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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ครอบคลุมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญ ญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕ และ
มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบีย บนี้ เรีย กว่า “ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิกความในบทนิย ามคําว่า “ภาษี” “องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น ” และ
“ผู้บริหารท้องถิ่น” ในข้อ ๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ภาษี” หมายความว่า ภาษีอากรที่กฎหมายหรือข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บ สําหรับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้หมายถึงเฉพาะ
กรณีภาษีป้าย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และในกรณีภาษีป้ายให้รวมถึง
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วย
“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล และผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และในกรณี
ภาษีป้ายให้รวมถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาด้วย
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ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๘ การส่งหนังสือเตือน คําสั่งหรือประกาศตามระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ให้ส่งในเวลากลางวัน หรือในเวลาทําการของสถานประกอบการนั้น
(๒) ให้ส่ง ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของผู้ค้างภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือให้ส่ง
โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หากไม่พบผู้ค้างภาษี ณ ภูมิลําเนาหรือสถานประกอบการของผู้ค้างภาษี
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ส่งแก่บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว ณ ภูมิลําเนา หรืออยู่ในบ้านหรือสถาน
ประกอบการของผู้นั้น
(๓) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งตาม (๒) ได้ ให้ปิดไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสถาน
ประกอบการของผู้นั้น หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จําหน่าย ณ ท้องที่นั้นอย่างน้อย
สองฉบับ หรือโฆษณาด้วยวิธีอื่น เมื่อได้ล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันปิด ประกาศ หรือโฆษณา ให้ถือว่า
ผู้ค้างภาษีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งแล้ว”
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑๓ ในการยึดทรัพย์สิน ของผู้ค้างภาษีให้เจ้าพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
อย่างน้อยสองคน โดยแสดงบัตรประจําตัวข้าราชการหรือพนักงานส่ว นท้องถิ่นในระหว่างปฏิบัติงาน
พร้อมอุปกรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง”
ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๐ เมื่ อกระทํ าการยึด ทรั พ ย์ สิ นเสร็ จแล้ว ให้เ จ้า พนั กงานบัง คั บภาษี ปิด ประกาศ
ยึดทรัพย์สินตามแบบ ๖ ไว้ ณ สถานที่ที่ได้ปิดคําสั่งยึดทรัพย์สินไว้ตามข้อ ๑๒ พร้อมทั้งให้ทํารายการ
บัญชีทรัพย์สินที่ยึดตามแบบ ๗ เสนอผู้มีอํานาจออกคําสั่ง”
ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๒๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๒๔ ให้นําทรัพ ย์สิน ที่ยึด มาแล้ว เก็บรักษาไว้ ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําการยึดทรัพย์สินนั้น หรือสถานที่ที่ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนด โดยผู้มีอํานาจออกคําสั่ง
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล เว้นแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งของอื่นซึ่งลําบากต่อการขนย้าย ให้พิจารณา
มอบแก่บุคคลที่สมควรดูแลรักษาตามแบบ ๘ ก็ได้ แต่การมอบนี้ผู้มอบยังคงต้องรับผิดชอบเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้น เว้นแต่ เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย”
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ข้อ ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๓๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
“ในกรณีข องกรุง เทพมหานคร คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งอย่ างน้อยต้ องประกอบด้ว ย
ผู้อํานวยการเขต ผู้อํานวยการกองรายได้ และเจ้าพนักงานบังคับภาษี”
ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของข้อ ๓๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด
อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ทอดตลาด โดยตนเองหรือจะใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้”
ข้อ ๑๐ ให้ ย กเลิ ก แบบ ๑ แบบ ๓ แบบ ๔ แบบ ๙ และแบบ ๑๑ ท้ า ยระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบ ๑ แบบ ๓ แบบ ๔ แบบ ๙ และแบบ ๑๑ ท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๑๑ ให้เพิ่มแบบ ๑๒ ท้ายระเบีย บนี้ เป็นแบบ ๑๒ ท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๒ ให้ป ลัด กระทรวงมหาดไทยรั กษาการตามระเบีย บนี้ และมีอํ านาจวินิ จฉั ย ปั ญ หา
กําหนดหลักเกณฑ์ และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีมีเหตุผลอัน สมควร ปลัด กระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตาม
วรรคหนึ่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชูชาติ หาญสวัสดิ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบ ๑
ครุฑ
หนังสือเตือน
ที่............./...............

สํานักงาน/ที่ทําการ...................
วันที่............เดือน..................................พ.ศ. ...............

