
 หน้า   ๑๒ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขายทอดตลาด   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  ประกอบมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สิ่งที่ยึดหรืออายัด”  หมายความว่า  สิ่งที่สารวัตรยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสัตว์ 
“สิ่งที่ศาลสั่งริบ”  หมายความว่า  สัตว์  ซากสัตว์  ยานพาหนะ  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  

เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ภาชนะบรรจุ  หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  ที่ศาลมีคําพิพากษาสั่งริบ  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“สิ่งที่ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  สิ่งที่ยึดหรืออายัด  หรือสิ่งที่ศาลสั่งริบซึ่งสารวัตร 
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีอนุมัติให้ขายทอดตลาด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“คณะกรรมการขายทอดตลาด”  หมายความว่า  สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  ให้มีอํานาจ

จัดการขายทอดตลาด  ซึ่งสิ่งที่ยึดหรืออายัดหรือสิ่งที่ศาลส่ังริบตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“หลักประกัน”  หมายความว่า  เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque)  ที่นํามาเป็นหลักทรัพย์  

เพื่อการเข้าร่วมเสนอราคาในการขายทอดตลาด 
“เงินมัดจํา”  หมายความว่า  เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque)  ที่ให้ไว้เพื่อเป็น

พยานหลักฐานว่าได้มีการทําสัญญากันไว้แล้ว  และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการตามประกาศนี้  และให้ มีอํานาจออกคําสั่ ง   

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ อธิบดีมอบหมายให้สารวัตรดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด   
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(๑) คณะกรรมการขายทอดตลาดของกองสารวัตรและกักกัน  ประกอบด้วย 
 (ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) สารวัตรสังกัดกองสารวัตรและกักกัน  จํานวน  ๒  คน 
(๒)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์เขต  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์เขต   
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์เขต  จํานวน  ๒  คน 
(๓) คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  จํานวน  ๒  คน 
(๔) คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  จํานวน  ๒  คน 
(๕)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  จํานวน  ๒  คน 
(๖)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของด่านกักกันสัตว์  ประกอบด้วย 
 (ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
 (ข) สารวัตรสังกัดด่านกักกันสัตว์  จํานวน  ๒  คน 
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดของหน่วยงานตาม  (๑)  ถึง  (๖)  มีอํานาจจัดการขายทอดตลาด

สิ่งที่ยึดหรืออายัด  หรือสิ่งที่ศาลส่ังริบซึ่งหน่วยงานนั้นเป็นผู้ยึดหรืออายัดหรือส่งดําเนินคดี   
ในการประชุมและการจัดการขายทอดตลาดของคณะกรรมการขายทอดตลาดให้ประกอบด้วย

กรรมการอย่างน้อยสองในสาม 
ในกรณีหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากหน่วยงานข้างต้น  อธิบดีอาจมอบหมายให้สารวัตร   

ในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว  เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดเพิ่มเติมได้   
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ขายทอดตลาดสิ่งที่ยึด  

หรืออายัดหรือสิ่งที่ศาลส่ังริบ 
ข้อ ๖ การขายทอดตลาดให้ถือเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังไม่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์หรือก่อนคดีถึงที่สุด  แต่เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าเก็บไว้ 
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสยีหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น 
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(๒) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์แล้ว  เนื่องจากไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันประกาศหาเจ้าของ  หรือไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืน
ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี  หรือมีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการ 
มีคําสั่งเด็ดขาด  ไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

(๓) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที่เก่ียวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
โดยไม่ได้เป็นโรคระบาด  หรือไม่ได้เป็นพาหะของโรคระบาด  และยังไม่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  แต่เป็น
ของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
เกินค่าของสิ่งนั้น 

(๔) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที่เก่ียวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
โดยไม่ได้เป็นโรคระบาด  หรือไม่ได้เป็นพาหะของโรคระบาด  และตกเป็นของกรมปศุสัตว์แล้ว  เนื่องจาก
ไม่ปรากฏว่าเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือนําผ่านภายใน 
สี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  หรือเจ้าของผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับ  
หรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลาสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 

(๕) สิ่งที่ศาลส่ังริบที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ก่อนดําเนินการจัดการขายทอดตลาดจะต้องรอ
เป็นระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  หากไม่มีคําสั่งศาลให้คืนสิ่งที่ยึด 
หรืออายัดนั้น  แก่ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดจึงดําเนินการ
จัดการขายทอดตลาดได้  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

สิ่งที่ขายทอดตลาด  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) หากเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ต้องไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
(๒) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

หมวด  ๒ 
การเตรียมการและการประกาศขายทอดตลาด 

 
 

ข้อ ๗ หากคณะกรรมการขายทอดตลาด  พิจารณาอนุมัติให้ประกาศขายทอดตลาด 
สิ่งที่ยึดหรืออายัดหรือสิ่งที่ศาลส่ังริบแล้ว  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กําหนดราคาเริ่มต้นที่สมควรขาย 
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(๒) กําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาด 
(๓) กําหนดสถานที่ขายทอดตลาด  โดยให้ดําเนินการ  ณ  หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

ที่จัดการขายทอดตลาด 
(๔) ให้ปิดป้ายระบุให้ทราบว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาดและสถานที่ขายทอดตลาด  

โดยปิดป้ายไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณสถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าว 
ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดําเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้ออกประกาศ  

