคําสั่งทางปกครอง หากทรัพย์สินของผู้ตายแบ่งไปยัง
ทายาทแล้ว ให้รีบดําเนินการทางศาลโดยด่ว น เนื่องจากสิท ธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อัน มีต่อเจ้ามรดก
กฎหมายกําหนดให้เจ้าหนี้ฟ้องคดีภายในอายุความ ๑ ปี นับแต่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดก
ตามมาตรา ๑๗๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
(๒) กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินตามคําสั่งทางปกครอง
ลาออก เกษียณหรือพ้นจากราชการ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติยังสามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
ได้ต่อไป
หมวด ๒
การยึดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
วิธีการยึดทรัพย์สนิ
ข้อ ๑๒ เมื่อถึงกําหนดเวลาที่อาจใช้สิทธิยึดทรัพย์สินได้ตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้กองกฎหมายและ
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สนธิสัญญานิวเคลียร์ ดําเนินการสืบหาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินโดยไม่ชักช้าและประเมิน
ราคาทรัพย์สินนั้นตามข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕
ข้อ ๑๓ ให้กองกฎหมายและสนธิสัญญานิวเคลียร์ รายงานการสืบสวนหาทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เ งิน พร้อมเสนอคําสั่ง แต่งตั้ งเจ้า พนักงานไปทําการยึด ทรัพ ย์สิ น คํ าสั่งให้ยึด ทรัพ ย์สิ น
ประกาศยึดทรัพย์สิน หรือคําสั่งให้อายัดทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี เพื่อให้เลขาธิการลงนาม
ข้อ ๑๔ เมื่อเลขาธิการลงนามในคําสั่งแต่งตั้งเจ้ าพนักงาน คํา สั่งยึด ทรั พ ย์สิน ประกาศ
ยึดทรัพย์สิน หรือคําสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนไปให้กองกฎหมายและสนธิสัญญานิวเคลียร์
เพื่อดําเนินการต่อไป
ข้อ ๑๕ ถ้าในคําสั่งยึดทรัพ ย์สิน เฉพาะเจาะจงให้ยึดทรัพย์สิน สิ่งใด ให้เจ้าพนักงานยึด แต่
เฉพาะทรัพย์สินสิ่งนั้น ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินที่สามารถใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้
โดยวิธีการยึด ได้แก่ สังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์
ข้อ ๑๖ ก่อนไปทําการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานผู้ไปยึดทรัพย์สินพิจารณาตรวจสอบให้แน่ชัดว่า
จะต้องยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินหรือไม่ และจํานวนราคาทรัพย์สินที่จะยึดได้ตามกฎหมาย
มีประมาณเท่าใด พร้อมทั้งนําประกาศยึดทรัพย์สินไปด้วย เพื่อปิดไว้ ณ สถานที่ที่ยึดทรัพย์สิน
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าพนักงานไปทําการยึดทรัพย์สินโดยเร็วและให้นําคําสั่งยึดทรัพย์สินกับเครื่องมือ
และอุปกรณ์สําหรับการยึดทรัพย์สิน เช่น ครั่ง และตราตีครั่งไปด้วย ทั้งนี้ จะมีเจ้าพนักงานอื่นร่วมไป
ช่วยเหลือด้วยก็ได้
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าพนักงานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในการยึดทรัพย์สินดําเนินการด้วยความสุภาพและ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายเกินกว่าที่จําเป็น
ถ้ามีผู้ขัดขวางในการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานชี้แจงว่ากล่าวแต่โดยดีก่อนถ้าผู้นั้นยังขัดขวางอยู่อีก
ก็ให้เจ้าพนักงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตํารวจเพื่อดําเนินการยึดทรัพย์สินจนได้
ข้อ ๑๙ เจ้าพนักงานจะต้องดําเนินการยึดทรัพย์สินในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก
ในวันทําการงานปกติ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่งจะทําการยึดทรัพย์สินในวันหยุดราชการก็ได้
โดยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ข้อ ๒๐ ก่อนทําการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานแสดงคําสั่งยึดทรัพย์สินต่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงิน หรือบุคคลที่ระบุไว้ในคําสั่งยึดทรัพย์สิน ถ้าไม่ปรากฏตัวบุคคลดังกล่าวให้แสดงต่อบุคคลที่อยู่
ในสถานที่นั้น และหากทรัพย์สิน ที่ยึด มีผู้ถือกรรมสิท ธิ์ร่วมให้แ จ้งการยึด ทรัพย์สิน ให้ผู้ถือกรรมสิท ธิ์
ร่วมทราบด้วย
ข้อ ๒๑ ในการจะดําเนินการยึดทรัพย์สิน เจ้าพนักงานมีอํานาจเท่าที่มีความจําเป็นเพื่อที่จะค้น
สถานที่ใด ๆ อันเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินหรือได้ครอบครองอยู่ เช่น บ้าน ที่อยู่อาศัย คลังสินค้า
โรงงานหรือร้านค้าขาย เป็นต้น ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุดบัญชี เอกสารหรือแผ่นกระดาษและ
กระทํ า การใด ๆ ตามสมควรเพื่ อ เปิ ด สถานที่ ดั ง กล่ า ว รวมทั้ ง ตู้ นิ ร ภั ย ตู้ หรื อ ที่ เ ก็ บ ของอื่ น ๆ
แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
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การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรเจ้าพนักงานอาจขอความร่วมมือเจ้าพนักงานตํารวจ
ให้อยู่ร่วมในการดําเนินการ และอาจแจ้งความให้เจ้าพนักงานตํารวจแห่งท้องที่บัน ทึกไว้เป็นหลักฐาน
ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๒ ให้เจ้าพนักงานยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินแต่เพียงพอกับหนี้ที่ต้องชําระ
ตามคําสั่งยึดทรัพย์สิน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สินและขายทอดตลาด แต่ถ้า
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินมีแต่ทรัพย์สินซึ่งมีราคามากกว่าจํานวนหนี้ และไม่อาจแบ่งยึดโดยมิให้ทรัพย์สินนั้น
