เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง

หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งให้เลขาธิการมีอํานาจ
กําหนดแบบคําสั่ง ประกาศ รายงาน ทะเบียนคุม และแบบอื่น ๆ แนบท้ายระเบียบนี้ สําหรับการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
และฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
และมาตรา ๓๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ เลขาธิ ก าร
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติกําหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้
มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๖ คํา สั่ง ประกาศ รายงาน ทะเบีย นคุ ม และแบบอื่น ๆ ให้เ ป็น ไปตามแบบที่
เลขาธิการกําหนดท้ายระเบียบนี้”
ข้อ ๔ บรรดาคําสั่ง ประกาศ และแบบอื่น ๆ ที่ออกตามระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นคําสั่ง ประกาศ และแบบอื่น ๆ ที่ชอบด้วยระเบียบนี้ และให้ใช้
บังคับได้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบแนบท้ายระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
สําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
๑. แบบ มปค 1

หนังสือเตือนให้ชําระเงิน

๒. แบบ มปค 2

คําสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานยึด และอายัดทรัพย์สิน

3. แบบ มปค 3

คําสั่งให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๔. แบบ มปค ๔

ประกาศให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๕. แบบ มปค ๕

ประกาศถอนการยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๖. แบบ มปค ๖

บัญชียึดทรัพย์สิน

๗. แบบ มปค ๗

คําสั่งให้อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๘. แบบ มปค 8

คําสั่งถอนการอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๙. แบบ มปค ๙

คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด

๑๐. แบบ มปค ๑๐

คําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๑๑. แบบ มปค ๑๑

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน

๑๒. แบบ มปค ๑๒

บันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด

1๓. แบบ มปค 1๓

รายงานผลการขายทอดตลาด

1๔. แบบ มปค 1๔

สัญญาการขายทอดตลาด

1๕. แบบ มปค 1๕

ทะเบียนคุมสํานวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

1๖. แบบ มปค 1๖

รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับ
ทางปกครอง

แบบ มปค 1

ที่ ………………………

สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๑๖ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
วันที่.....................................

เรื่อง เตือนให้ชําระเงิน/ส่งคืนเงิน
เรียน ....................................................
ด้วยปรากฏว่า.............................................................................................................. ต้องชําระเงิน/
ส่งคืนเงิน ตามหนังสือ...........................................................................................รวมเป็นเงิน...............................บาท
และดอกเบี้ยร้อยละ.....................ต่อปี นับแต่วันที่...................................................ซึ่งท่านยังมิได้ชําระเงิน/ส่งคืนเงิน
ให้เสร็จสิ้น
จึงขอให้ท่านรีบนําเงินไปชําระ/ส่งคืนเงิน ณ..........................................................................
ภายใน.............วั น นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ หนั งสื อ ฉบั บ นี้ หากพ้ น กํ าหนดเวลาดั งกล่ าวทางราชการจํ าเป็ น ต้ อ ง
ดําเนินการตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ระบุ ชื่อ สกุล ผู้ออกหนังสือ)
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

กองกฎหมายและสนธิสัญญา
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๖ ๗๖๐๐ ต่อ ๓๔๑๕
โทรสาร ๐ ๒๕๖๒ ๐๑๑๐

แบบ มปค ๒

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานยึด และอายัดทรัพย์สิน
ด้วยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ................................................... ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงิน ) ไม่ ชําระเงิน ค่าสิน ไหมทดแทน กรณี ( ระบุ พ ฤติ การณ์ โดยย่อที่ เจ้าหน้ าที่ ทํ าให้ ห น่ วยงาน
ราชการเสียหาย ) เป็นเงิน.........................................บาท (...................................................)
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖ และ
มาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งให้
๑. ( ระบุ ชื่อ ชื่อสกุล และหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้ง )
๒. ......................................................................................
๓. ......................................................................................
ฯลฯ