เรื่อง ให้ชําระเงินค่าภาษี ..................................
เรียน ...............................................................
อ้างถึง ใบแจ้งการประเมินภาษี................................เลขที่...................เล่มที่....................ลงวันที่...............
ตามหนังสือที่อ้างถึงปรากฏว่าท่านได้ค้างชําระภาษี................................... องค์การบริหารส่วน
จังหวัด / เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตําบล / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ประจําปีภาษี

ค่าภาษี

เงินเพิ่ม

รวมเป็นเงิน

รวมเป็นเงินค่าภาษีและเงินเพิ่มทั้งสิ้น.......................................................บาท
(.............................................................) นั้น
บัดนี้ ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาที่ท่านจะต้องชําระค่าภาษีและเงินเพิ่มข้างต้นแล้ว แต่ท่านยังมิได้ชําระ
จึงขอแจ้งให้ท่านนําเงินค่าภาษีและเงินเพิ่ม จํานวนดังระบุข้างต้นไปชําระที่งาน.......................................................
ฝ่าย/กอง........................................สํานักงาน/ที่ทําการ..................................จังหวัด...............................................
ภายในกําหนด..........วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นกําหนดนี้แล้ว สํานักงาน/ที่ทําการ………….......
จําต้องดําเนินการยึดทรัพย์สินของท่านนําออกขายทอดตลาดเพื่อชําระค่าภาษีค้างข้างต้นตามกฎหมายต่อไป
จึงเรียนเตือนมาเพื่อชําระหนี้ค่าภาษีดังกล่าวข้างต้นด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ).............................................
(.............................................)
ตําแหน่ง…..……………………..................
............................
โทร......................
หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน ขอให้ท่านนําหนังสือเตือนฉบับนี้ไปแสดงด้วย

แบบ ๓
รายงานการสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี.......................................
๑.
๒.
๓.
๓.

ชื่อผู้ค้างภาษี...........................................
ที่อยู่........................................................................................
หนังสือเตือนครั้งสุดท้ายที่.................../...................ลงวันที่...................................................................
รายการค่าภาษีค้างชําระ
ประจําปีภาษี

เงินค่าภาษี

เงินเพิ่ม

รวมเป็นเงิน

๔. รายการทรัพย์สินที่สืบหาพบ (ให้ระบุรายละเอียดประเภททรัพย์สิน ประมาณราคาทรัพย์สิน ภาระติดพัน
ในทรัพย์สิน ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................
ลงชื่อ.......................................ผู้สืบหาทรัพย์สิน
วันที่........................................
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ปลัดเทศบาล / ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล /ปลัดกรุงเทพมหานคร /
ปลัดเมืองพัทยา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................
ความเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
...................

แบบ ๔
ครุฑ
คําสั่ง..........................
ที่.................../...........
เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี
-----------------------ด้วย.............................................บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย...................................
ถนน………………ตําบล……………………อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………........................................
ได้ค้างชําระภาษี………………………ประจําปีภาษี………………………ถึงปีภาษี……………………..เป็นเงิน………………….บาท
.............สตางค์ (…………………………...) เงินเพิ่ม………………บาท……….......สตางค์ (…………………………...) สํานักงาน/
ที่ทําการ………….…………...ได้มีหนังสือเตือนครั้งสุดท้ายที่………../………………….. ลงวันที่...………...เดือน………………..
พ.ศ……………….....ให้ชําระค่าภาษีค้างชําระแล้ว แต่ผู้ค้างภาษีก็ยังไม่ชําระค่าภาษีค้างชําระให้เป็นการเสร็จสิ้นไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา………..แห่งพระราชบัญญัติ…………....................................
พ.ศ………... และข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงให้ดําเนินการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีดังกล่าวเพื่อชําระค่าภาษีค้าง
ชําระ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการยึด และขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้ด้วย
สั่ง ณ วันที่……..เดือน………………….........พ.ศ. ....
ลงชื่อ……………………………………….
(…………………………………......)
ตําแหน่ง………………………………….......

แบบ ๙
ครุฑ
ประกาศ……………………………
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี
ตามคําสั่ง....……………………………………………………………………………………...ลงวันที่………...............
เดือน…………………........... พ.ศ. ………………. เรื่องการยึดทรัพย์สินของ………………………………..................................
บัดนี้ …………………………………จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ ……………..………………………………………….
อยู่บ้านเลขที่………....หมู่ที่……......ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………....ตําบล………………….......................
อําเภอ…………………… จังหวัด…………………………..เพื่อนําเงินมาชําระค่าภาษี…………………………………………………….
ที่ค้างชําระอยู่ ณ ที่ ……………………วันที่ …………... เดือน …………………....พ.ศ. ……………… เวลา ……………...น.
ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาด (ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ตามระเบียบข้อ ๓๔)
๑. .…………………………………………………………………………………..
๒. .…………………………………………………………………………………..
๓. .…………………………………………………………………………………..
๔. .…………………………………………………………………………………..
๕. …………………………………………………………………………………….
ประกาศ ณ วันที่………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………..
(..……………………………)
ตําแหน่ง ……………………………..