เสื่อมราคา เช่น ทําให้เปลี่ยนสภาพและราคาตกต่ํา ทั้งทรัพย์สินอื่นที่จะยึดให้เพียงพอกับจํานวนหนี้
ไม่ปรากฏด้วยแล้ว ก็ให้ยึดทรัพย์สินที่ว่านั้นมาขายทอดตลาดทั้งหมด
ข้อ ๒๓ เจ้าพนักงานย่อมไม่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานอื่นได้ยึดหรืออายัดไว้ก่อนแล้ว
หรือทรัพย์สินที่มีกฎหมายบัญญัติให้ไม่อยู่ในการรับผิดแห่งการบังคับคดี
ข้อ ๒๔ เมื่อปรากฏว่าทรัพย์สินนั้นไม่อาจยึดได้ตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงานรีบรายงานต่อ
เลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งงดการยึดทรัพย์ไว้ก่อน
เมื่อยึดทรัพย์สินมาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ทรัพย์สินที่ยึดนั้นเป็นของบุคคลอื่นให้เจ้าพนักงาน
แจ้งให้เลขาธิการทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการเพิกถอนการยึดทรัพย์นั้น
ข้อ ๒๕ ถ้าจะยึดที่ดิน ให้เจ้าพนักงานผู้ไปยึดทรัพย์สินดําเนินการให้ได้เอกสารสิทธิในที่ดิน
หรือสําเนาซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินรับรอง เพื่อตรวจสอบจําลองแผนทีห่ ลังโฉนดที่ดิน ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือไม่ หากเชื่อได้ว่าเป็นที่ดินแปลงเดียวกันแล้ว ให้จัดการยึดโดยบรรยายให้เห็นสภาพและทําเลที่ตั้ง
ของที่ดินในรายการยึดที่ดิน
ข้อ ๒๖ ถ้าที่ ดิน ที่ ยึด นั้ น มีสิ่ งปลู กสร้ างหรือ ไม้ล้ มลุก หรือธั ญ ชาติอั นจะเก็บ เกี่ย วรวงผล
ได้คราวหนึ่งหรือหลายคราวต่อปีเป็นของผู้อื่นปลูกอยู่ ให้เจ้าพนักงานบันทึกถ้อยคําของเจ้าของสิ่งนั้น ๆ
ให้ปรากฏว่ามีสิทธิในที่ดินอย่างไร เช่น สิทธิเก็บกิน สิทธิเหนือพื้นดิน หรือสิทธิตามสัญญาเช่า เป็นต้น
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการยึดทรัพย์สินของกสิกร พ.ศ. ๒๔๗๕ การยึดที่ไร่ นา
ซึ่งมีไม้ล้มลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวได้ตามฤดูกาลจะยึดแต่ที่ดิน ไม่ยึดไม้ล้มลุกและธัญชาติหรือจะยึด
ทั้งที่ดินและไม้ล้มลุกหรือธัญชาติด้วยก็ได้
ข้อ ๒๗ การยึดที่ดินซึ่งมีไม้ยืนต้น ให้เจ้าพนักงานจดชนิดและประมาณจํานวนต้นไม้ไว้ด้วย
ข้อ ๒๘ ถ้าทรัพย์สินที่ยึดมีดอกผลธรรมดาที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินจะต้องเป็นผู้เก็บเกี่ย ว
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้เก็บเกี่ยวในนามของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน เมื่อมีผู้ร้องขอให้เจ้าพนักงานเก็บเกี่ยว
และเจ้าพนักงานเห็นสมควรจัดการให้ เจ้าพนักงานต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินทราบ
ในขณะทําการยึด แล้วจึงให้ทําการเก็บดอกผลนั้นเมื่อถึงกําหนด
ข้อ ๒๙ การยึดเรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้เจ้าพนักงานจัดการยึดโดยบรรยาย
ให้เห็นสภาพของสิ่งนั้น ๆ เช่น พื้น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง เสา เครื่องบนและหลังคา ใช้วัสดุชนิดใด
มีกี่ชั้น กี่ห้อง ขนาดกว้างยาวสูงเท่าใด เก่าหรือใหม่เพียงใด เลขทะเบียนเท่าไร ถ้าเป็นสถานที่ให้เช่า
ค่าเช่าเท่าใด เป็นต้น
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ข้อ ๓๐ การยึด สังหาริมทรัพย์มีรูปร่างและอสังหาริมทรัพ ย์ ย่อมครอบไปถึงดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓๑ ให้เจ้าพนักงานแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งตามวิธีที่เห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์สินแล้ว เช่น
(๑) การยึดสิ่งของ ให้เจ้าพนักงานปิดหรือผูกแผ่นเลขหมายบนสิ่งของที่ยึดให้ตรงตามบัญชีทรัพย์สิน
ถ้าสามารถจะเก็บรวมเข้าหีบหรือตู้ได้ก็ให้รวมไว้ แล้วปิดหีบหรือตู้ประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง
(๒) การยึดที่ดิน ห้องชุด เรือน โรง หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ให้ปิดประกาศหรือทําเครื่องหมายไว้
(๓) การยึดสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือปศุสัตว์ จะใช้สีทาที่เขาหรือที่ตัวหรือจะใช้แผ่นเลขหมาย
ผูกคอหรือจะต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกประทับตราครั่งที่ประตูคอกก็ได้ แล้วแต่จะเห็นสมควร แต่อย่าให้เป็น
การขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์
ข้อ ๓๒ เมื่อได้ยึดเรือกําปั่นหรือเรือมีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟหรือเรือยนต์มีระวาง
ตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพหรือสัตว์พาหนะ ให้แจ้งการยึดไปยังกรมการขนส่งทางน้ําและพาณิชย์นาวีหรือ
นายทะเบียนแห่งท้องที่ แล้วแต่กรณี
กรณียึดทรัพย์สินอื่นที่มีทะเบียน เช่น รถยนต์ เครื่องจักร ให้แจ้งการยึดไปยังนายทะเบียน
แห่งทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๓๓ ในการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานจัดทําบันทึกรายงานการดําเนินการโดยสังเขป
หากมีพ ฤติการณ์หรือเหตุการณ์ที่สมควรบัน ทึกไว้เป็นหลักฐานก็ให้บันทึกไว้แล้วอ่านบันทึกนั้น ให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลที่อยู่ ณ ที่ยึดฟัง แล้วให้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานด้วย ถ้าผู้ใดไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกว่า อ่านให้ฟังแล้วไม่ยอมลงลายมือชื่อพร้อมกับ
ลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานและพยานรับรองไว้
ข้อ ๓๔ ห้ามยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน โดยประมาณราคารวมกันตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ในกรณีเลขาธิการเห็นสมควรจะกําหนดทรัพ ย์สินดังกล่าวที่มีราคาเกิน กว่าที่กําหนดไว้ต าม
มาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ให้เป็ น ทรัพ ย์ สิน ที่ไม่ ต้องอยู่ ในบังคั บ