ฯลฯ

เป็ น ผู้ ทํ าการยึ ด อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ให้ คุ้ ม กั บ เงิน ค่ าสิ น ไหมทดแทน พร้อ มทั้ งค่ า ธรรมเนี ย ม
ค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ มปค ๓

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ด้วย( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ) ดํารงตําแหน่ง( ระบุตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ผู้ต้องชดใช้เงิน ) ไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทน กรณี( ระบุพฤติการณ์โดยย่อที่เจ้าหน้าที่ทําให้หน่วยงาน
ราชการเสียหาย ) เป็นเงิน.........................................บาท (...................................................)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖
และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ยึดทรัพย์สินของ( ระบุ ชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องถูกยึดทรัพย์สิน )
ให้คุ้มกับเงินค่าสินไหมทดแทน พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวข้างต้น
อนึ่ง การอุทธรณ์คําสั่งยึดทรัพย์สิน ให้ยื่นต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ มปค ๔

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ด้วย( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ) ไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทน กรณี( ระบุ
พฤติ ก ารณ์ โดยย่ อ ที่ เจ้ าหน้ าที่ ทํ าให้ ห น่ ว ยงานราชการเสี ย หาย ) เป็ น เงิน .........................................บาท
(...................................................)
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖ และ
มาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น ตามบัญชีแนบท้ายฯ
ถ้าบุ คคลใดจะคัดค้านการยึดทรัพย์สินรายนี้ ให้ ยื่นคําร้องต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติ ก่อนที่เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาด ตามข้อ ๔๓ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ว่าด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกประกาศ )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
คําเตือน
๑. ผู้ใดถอน ทําให้เสียหาย ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือได้หมายไว้ที่สิ่ง
ใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาสิ่งนั้น ๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๔๑
๒. ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใด ๆ อันเจ้า
พนักงานได้ยึด รักษาไว้ หรือสั่งให้ ไม่ว่าเจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารนั้นไว้เอง หรือสั่งให้ผู้นั้น หรือผู้อื่นส่งหรือรักษา
ไว้ก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๒
๓. ผู้ใดกระทําการด้วยประการใด ๆ ให้ประกาศนี้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๓๖๙

บัญชีแนบท้ายประกาศยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ลงวันที่................... เดือน....................................พ.ศ.................
ราย ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน )
ลําดับ

รายการ

* ให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินพอสังเขป

จํานวน

ราคาประมาณ

หมายเหตุ

แบบ มปค ๕

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ถอนการยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ยึดทรัพย์สินของ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้
เงิน ) ตามประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ ลงวันที่.................................นั้น
บัดนี้ ขอประกาศให้ทราบว่า ทรัพย์สินที่ยึดไว้ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติถอนการยึดและมอบ
ให้เจ้าของทรัพย์สินไปแล้วตั้งแต่วันที่...........เดือน....................พ.ศ.............. ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกประกาศ )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

บัญชีแนบท้ายประกาศถอนการยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ลงวันที่................... เดือน....................................พ.ศ.................
ราย ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน )
ลําดับที่

รายการ

รวม

จํานวน

ราคาประมาณ

หมายเหตุ

แบบ มปค ๖
บัญชียึดทรัพย์สิน
ราย ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน )
ลําดับ

รายการ

* ให้ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินและการรักษาทรัพย์สินด้วย

จํานวน

ราคาประมาณ

หมายเหตุ

แบบ มปค ๗

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง อายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ด้วย( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ดํารงตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ) ไม่ชําระเงินค่าสินไหม
ทดแทน กรณี ( ระบุ พ ฤติ ก ารณ์ โดยย่ อ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ทํ า ให้ ห น่ ว ยงานราชการเสี ย หาย ) เป็ น เงิ น
.........................................บาท (...................................................)
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่า
ด้วยการใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตาม
ความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖
และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแจ้งมายัง ( ชื่อบุคคลภายนอกซึ่งต้องรับผิดเพื่ อการชําระเงินหรือ
ส่งมอบสิ่งของ )เพื่ออายัดทรัพย์สินดังต่อไปนี้
๑. ......................................................................................
๒. ......................................................................................
๓. ......................................................................................
ฯลฯ
ฯลฯ
อนึ่ง การอุทธรณ์คําสั่งอายัดทรัพย์สิน ให้ยื่นต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