-๒คําเตือน

๑. ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถสอบถาม และตรวจสอบดูหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ได้ที่ ........................
ในวันและเวลาราชการ โทร. .......................
๒. การซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทซึ่ ง ผู้ มี ไ ว้ ใ นความครอบครองจะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ มี อํ า นาจหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อต้องนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๖๐ วันนับแต่วันซื้อ พร้อมทั้ง
ให้ใช้เงินที่ค้างชําระให้ครบถ้วน เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้ว ผู้ซื้อไม่สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได้
ก็ให้ริบเงินมัดจํานั้น
๓. กรณีมีการมอบอํานาจในการเข้าสู้ราคา ต้องส่งใบมอบอํานาจต่อคณะกรรมการก่อนเข้าสู้ราคา
มิ ฉะนั้ นจะถื อว่ าเป็ นการเข้ าสู้ ราคาในนามตนเองซึ่ งจะเปลี่ ยนชื่ อในภายหลั งมิ ได้ และหากผู้ เข้ า
สู้ราคาเป็นนิติบุคคลต้องส่งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและหนังสือมอบ
อํานาจของกรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลผู้มีอํานาจต่อคณะกรรมการก่อนเข้าสู้ราคาด้วย
๔. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ทอดตลาด โดยตนเองหรือจะใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้
๕. การขายทอดตลาดทรั พ ย์ สิ น ติ ด จํ า นอง ให้ ป ระกาศแสดงรายชื่ อ ผู้ รั บ จํ า นองพร้ อ มทั้ ง เงิ น ต้ น
และดอกเบี้ยที่ยังค้างชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มีความว่า
ผู้ซื้อทรัพย์สินต้องรับภาระจํานองติดไปด้วย
๖. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชําระเงินทันที เว้นแต่ที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่งมีราคาตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ผู้ทอดตลาดอาจผ่อนผันให้ผู้ซื้อวางมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาซื้อ และทําสัญญา
ซื้อขายภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ซื้อ ถ้าผู้ซื้อไม่สามารถชําระเงินหรือวางเงินมัดจํา
ดังกล่าวแล้ว หากมีการขายทอดตลาดซ้ําอีก ถ้าได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม
ผู้ซื้อต้องรับผิดในส่วนที่ขาด
๗. เงินมัดจําที่ผู้ซื้อได้วางไว้นั้น หากผู้ซื้อไม่นําเงินที่เหลือมาชําระให้เสร็จภายในกําหนดเวลาตามข้อสัญญา
ดังกล่าวข้างต้น ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจําคืน
๘. ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือนําส่งค่าภาษีใดๆ และค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์สินนั้น
๙. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการจั ด การขายทอดตลาดเห็ น ว่ า ราคาที่ ผู้ ซื้ อ ประมู ล ได้ ต่ํ า เกิ น สมควร
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลนั้นได้

แบบ ๑๑
ครุฑ
คําสั่ง…………………….
ที่………./………….
เรื่อง การถอนการบังคับภาษี
------------------ตามคําสั่ง....…………………………………………………………ลงวันที่………………….. เดือน……………………
พ.ศ…………. เรื่อง ให้ยึดทรัพย์สินของ………………………………………………....อยู่บ้านเลขที่……..................หมู่ที่…………
ตรอก/ซอย…………………ถนน………………ตําบล…………….........อําเภอ…………………………จังหวัด…………………………..
ซึ่งค้างชําระภาษี…………………………….นั้น
เนื่องจาก.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….. ฉะนั้น ....................................................
จึงได้ถอนการบังคับภาษีดังกล่าว และได้ส่งมอบทรัพย์สินคืนให้................................................................แล้ว
ตั้งแต่วันที่ .............................. เดือน ............................................. พ.ศ. ............................ ตามรายการดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

………………………………………………………………..
.……………………………………………………………….
.……………………………………………………………….
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
สั่ง ณ วันที่ ……..เดือน……………………………พ.ศ………….
(ลงชื่อ)………………………………….
(…………………………………)
ตําแหน่ง……………………………….....

แบบ ๑๒
ครุฑ
คําสั่ง..........................
ที่.................../...........
เรื่อง ให้อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี
-----------------------ด้วย................................................................บ้านเลขที่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..............
ถนน………………ตําบล…………………….....................อําเภอ…………………………จังหวัด………………………………………...
ได้ค้างชําระภาษี…………………………ประจําปีภาษี………………………ถึงปีภาษี……………………..เป็นเงิน……...........บาท
...........สตางค์ (…………………………...) เงินเพิ่ม………………บาท……….........สตางค์ (.............................)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา………..แห่งพระราชบัญญัติ…………........…........... พ.ศ. ...............
และข้อ ๒๘ ประกอบข้อ ๗ และข้อ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแจ้งมายัง ......................................................................
เพื่อให้อายัดทรัพย์สิน ดังมีรายการต่อไปนี้
๑. ................................................................................
๒. .................................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่……..เดือน………………….........พ.ศ. ....
ลงชื่อ……………………………………….
(…………………………………......)
ตําแหน่ง………………………………….......

คําเตือน

๑. ผู้ใดถอน ทําให้เสียหาย ทําลาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงาน
ได้ประทับ หรือ หมายไว้ที่สิ่ง ใดๆ ในการปฏิบัติก ารตามหน้ าที่เพื่ อเป็ นหลัก ฐานในการยึด อายั ด
หรือรักษาสิ่งนั้นๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑
๒. ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือ
เอกสารใดๆ อันเจ้าพนักงานได้ยึด รักษาไว้หรือสั่งให้ส่งเพื่อเป็นพยานหลักฐานหรือเพื่อบังคับการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เองหรือสั่งให้ผู้นั้นหรือ
ผู้อื่นส่ง หรือรักษาก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๒
๓. ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ ให้ประกาศนี้หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๖๙