แห่งระเบียบนี้ก็ได้ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความจําเป็นตามฐานะของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน
(๒) เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพ หรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณรวมกัน
ราคาไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๒๘๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ถ้าเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงินมีคําขอโดยทําเป็นคําร้องต่อเลขาธิการ ขออนุญาตใช้เครื่องมือหรือเครื่องใช้อัน จําเป็น
เพื่อการดําเนินการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพอันมีราคาเกินกว่าจํานวนราคาดังกล่าวแล้วให้เลขาธิการ
มีอํานาจที่จะใช้ดุลพินิจอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในบังคับแห่งเงื่อนไขตามที่เห็นสมควร
(๓) วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่แทนหรือช่วยอวัยวะของเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงิน
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(๔) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือสําหรับ
วงศ์ต ระกูลโดยเฉพาะ จดหมายหรือสมุดบัญ ชีต่าง ๆ นั้นอาจยึด มาตรวจดูเพื่อประโยชน์แห่งการยึด
ทรัพย์สินได้ถ้าจําเป็น แต่ห้ามมิให้เอาออกขายทอดตลาด
(๕) ทรัพย์สินของกสิกรตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการยึดทรัพย์สินของกสิกร
พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้แก่ พืชพันธุ์ที่ใช้ในปีต่อไปตามสมควร พืชผลที่เก็บไว้สําหรับเลี้ยงตัวและครอบครัว
ตามฐานานุรูปสําหรับหนึ่งปี สัตว์และเครื่องมือประกอบอาชีพที่มีไว้พอแก่การดําเนินอาชีพต่อไป
ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานจัดทําบัญชีทรัพย์สินที่ยึดโดยแสดงรายละเอียด เช่น ชื่อ ประเภท
จํานวน ขนาด น้ําหนัก สภาพและราคาประเมินแห่งทรัพย์สิน เป็นต้น ตามลําดับหมายเลขไว้
ข้อ ๓๖ การจดบัญ ชีท รัพ ย์สิ น ถ้า เป็ น ทรัพ ย์สิ น หลายสิ่ง ราคาเล็ กน้อ ย จะมั ด รวมหรื อ
กองรวมกันแล้วจดเป็นเลขหมายเดียวกันก็ได้
ข้อ ๓๗ เมื่อกระทําการยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินแล้ว ให้แจ้งรายการยึดและ
ราคาประเมินให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินทราบ และถ้าทรัพย์สินที่ยึดมีผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมให้แจ้งการยึด
ให้ผ้ถู ือกรรมสิทธิ์ร่วมทราบด้วย
หากไม่สามารถจะกระทําตามความในวรรคก่อนได้ ให้ปิดประกาศแจ้งการยึดไว้ ณ สถานที่ที่ยึด
หรือประกาศแจ้งการยึดทางหนังสือพิมพ์รายวันไม่เกิน ๗ วัน
ถ้าทรัพย์สินที่ยึดเป็นทีด่ ินและห้องชุด ให้แจ้งการยึดนั้นให้เจ้าพนักงานที่ดินท้องทีท่ ี่ทดี่ ินตั้งอยู่ทราบ
เพื่อบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
เมื่อดําเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ให้รายงานการยึดทรัพย์สินพร้อมบัญชีทรัพย์สินที่ยึดต่อเลขาธิการ
ส่วนที่ ๒
วิธีการประเมินราคาทรัพย์สิน
ข้อ ๓๘ การประเมินราคาที่ดินพึงพิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกัน คือ
(๑) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยคํานึงถึงสภาพแห่งที่ดินนั้นว่าเป็นที่ดินประเภทใด เช่น
ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่นั้นอยู่ในทําเลอย่างใด
เช่น อยู่ในทําเลค้าขาย ที่ชุมนุมชนอยู่ติดถนนหรือแม่น้ําลําคลองหรือไม่ รถยนต์เข้าถึงหรือไม่ หากเป็น
ที่ให้เช่ามีผลประโยชน์หรือรายได้มากน้อยเพียงใด
(๒) ราคาที่ดินบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเจ้าพนักงานเคยขายทอดตลาดไปแล้ว
(๓) ราคาซื้อขาย หรือจํานอง หรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึด และที่ดินข้างเคียง
(๔) ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน
ข้อ ๓๙ การประเมินราคาทรัพย์สินนอกจากที่ดิน ให้ประเมินตามราคาซื้อขายในท้องตลาด
ตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้น ๆ
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ข้อ ๔๐ การประเมิน ราคาทรัพ ย์สินที่มีการจํานองหรือจํานําให้ปฏิบัติเช่น เดีย วกับข้อ ๓๔
และข้อ ๓๕ แต่ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่าจํานองหรือจํานําเมื่อใด ต้นเงินเท่าใด เพื่อประกอบดุลพินิจใน
การขายทอดตลาด
ข้อ ๔๑ หากเลขาธิการเห็นว่าราคาทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานประเมินไม่เหมาะสมหรือผู้มีส่วนได้เสีย
ในการยึดทรัพย์สินร้องขอโดยมีเหตุผลอันสมควร เลขาธิการมีอํานาจแก้ไขราคาประเมินได้เอง หรือมีคําสั่ง
ให้เจ้าพนักงานทําการประเมินราคาใหม่ หรืออาจขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สิน
หรือผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินช่วยประเมินราคาให้
กรณีประเมินราคาตามคําร้องขอของผู้มีส่วนได้เสียในการยึดทรัพย์สินให้ผู้ร้องขอเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
เมื่อได้มีการแก้ไขราคาประเมินแล้ว ให้เจ้าพนักงานแจ้งราคาประเมินที่ได้แก้ไขใหม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ
ข้อ ๔๒ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิน บางประเภท หากมีค วามจํ าเป็น ต้ องใช้ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ผู้ชํานาญพิเศษ หรือผู้มีความรู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินราคาให้เลขาธิการสั่งให้ดําเนินการได้
ส่วนที่ ๓
การคัดค้านการยึดทรัพย์สิน