คําเตือน
๑. ให้งดเว้นการจําหน่ายสิทธิเรียกร้องนับแต่วันที่ได้รับคําสั่ง
๒. ไม่ให้ชําระเงินหรือส่งมอบสิ่งของให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่สํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ ภายใน.........................................

แบบ มปค ๘

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง ถอนการอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่
ตามที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้อายัดทรัพย์สินของ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ดํารงตําแหน่งของ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต้ อ งชดใช้ เงิ น ) ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปรมาณู เพื่ อ สั น ติ เรื่ อ ง อายั ด ทรั พ ย์ สิ น ของเจ้ า หน้ า ที่
ลงวันที่......................................นั้น
บัดนี้ มีเหตุอันสมควรจึงให้ถอนการอายัดทรัพย์สินดังต่อไปนี้
๑. ......................................................................................
๒. ......................................................................................
๓. ......................................................................................
ฯลฯ

ฯลฯ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ มปค ๙

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด
ด้วยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ทําการยึดทรัพย์สินของ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงิน ) ตามประกาศ( ระบุหน่วยงานที่ออกประกาศ ) ที่ ....../...... ลงวันที่..............................
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖ และ
มาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดประกอบด้วย
๑. ( ระบุ ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ได้รับแต่งตั้ง ) ตําแหน่ง (ข้าราชการไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการ)
เป็น ประธานกรรมการ
๒. ......................................................... ตําแหน่ง............................
เป็น กรรมการ
๓. ......................................................... ตําแหน่ง............................
เป็น กรรมการ/เลขานุการ
เพื่อดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงินที่ยึดไว้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ มปค ๑๐

คําสั่งสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่ ( ระบุเลขทีท่ ี่ออกคําสั่ง )/( ระบุเลขที่ปี พ.ศ. ที่ออกคําสั่ง )
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ด้วยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ทําการยึดทรัพย์สินของ ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงิน ) ไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทน กรณี ( ระบุพฤติการณ์โดยย่อที่เจ้าหน้าที่ทําให้หน่วยงานราชการ
เสียหาย ) เป็นเงิน.............................................บาท (....................................................) ตามประกาศ ( ระบุ
หน่วยงานที่ออกประกาศ ) ที่ ....../...... ลงวันที่..............................
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ว่าด้วยการ
ใช้มาตรการบังคับทางปกครองสําหรับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ออกตามความใน
มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบมาตรา ๕๖ และ
มาตรา ๕๗ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติวิธีปฏิ บั ติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓
(พ.ศ.๒๕๔๐) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) และฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน
พระราชบัญ ญั ติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้อง
ชดใช้เงิน ) ดังต่อไปนี้
๑. ......................................................................................
๒. ......................................................................................
๓. ......................................................................................
อนึ่ง การอุทธรณ์คําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ยื่นต่อเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคําสั่งดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญั ติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกคําสั่ง )
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แบบ มปค ๑๑

ประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของ ( ระบุ
ชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน ) เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ชําระเงินค่าสินไหมทดแทน ตามคําสั่งสํานักงานปรมาณู
เพื่อสันติที่ ( ระบุเลขที่คําสั่ง ) รวม ๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ วันที่ ............................................. เวลา ....................................
ครั้งที่ ๒ วันที่ ............................................. เวลา ....................................
ครั้งที่ ๓ วันที่ ............................................. เวลา ....................................
ครั้งที่ ๔ วันที่ ............................................. เวลา ....................................
สถานที่ขายทอดตลาด.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศนี้
อนึ่ง การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน และหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งต้องเสียหายอาจยื่นคําร้องต่อเลขาธิการ ไม่ช้ากว่า ๑๕ วัน นับแต่วัน
ทราบการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
เงื่อนไขการเข้าสู้ราคา
ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นว่าเป็นราคาที่สมควรขาย
ได้ แต่มีผู้คัดค้านราคา คณะกรรมการฯ จะเลื่อนการขายทอดตลาดออกไปในนัดต่อไป โดยผู้เสนอราคาสูงสุด
จะต้องผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่เสนอราคา ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยถือว่าทราบกําหนดนัดและสถานที่ขายในนัดต่อไปแล้ว
ข้อสัญญา
๑. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อการรอนสิทธิ เขตเนื้อที่ การบอก
ประเภทและสภาพของทรัพย์สิน
๒. ก่ อ นเข้าสู้ ร าคา ผู้ซื้ อ มี ห น้ าที่ ต รวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ซื้ อ ตามบั ญ ชี
ทรัพย์สินแนบท้ายประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินนั้นโดยละเอียด
ครบถ้วนแล้ว

/๓. กรณีผู้ต้อง...

๓. กรณี ผู้ ต้ อ งผู ก พั น กั บ การเสนอราคาตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ แห่ งประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพ่งจะต้องทําสัญญาซื้อขาย โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดวางเงินมัดจําร้อยละ ๒๕ ของราคาที่ได้
เสนอไว้และหากในการขายนัดต่อไปคณะกรรมการฯ เคาะไม้ขายให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคา ให้ถือว่าเงินมัดจํา
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการชําระราคาและจะต้องชําระราคาส่วนที่เหลือภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต่วันซื้อ
ได้ หากมีผู้เสนอราคาสูงกว่า คณะกรรมการฯ จะคืนเงินมัดจําให้แก่ผู้ต้องผูกพันราคาดังกล่าว
๔. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อต้องชําระเงินทันทีหรือวางเงินมัดจําไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕
ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อ กรณีที่มีการวางเงินมัดจําผู้ซื้อต้องทําสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ มปค. ๑๔ และ
ชํ า ระเงิ น ส่ ว นที่ เหลื อ ภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ทํ า สั ญ ญา เว้ น แต่ ก ารซื้ อ ทรั พ ย์ สิ น ประเภทซึ่ ง ผู้ ยึ ด ถื อ
ครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจออกใบอนุญ าตในเรื่องนั้น ๆ ก่อน ผู้ซื้อต้องนําใบอนุญาตมา
แสดงภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทําสัญญา พร้อมชําระเงินที่เหลือให้ครบถ้วน
๕. เงิ น มั ด จํ า ที่ ผู้ ซื้ อ วางไว้ ร้ อ ยละ ๒๕ หากผู้ ซื้ อ ไม่ นํ า เงิ น ส่ ว นที่ เหลื อ มาชํ า ระภายใน
กําหนดเวลาผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจําคืน
๖. ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือนําส่งค่าภาษีอากรใด ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมต่าง ๆ ในการ
โอนทรัพย์สิน
๗. กรณีคณะกรรมการฯ เห็นว่า ทรัพย์สินที่ขายได้ราคาต่ําเกินสมควร คณะกรรมการฯ มี
สิทธิยกเลิกการขายทอดตลาดได้
ประกาศ ณ วันที่...........เดือน....................พ.ศ..............

( ระบุชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ออกประกาศ )
ประธานคณะกรรมการการขายทอดตลาด

บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศขายตลาดทรัพย์สิน
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ...................................... พ.ศ. ........................
ราย ( ระบุชื่อ ชื่อสกุล เจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้เงิน )
ลําดับ

รายการ

จํานวน

หมายเหตุ

แบบ มปค ๑๒
บันทึกเหตุการณ์ขายทอดตลาด
ทําที่.......................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ............
วันนี้เวลา.........................น. คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
ผู้ต้องชดใช้เงิน ราย..................................................................................................... ตามประกาศสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่................................................................ปรากฏผลดังนี้
๑. ขณะทําการขายทอดตลาด มีผู้สนใจมาดูและสังเกตการณ์ประมาณ.................คน และเข้าร่วมสู้
ราคา.....................คน คณะกรรมการฯ ใช้วิธีเคาะไม้เป็นสัญญาณแสดงความตกลงในการขายทอดตลาด
๒. การขายทอดตลาดมีผู้ให้ราคาสูงสุดและราคาลําดับรองลงมา ดังนี้
ลําดับที่.................ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แก่..................................................................................
มีผู้เข้าสู้ราคา............................ ราย
ผู้ให้ราคาสูงสุด จํานวนเงิน.......................................................บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
ลําดับที่.................ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แก่..................................................................................
มีผู้เข้าสู้ราคา............................ ราย
ผู้ให้ราคาสูงสุด จํานวนเงิน.......................................................บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
ลําดับที่.................ทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดได้แก่..................................................................................
มีผู้เข้าสู้ราคา............................ ราย
ผู้ให้ราคาสูงสุด จํานวนเงิน.......................................................บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
ผู้ให้ราคาลําดับรอง จํานวนเงิน............................................... บาท คือ ..............................................................
3. การขายทอดตลาดครั้งนี้ผู้ซื้อชําระเงินไว้แล้วรวม...................................................................... บาท
คณะกรรมการฯ ได้จัดให้เจ้าหน้าที่สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ออกไปเสร็จรับเงินให้แก่ผซู้ ื้อเป็นหลักฐาน
ส่วนที่ยังค้างอยู่อีกเป็นเงิน ................................................. บาท ผู้ซื้อจะนํามาชําระภายใน ๓๐ วัน
ผู้ซื้อได้ชําระราคาครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ขายโดยให้ผู้ซื้อลงนาม
รับมอบทรัพย์สินไปแล้ว
/๔. คณะกรรมการ...

๔. คณะกรรมการฯ ได้ ข ายทอดตลาดโดยสุ จ ริต และเปิ ด เผยต่ อ หน้ าผู้ ส นใจและผู้ เข้ าสู้ ร าคา ปรากฏว่ า
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เสร็จการขายทอดตลาดเวลา........................... น.
จึงบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ................................................... ประธานกรรมการ
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
(.................................................)
ลงชื่อ ................................................... เจ้าของทรัพย์สิน/ผู้มสี ่วนได้เสีย
(.................................................)

แบบ มปค ๑๓
รายงานผลการขายทอดตลาด
เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ราย................................................................................................................
เรียน ...................................................................................................................................................................
ด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประกอบด้วย
๑. ................................................................................... ตําแหน่ง .............................................................
2. ................................................................................... ตําแหน่ง .............................................................
3. ................................................................................... ตําแหน่ง .............................................................
4. ................................................................................... ตําแหน่ง .............................................................
5. ................................................................................... ตําแหน่ง .............................................................
ได้ขายทอดตลาดตามประกาศสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ลงวันที่........................
เมื่อวันที่ ................................................. เวลา ............................... น. ณ ..........................................................
ปรากฏว่ามีทรัพย์สินตามบัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศรวมทั้งสิ้น จํานวน ....................................... รายการ
ขายได้ จํานวน .......................................................... รายการ ได้แก่ลําดับที่ ..............................
ขายไม่ได้ จํานวน ...................................................... รายการ ได้แก่ลําดับที่ ..............................
รวมเป็นเงิน ............................................................... บาท
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
พร้อมนี้ได้แนบประกาศบันทึกเหตุการณ์การขายทอดตลาดมาด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ .................................................. ประธานกรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ .................................................. กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ .................................................. กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ .................................................. กรรมการ
(....................................................)
ลงชื่อ .................................................. กรรมการ
(....................................................)