ข้อ ๔๓ ถ้าบุคคลใดจะยื่นคําร้องคัดค้านการยึด ทรัพย์สิน โดยกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงินไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานได้ยึดไว้ ก่อนที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด
บุคคลนั้น อาจยื่นคําร้องขอต่อเลขาธิการ เพื่อให้มีคําสั่งปล่อยทรัพย์สินเช่นว่านั้น เมื่อเจ้าพนักงานได้รับ
คําร้องขอเช่นว่านี้ ให้งดการขายทอดตลาดหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นไว้ในระหว่างรอคําวินิจฉัยชี้ขาดของ
เลขาธิการต่อไป เว้นแต่
(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องขอนั้นไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงเวลาให้ล่าช้า
เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ผู้รอ้ งวางเงินต่อเลขาธิการในเวลาที่กําหนดตามจํานวนเงินที่เห็นสมควรเพื่อประกัน
ความเสียหายใด ๆ ที่อาจได้รับเนื่องจากเหตุที่เนิ่นช้าในการขายทอดตลาดอันเกิดแต่การยื่นคําร้องขอนั้น
ถ้าผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเช่นว่านี้ให้เลขาธิการยกคําร้องนั้นเสียและมีคําสั่งให้ดําเนินการต่อไป
(๒) ถ้าทรัพย์สินที่พพิ าทนั้นเป็นสังหาริมทรัพย์และมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคําร้องขอนั้น
ไม่มีเหตุผลอันควรฟัง หรือถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยึดเป็นสังหาริมทรัพย์ที่เก็บไว้นานไม่ได้ เลขาธิการ
มีอํานาจสั่งให้คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือจําหน่ายทรัพย์สินนั้นโดยไม่ชักช้า
ส่วนที่ ๔
การเก็บรักษาทรัพย์สินทีย่ ึด
ข้อ ๔๔ ทรัพ ย์สิน ที่ยึด ไว้ แ ล้ว ให้นํ ามาเก็ บรัก ษาไว้ที่ง านพัสดุ สํ านัก งานเลขานุ การกรม
แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของอื่นซึ่งลําบากต่อการขนย้ายให้มอบแก่บุคคลที่สมควรเป็นผู้ดูแล
รักษาไว้
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การมอบทรัพย์สินที่ยึดให้บุคคลอื่นดูแลรักษาให้ถือหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินยอมรับรักษาทรัพย์สินที่ยึด และเจ้าพนักงานเห็นสมควรจะมอบ
ทรัพย์สินนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินเป็นผู้ดูแลรักษาก็ได้
(๒) ถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินไม่รับรักษาทรัพย์สินที่ยึด เมื่อเจ้าพนักงานเห็นสมควรจะมอบ
ทรัพย์สินไว้ในความดูแลของบุคคลอื่นซึ่งครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ก็ได้
(๓) ถ้าไม่สามารถปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ได้ เลขาธิการจะเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สินและ
จ้างคนดูแลรักษาทรัพย์สินนั้นไว้ก็ได้
ข้อ ๔๕ ให้เจ้าพนักงานจดไว้ในรายการยึดทรัพย์สินโดยชัดแจ้งว่า ได้จัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน
นั้นอย่างไร และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าเช่าสถานที่เก็บทรัพ ย์สิน ค่าจ้างดูแลรักษา
ทรัพย์สินเท่าใด
ข้อ ๔๖ ให้ผู้รับรักษาทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนก็ได้ หรือไม่มีค่าตอบแทนก็ดี หรือผู้ให้เช่า
สถานที่รักษาทรัพย์สินก็ดี หรือผู้รับจ้างดูแลทรัพย์สินก็ดี ทําหนังสือสัญญากับเลขาธิการ
ข้อ ๔๗ ในกรณีผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทําให้สูญหาย ทําให้เสื่อมค่า
ทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินทีย่ ึด ให้เลขาธิการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายร้องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน
เพื่อดําเนินคดีแก่ผู้กระทําผิดทุกเรื่อง
หมวด ๓
การอายัดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
วิธีการอายัดทรัพย์สิน
ข้อ ๔๘ เจ้าพนักงานอาจอายัดสังหาริมทรัพย์อันมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งสิทธิทั้งปวง
อันมีอยู่ในทรัพย์เหล่านั้น หรือเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องส่งมอบหรือโอน หรือชําระให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงิน ในการอายัดดังกล่าวเจ้าพนักงานมีอํานาจที่จะยึดบรรดาเอกสารทั้ง ปวงที่ให้สิทธิแ ก่
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินในอันที่จะได้รับส่งมอบ หรือรับโอนทรัพ ย์สินหรือสิท ธิ หรือได้รับชําระเงิน
เช่นว่านั้น
ข้อ ๔๙ เมื่อเห็นสมควรใช้สิทธิอายัดทรัพย์สินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ให้กองกฎหมายและสนธิสัญญา
นิวเคลียร์ รายงานการขออนุญาตอายัดทรัพย์สินพร้อมทั้งเสนอให้เลขาธิการลงนามในคําสั่งอายัด
ข้อ ๕๐ เมื่อเลขาธิการลงนามในคําสั่งอายัดทรัพย์สินแล้ว ให้ส่งเรื่องคืน กองกฎหมายและ
สนธิสัญญานิวเคลียร์ เพื่อดําเนิน การส่งคําสั่งอายัดให้แ ก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินและบุคคลภายนอก
ซึ่งต้องส่งมอบเงินหรือสิ่งของนั้น
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ข้อ ๕๑ ห้ามอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ดังต่อไปนี้
(๑) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ และเงินรายได้เป็นคราว ๆ อันบุคคลภายนอกได้ยกให้
เพื่อเลี้ยงชีพเป็นจํานวนตามที่เลขาธิการเห็นสมควร
(๒) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ และเบี้ยหวัดของข้าราชการหรือลูกจ้างของรัฐบาล
และเงินสงเคราะห์ หรือบํานาญที่รัฐบาลได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้น
(๓) เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานนอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคลเหล่านั้นหรือคู่สมรส
หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นจํานวนตามที่เลขาธิการเห็นสมควร
(๔) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่เจ้าหน้าที่ผู้ตอ้ งชดใช้เงินได้รับอันเนื่องมาแต่ความตายของบุคคลอื่น
เป็นจํานวนตามที่จําเป็นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เลขาธิการเห็นสมควร
ในการกําหนดจํานวนเงินตาม (๑) และ (๓) ให้เลขาธิการกําหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือน
ขั้นต่ําสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงินและจํานวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินด้วย
ส่วนที่ ๒
การคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน
ข้อ ๕๒ ถ้าบุคคลภายนอกได้ รับคําสั่งอายัด ปฏิเสธหรือโต้แ ย้งหนี้ที่เรี ย กร้องเอาแก่ต นให้
เจ้าพนักงานทําการไต่สวนตรวจสอบ หากปรากฏว่าหนี้ที่เรียกร้องมีอยู่จริงให้ออกคําสั่งเตือนให้บุคคลนั้น
ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดอีกครั้ง ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอายัด ให้เจ้าพนักงานดําเนินคดีฟ้องร้อง
ให้บุคคลดังกล่าวรับผิดเสมือนหนึ่งบุคคลนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน และตลอดจนค่าแห่งความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดทรัพย์สินพร้อมกันไปด้วย
ถ้าไม่มีการคัดค้านการอายัดทรัพย์สิน แต่บุคคลผู้ได้รับคําสั่งอายัดมิได้ปฏิบัติตามคําสั่งอายัด
ให้เจ้าพนักงานดําเนินการเช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้น
ส่วนที่ ๓
การจัดการทรัพย์สินที่อายัด
ข้อ ๕๓ ทรัพย์สินที่อายัดให้จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็นพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินออก
ให้แก่ผู้ถือ หรือออกในนามของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน เจ้าพนักงานจะร้องขอต่อเลขาธิการมิให้มีคําสั่ง
อนุญาตให้จําหน่ายสิ่งเหล่านั้น ตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได้ หากสิ่งเหล่านั้นมีรายการขานราคา
กําหนดไว้ ณ สถานแลกเปลี่ยนหรือถูกยกคําขอเสียก็ให้ขายสิ่งเหล่านั้นโดยวิธีขายทอดตลาด
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(๒) ถ้าเป็นตราสารเปลี่ยนมือ เช่น ตั๋วเงิน เจ้าพนักงานร้องขอให้เลขาธิการมีคําสั่งอนุญาต
จําหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตราสาร หรือราคาต่ํากว่านั้น ตามที่เลขาธิการเห็นสมควร ถ้าเลขาธิการ
ยกคําขอเสีย ก็ให้นําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด
(๓) ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบตามสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้น ได้ส่งมอบให้แก่เจ้าพนักงานแล้ว
ให้นําออกขายโดยการขายทอดตลาด
(๔) ถ้าการจําหน่ายสิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดนั้น กระทําได้โดยยาก เนื่องจากการชําระหนี้นั้น
ต้องอาศัยการชําระหนี้ตอบแทน หรืออาจต้องด้วยเหตุผลอื่นอันจะทําให้การชําระหนี้นั้นล่าช้าออกไปอีก
และอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เมื่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย หรือเจ้าพนักงานร้องขอเลขาธิการอาจมีคําสั่ง
ให้จําหน่ายโดยวิธีอื่นก็ได้
หมวด ๔
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด
ข้อ ๕๔ ในการขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิน ให้เลขาธิการแต่ งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อจัด การ
ขายทอดตลาด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากข้าราชการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ จํานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
จากกองกฎหมายและสนธิสัญญานิวเคลียร์ และกําหนดให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
หากจําเป็นจะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยก็ได้
ส่วนที่ ๒
วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๕๕ ให้กองกฎหมายและสนธิสัญญานิวเคลียร์ จัดทํารายงานขออนุญาตขายทอดตลาดทรัพย์สิน
พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ย วข้อง เช่น สําเนาคําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ยึดทรัพย์สิน ประกาศเรื่อง
ยึดทรัพย์สิน บัญชียึดทรัพย์สิน และเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้ง
เสนอความเห็นว่าควรขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ในรายงาน พร้อมทั้งเสนอให้เลขาธิการลงนามในคําสั่ง
ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
ข้อ ๕๖ เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าพนักงานจัดทําประกาศ
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะขาย เช่น ชื่อเจ้าของทรัพย์สิน
วัน เวลา สถานที่ที่จะขาย ชื่อ ประเภทลักษณะ จํานวน ขนาด น้ําหนัก และภาระติดพันเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินนั้น ๆ เป็นต้น ถ้าเป็นที่ดินให้แจ้งเนื้อที่อาณาเขตกว้างขวาง ชื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง สถานที่ตั้ง
พร้อมทั้งแผนที่สังเขป เสนอประธานคณะกรรมการเพื่อลงนาม
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ข้อ ๕๗ เมื่อประธานคณะกรรมการได้ลงนามในประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว
ให้เจ้าพนักงานจัดส่งประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินและผู้มีส่วนได้เสีย
ทั้งปิดประกาศไว้โ ดยเปิดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ท รัพย์สิน นั้น ตั้งอยู่ ที่ชุมนุมชน และ
สถานที่ราชการอันเห็นสมควร ก่อนกําหนดวันขายไม่น้อยกว่า ๗ วัน
ถ้ า ประธานกรรมการเห็ น สมควรจะลงประกาศโฆษณาการขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น นั้ น
ในหนั งสือพิ มพ์ร ายวัน หรื อทางวิท ยุ กระจายเสีย ง หรื อทางโทรทั ศน์ หรือ ทางสื่ ออิเ ล็กทรอนิก ส์
ก่อนกําหนดวันขายไม่น้อยกว่า ๗ วันก็ได้
ข้อ ๕๘ การกําหนดวันขายทอดตลาดในประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินให้ถือเกณฑ์
ดังนี้
(๑) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กําหนดวันขายไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน
นับแต่วันที่ที่ลงประกาศเรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพ ย์สินอื่น กําหนดวัน ขายไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ที่ลงประกาศเรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๓) ในกรณีจําเป็น เร่งด่วนคณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพ ย์สินได้เมื่อพ้น ระยะเวลา
อย่างน้อย ๕ วัน นับแต่วันที่ยึดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
ในกรณีของสดหรือของเสียง่ายให้นําออกขายได้ทันที หรือดําเนินการโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(๔) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว หากมีความจําเป็นคณะกรรมการอาจเลื่อน
หรืองดการขายทอดตลาดทรัพย์สินก็ได้
ข้อ ๕๙ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติ ดังนี้
(๑) การขายทอดตลาดทรั พ ย์สิ น ที่ติด จํานอง ให้มีห นังสื อแจ้ง ให้ผู้ รับจํา นองทราบถึงวั น
เวลา และสถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พร้อมทั้งให้สอบถามผู้รับจํานองถึงรายละเอียดของภาระ
จํานอง เช่น ต้นเงิน ดอกเบี้ยที่ค้างชําระ ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าจะให้ขายโดยติดจํานองหรือ
ปลอดจํานอง ถ้าผู้รับจํานองไม่แจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแล้วก็ให้ขายทรัพย์สิน
โดยติด จํานอง ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจํานองให้ข ายทรัพ ย์สิน โดยปลอดจํานองคณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้ขายทรัพย์สินโดยติดจํานองก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
การขายทรัพย์สินอย่างติดจํานอง ให้แสดงรายชื่อผู้รับจํานองพร้อมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยที่ยัง
ค้างชําระจนถึงวันขาย และข้อความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์สินนั้นต้องรับภาระจํานองติดไปด้วย ไว้ในประกาศ
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยชัดเจน
การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง การกําหนดราคาขายให้พิจารณาถึงต้นเงิน ดอกเบี้ยจํานอง
ซึ่งยังค้างชําระแก่ผู้รับจํานองจนถึงวันขาย พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
และเงินที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ต้องชําระ ถ้าคาดหมายว่าเงิน ที่ได้จ ากการขายทอดตลาดไม่อาจ
ปลดเปลื้องหนี้ได้หรือหากขายทอดตลาดแล้ว เจ้าหนี้จํานองจะได้รับเงินจากการขายทอดตลาดไปทั้งหมด
ก็ให้งดการขายทอดตลาดและรายงานเลขาธิการพิจารณาสั่งการเป็นราย ๆ ไป
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การขอรับชําระหนี้ของผู้รับจํานอง ให้ถือหนังสือตอบรับของผู้รับจํานองตามวรรคหนึ่งเป็น
คําขอรับชําระหนี้จํานอง ก่อนจ่ายเงินชําระหนี้จํานองพร้อมดอกเบี้ยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดเสียก่อน
ว่าหนี้จํานองและดอกเบี้ย เป็นหนี้บุริมสิทธิที่จะได้รับชําระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญหรือไม่ และผู้รับจํานอง
ได้ปลดหนี้จํานองให้แล้ว พร้อมทั้งให้ขอใบรับยึดถือไว้เป็นหลักฐานในการชําระหนี้จํานองพร้อมดอกเบี้ยด้วย
จึงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจํานองได้
(๒) ถ้าทรัพ ย์สิน ที่จะขายทอดตลาดเป็นตู้นิรภัย หีบ หรือกําปั่นเหล็ก ให้คณะกรรมการ
จัดการเปิดเสียก่อน จึงจะขายทอดตลาดได้
(๓) การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ประเภทซึ่งผู้ ยึด ถือ ครอบครองจะต้อ งได้ รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางมัดจําไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของราคาซื้อและให้ผู้ซื้อจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๓๐ วัน พร้อมทั้งชําระเงินที่ค้างให้ครบถ้วน
ถ้าพ้นกําหนดนี้แล้วผู้ซื้อไม่สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได้ ก็ให้ริบเงินมัดจํานั้นแล้วนําส่งผ่านฝ่ายคลัง
สํานักงานเลขานุการกรมและให้จัดการขายทอดตลาดใหม่ได้
(๔) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จะต้องมีใบอนุญาตกํากับ เช่น สุราตั้งแต่ ๑๐ ลิตรขึ้นไป
ให้คณะกรรมการขอความร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราให้แก่ผู้ซื้อด้วย
(๕) การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่งให้ปฏิบัติ ดังนี้
(ก) ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการมีอํานาจ
๑) จัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคาเล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้
๒) จัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์สองสิ่งหรือกว่านั้นขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้
ในเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าเงินรายได้จากการขายจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น
(ข) ในการขายอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้น อาจแบ่งแยกออกเป็นส่วน ๆ ได้
คณะกรรมการมีอํานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้น
เพราะเหตุนั้น
(ค) การขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดลําดับที่จะขาย
ทรัพย์สินนั้นได้
(ง) บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สิน ที่จะขายทอดตลาด อาจร้องขอให้คณะกรรมการ
รวมหรือแยกหรือให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลําดับที่กําหนดไว้หรือจะร้องคัดค้านการขายของคณะกรรมการ
ใน (ก) ถึง (ค) ก็ได้ ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่ย อมปฏิบัติต ามคําร้องขอหรือ คัด ค้านเช่น ว่านั้ น
ผู้มีส่วนได้เสียจะยื่นคําขอต่อเลขาธิการโดยทําเป็นคําร้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันปฏิเสธ เพื่อขอให้มี
คําสั่งชี้ขาดในเรื่องนั้นก็ได้
ข้อ ๖๐ วิธีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนเริ่มขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปักธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดและอ่านประกาศ
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ สถานที่ขายโดยเปิดเผย
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(๒) คณะกรรมการจะใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ตนเป็นผู้จัดการ
ขายไม่ได้
(๓) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าทรัพย์สินที่ทําการขายทอดตลาดมีมูลค่าสูงมากหรือมีผู้ใดจะสู้ราคา
โดยไม่สุจริต หรือไม่สามารถจะชําระราคาได้ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการวางหลักประกันที่เชื่อถือได้
ตามที่เห็นสมควร
(๔) การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิน ให้ผู้ข ายทอดตลาดแสดงความตกลงขายด้ว ยวิธีเคาะไม้
หรือแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีต ประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังไม่ได้แ สดงเช่น นั้น
ผู้สู้ราคาจะถอนคําสู้ราคาก็ได้
(๕) ให้ผู้ทอดตลาดร้องขานจํานวนเงินที่มีผู้สู้ราคาครั้งที่หนึ่ง และกล่าวคําว่า “หนึ่ง” ๓ - ๔ หน
ถ้าไม่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้น ให้เปลี่ยนร้องขานจํานวนเงินนั้นเป็นครั้งที่สอง และกล่าวคําว่า “สอง” อีก ๓ - ๔ หน
เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาสูงกว่านั้นและผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับทางปกครองไม่คัดค้านราคา และคณะกรรมการ
เห็นว่าได้ราคาพอสมควร ก็ให้ผู้ทอดตลาดกล่าวคําว่า “สาม” พร้อมกับเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใด
อย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แต่ถ้าก่อนเคาะไม้หรือแสดงกิริยาดังกล่าวมีผู้สู้ราคา
สูงขึ้นไปอีก ก็ให้ร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามลําดับ
ในกรณีผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่งคัดค้านราคา ให้คณะกรรมการเลื่อนการขายออกไปนัดหนึ่ง
และในนัดต่อไปหากราคาที่มีผู้เสนอไม่ต่ํากว่าราคาที่เสนอไว้ในครั้งก่อนและคณะกรรมการเห็น ว่าเป็น
ราคาสมควรขายก็ให้ดําเนินการขายทอดตลาดและเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดดังกล่าว
(๖) ถ้าผู้สู้ราคาถอนคําสู้ราคาของตนเสียก่อนที่ผู้ทอดตลาดเคาะไม้ หรือแสดงกิริยาอย่างใด
อย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ให้ผู้ทอดตลาดตั้งต้นร้องขานราคาใหม่
(๗) ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการบันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาดไว้ทุกครั้ง
โดยมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้
(ก) จํานวนบุคคลซึ่งมาฟังการขายและสู้ราคา
(ข) ในการสู้ราคาทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ ให้บัน ทึกชนิดของทรัพย์สิน ชื่อ
และราคาของผู้ให้ราคาสูงสุด รวมทั้งชื่อและราคาของผู้ให้ราคาตามลําดับรองลงมาด้วย
กรณีก ารสู้ ร าคาทรั พ ย์สิ น ประเภทสั ง หาริ มทรัพ ย์ ให้บั น ทึก ชนิด ของทรั พ ย์สิ น ชื่ อ
และราคาของผู้ให้ราคาสูงสุดเท่านั้น
(ค) คณะกรรมการขายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
(ง) คณะกรรมการและผู้ทอดตลาดต้องลงนามวันเดือนปีกํากับไว้ด้วย
ข้อ ๖๑ การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินมี ดังนี้
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อผู้ท อดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไม้หรือแสดงกิริย า
อย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที เว้นแต่ทรัพย์สิน
ซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป คณะกรรมการอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของราคาซื้อและทําสัญญาใช้เงินที่ค้างชําระภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ซื้อนั้นก็ได้
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(๒) ถ้าผู้ซื้อวางมัดจําไว้แล้วไม่ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในกําหนดตามสัญญาให้ริบเงินมัดจํา
ที่ผู้ซื้อวางไว้ และถือว่าเงินมัดจํานั้นเป็นเงินส่วนหนึ่งจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงิน ย่อมนําไปชําระค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเงินที่
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินต้องชําระ โดยให้คณะกรรมการเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ได้
(๓) กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมหรือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
หรือเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด การชําระราคานั้นจะขอหักส่วนได้ของตนออกจาก