แบบ มปค ๑๔
สัญญาขายทอดตลาด
ทําที่ ......................................................
วันที่.........เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า.........................................................................................อายุ.........ปี อาชีพ.............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.............................................................ออกให้ ณ ที่.............................................
อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย.............................................หมู่ที่.........ถนน................................................
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..............................
โทรศัพท์..........................................ได้ซื้อ............................................................................................................
จากการขายทอดตลาดเมื่อวันที่.................................................จํานวนเงิน...................................................บาท
(.................................................................................)
ขอให้สญ
ั ญากับคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินว่า
๑. ข้าพเจ้าได้ ชําระเงินครบถ้วนแล้ว/ขอวางเงินมั ดจํา เป็นจํานวนร้อยละ 25 ของราคาซื้ อ เป็ น
จํานวน........................................ บาท และจะนําเงินที่เหลือมาชําระ ณ............................................................
ให้เสร็จสิ้นในภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทําสัญญานี้
๒. กรณีซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครองต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอํานาจออกใบอนุญาต
ก่อน ข้าพเจ้าจะนําใบอนุญาตมาแสดงและชําระเงินที่เหลือให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทําสัญญานี้
โดยจะเป็นผู้เสียภาษีอากร รวมทั้งค่าธรรมเนียมในการโอนทรัพย์สินเอง
๓. ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่ ชํ า ระเงิน ให้ เสร็จ สิ้ น ภายในกํ า หนดเวลาตามข้ อ ๑. และข้ อ ๒. ข้ าพเจ้ ายอมให้
คณะกรรมการฯ ริบเงินมัดจําและการจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ ในการขายทอดตลาดครั้งหลังถ้าได้
ราคาต่ํากว่าเดิมหรือมีการเสียหายด้วยประการใด ข้าพเจ้ายอมใช้ราคาที่ขาดและค่าเสียหายทั้งสิน
๔. ถ้าคณะกรรมการฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ให้ข้าพเจ้าได้ด้วยประการใด
ข้าพเจ้ายอมยกเลิกสัญญาและจะไม่คิดดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากให้เจ้าหน้าที่คืนเงิน
มัดจําเท่านั้น
๕. การรอนสิท ธิ ค่ าภาษี อากร เนื้ อ ที่ ห รือการบอกประเภททรัพ ย์ ข้ าพเจ้ายอมให้ ถื อว่าเป็ น การ
ประมาณและมีหน้าที่ต้องตรวจดูเอง ข้าพเจ้าไม่ถือเป็นข้อสําคัญที่ทําให้สัญญาเสียไป
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
ลงชื่อ........................................................ผู้ซื้อ
(.........................................................)

ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(......................................................)

ลงชื่อ........................................................กรรมการ ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(.........................................................)

(......................................................)

หมายเหตุ ผู้ซอื้ จะต้องวางมัดจําและชําระราคาส่วนที่เหลือด้วยเงินสด หากผู้ซื้อขอชําระด้วยเช็คให้รับชําระได้เฉพาะเช็ค
ธนาคารแห่งประเทศไทยเช็คที่มีธนาคารค้ําประกัน หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย

แบบ มปค ๑๕

ทะเบียนคุมสํานวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ชื่อ – นามสกุล

ที่อยู่

สังกัด

คําสั่งทางปกครอง
เลขที่/ลงวันที่

จํานวนเงิน

เจ้าของสํานวน

หมายเหตุ

แบบ มปค ๑๖
รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
กรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ประจําไตรมาสที่ ...... /.......
ยอดยกมา
ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

จํานวนราย

จํานวนเงิน

รับใหม่
จํานวนราย

จํานวนเงิน

ผลการดําเนินการ
ชําระเงินทั้งหมด
จํานวนราย จํานวนเงิน

ชําระบางส่วน
จํานวนราย จํานวนเงิน

ผ่อนชําระ
จํานวนราย จํานวนเงิน

ยอดยกไป
ขอทุเลาฯ
จํานวนราย จํานวนเงิน

จํานวนราย

จํานวนเงิน