ราคาซื้อก็ได้
ข้อ ๖๒ เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณ์โดยผู้ท อดตลาดตกลงขายโดยวิธีเคาะไม้หรือแสดง
กิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดแล้วถ้าผู้ซื้อไม่ชําระเงินหรือไม่วางเงินมัดจํา
ตามสัญญา ให้คณะกรรมการเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ําอีก และแจ้งให้ผู้ซื้อเดิมทราบกําหนด
วัน เวลาขายด้ว ย เมื่อ ขายได้เ งิน เท่าใด โดยหักค่าธรรมเนีย มค่าใช้จ่า ยแล้ว ยัง ไม่คุ้มราคาค่าขาย
ทอดตลาดครั้งก่อน ให้จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมชําระเงินส่วนที่ยังขาดนั้น
ข้อ ๖๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็น ว่าราคาซื้อที่มีผู้สู้ราคาสูงสุดนั้นยังไม่เพียงพออาจถอน
ทรัพย์สินนั้นจากการขายทอดตลาดได้ แล้วดําเนินการประกาศขายใหม่โดยไม่ต้องขออนุญาตในการขาย
ทอดตลาดอีก
ข้อ ๖๔ ให้ประธานคณะกรรมการกําหนดสถานที่ดาํ เนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๖๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ให้คณะกรรมการรายงาน
ผลการขายทอดตลาดนั้นทุกครั้งต่อเลขาธิการทราบภายใน ๗ วันทําการ นับแต่วันที่มีการขายทอดตลาด
ในกรณี ที่ไม่ อาจขายทอดตลาดทรัพ ย์ สิน ที่ยึด หรื ออายัด ได้ ก็ ให้ ร ายงานเลขาธิการทราบ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
ส่วนที่ ๓
การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ข้อ ๖๖ ถ้าคณะกรรมการได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้องตามระเบีย บ
เช่น มิได้ส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน และหรือผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน และหรือผู้มีส่ว นได้เสีย เกี่ย วกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งต้องเสีย หาย
อาจยื่นคําร้องต่อเลขาธิการขอให้สั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้ แต่ต้องไม่ช้ากว่า ๑๕ วัน
นับแต่ทราบการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยไม่ชอบนั้น
ส่วนที่ ๔
การโอนและการส่งมอบ
ข้อ ๖๗ การขายทอดตลาดทรัพย์สินแต่ละครั้ง เมื่อผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
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(๑) กรณีทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ ให้คณะกรรมการส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้ผู้ซื้อไปได้
(๒) ถ้าเป็นทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
เช่น เรือที่มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์ประเภทที่จะต้องแก้ทะเบียนชื่อ
ผู้เป็น เจ้าของ เช่น อาวุธ ปืน รถยนต์ เป็น ต้น ให้ค ณะกรรมการแจ้ง แก่พ นักงานเจ้าหน้าที่นั้น ๆ
จัดการโอนหรือแก้ทะเบียนให้ต่อไป
หมวด ๕
การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง
ข้อ ๖๘ การอุทธรณ์คําสั่งให้ยึดทรัพย์สิน คําสั่งให้อายัดทรัพย์สิน และคําสั่งให้ขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน หรือคําสั่งทางปกครองอื่น ให้ปฏิบัติตามส่วนที่ ๕ การอุทธรณ์คําสั่งทางปกครองแห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
หมวด ๖
การถอนการบังคับทางปกครอง
ข้อ ๖๙ ให้เจ้าพนักงานถอนการบังคับทางปกครอง ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินได้วางเงินต่อเจ้าพนักงานเป็นจํานวนพอชําระหนี้ค่าสินไหมทดแทน
พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมแห่งการบังคับทางปกครอง ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(๒) เลขาธิการมีคําสั่งให้ถอนการบังคับทางปกครอง
ข้อ ๗๐ ภายใต้บังคับข้อ ๖๙ เมื่อได้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินแล้ว
ถ้าได้ถอนการบังคับทางปกครองทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เจ้าพนักงานถอนการยึดหรืออายัดทรัพย์สินนั้น
ทั้งหมดหรือบางส่วน แล้วแต่กรณี และคืนทรัพย์สินนั้นแก่ผู้ถูกยึดหรือผู้ถูกอายัดไป เว้นแต่เลขาธิการ
จะสั่งเป็นอย่างอื่นและให้แจ้งการถอนการยึดหรืออายัดแก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน รวมทั้งผู้ถูกอายัด
ทรัพย์สินนั้นด้วย แล้วรายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ ๗๑ ให้เจ้าพนักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานโดยนําตาราง ๕ ท้ายประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลม เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินชําระครบถ้วนแล้ว จึงถอนการยึด
หรืออายัดทรัพย์สิน
หมวด ๗
การรับและจ่ายเงิน
ข้อ ๗๒ การรับเงิน การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงินจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ให้ดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ข้อ ๗๓ เงิน ที่ได้จ ากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักเป็น เงิน ที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน
ต้องชําระ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน กรณีที่มีเงินเหลือจาก
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการสั่งคืนเงินที่เหลือนั้นให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
หมวด ๘
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๗๔ กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบนี้
หรือมีปัญหาอื่นใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้รายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุพรรณ แสงทอง
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