ขายทอดตลาด  ดังนี้ 
(๑) ในประกาศต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (ก) วัน  เวลา  สถานที่ขายทอดตลาด 
 (ข) สิ่งที่ขายทอดตลาด 
 (ค) เง่ือนไขการขายทอดตลาด 
 (ง) สถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาด  และกําหนดวัน  เวลา  เพื่อให้ผู้จะเข้าร่วม

เสนอราคาไปตรวจสอบสิ่งที่ขายทอดตลาด 
 (จ) ราคาเร่ิมต้นการขายทอดตลาด 
 (ฉ) หลักฐานและสิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าเสนอราคา 
(๒) ปิดประกาศขายทอดตลาดให้แน่นหนาในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน   

โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามวัน  ณ  สถานที่ขายทอดตลาด 
(๓) โฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ  ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามวัน   

หมวด  ๓ 
การเสนอราคา 

 
 

ข้อ ๙ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจํานงเข้าเสนอราคาโดยย่ืนหลักฐานต่อคณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดในวันขายทอดตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(๒) กรณีนิติบุคคล  ต้องมีสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ  และมีหลักฐาน  

ตามข้อ  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการขายทอดตลาดต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อน

เข้าเสนอราคา  โดยวางหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของราคาเร่ิมต้นสิ่งที่ขายทอดตลาด  แต่ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การขายทอดตลาด 

 
 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาด   
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยุติธรรม  และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการอื่นใด   
ที่เป็นไปโดยไม่สุจริต 

หากคณะกรรมการขายทอดตลาด  เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาด
รายใดมีพฤติกรรมที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หรือรบกวนการดําเนินการ
หรือการขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากห้องขายทอดตลาด  
และปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น   

เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดใดไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้มีอํานาจถอนส่ิงที่
ขายทอดตลาดนั้นออกจากการขายทอดตลาด  สั่งงดการขายทอดตลาดหรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่กําหนดไว้  
ทั้งนี้  อาจกําหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๓ กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดง
ความตกลงด้วยวิธีการขานราคา  พร้อมทั้งนับ  ๓  และเคาะไม้ 

ข้อ ๑๔ ถ้าผู้เข้าเสนอราคาถอนคําเสนอราคาของตนทุกราย  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ตั้งต้นออกประกาศขายทอดตลาดใหม่   

ข้อ ๑๕ ถ้าผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้ถอนคําเสนอราคาของตนก่อนการเคาะไม้และเม่ือมีการ
เคาะไม้แล้ว  ถือว่าผู้เข้าเสนอราคานั้นเป็นผู้ซื้อสิ่งที่ขายทอดตลาดตามราคาที่ได้เสนอไว้   

ข้อ ๑๖ เ ม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ เสนอราคาสูงสุดแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชําระเงินทันที  เว้นแต่สิ่งที่ขายทอดตลาดซึ่งมี 
ราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทข้ึนไปอาจผ่อนผันให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้า
ของราคาซื้อ  และทําสัญญาโดยมีเง่ือนไขในการชําระเงินที่ค้างชําระภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่วางเงินมัดจํา  ทั้งนี้  การชําระเงินให้ชําระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque) 

ในกรณีที่ราคาขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น  คณะกรรมการขายทอดตลาด
อาจกําหนดให้ผู้เสนอราคาสูงสุดวางเงินมัดจําและกําหนดเวลาชําระเงินได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๗ เม่ือการเสนอราคาสิ้นสุดลง  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดคืนเงินหลักประกัน
ให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายในทันที  เว้นแต่ผู้เสนอราคาสูงสุด  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดยังคง
ยึดถือหลักประกันไว้เป็นส่วนหนึ่งของการชําระเงินตามข้อ  ๑๖   

ข้อ ๑๘ หากเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและมีการเคาะไม้แล้วมีเจตนาไม่ชําระเงินหรือไม่วางมัดจํา  
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการขายทอดตลาดริบหลักประกัน   



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระเงินส่วนที่เหลอืตามข้อ  ๑๖  หรือไม่ทําตามข้อสัญญา  
ที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงผูกพันไว้  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดริบเงินมัดจําที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นวางไว้ 

หมวด  ๕ 
การส่งมอบสิ่งที่ขายทอดตลาดและการจัดการด้านการเงิน 

 
 

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะส่งมอบสิ่งที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้
ต่อเม่ือผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น  ได้ชําระเงินครบถ้วนตามข้อ  ๑๖  แล้ว 

ในกรณีสิ่งที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน  ให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบส่ิงที่ขายทอดตลาด  เช่น  ค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  

ค่าขนย้าย  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องให้เป็นภาระแก่ผู้ซื้อ   
ข้อ ๒๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๖   

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือจํานวนสุทธิเท่าใด   
ให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยให้ฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๓ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง   
ในการดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ปลอดจากโรคระบาดเหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินก่ึงหนึ่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน  ที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  โดยการจ่ายสินบนให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๒๔ เงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดส่ิงที่ศาลส่ังริบตามมาตรา  ๗๘  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๘  ให้หักไว้ร้อยละย่ีสิบห้า  
ของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดเพื่อจ่ายเป็นสินบนแก่ผู้นําจับ  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่พนักงานอัยการ  
ร้องขอต่อศาล  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๖ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๒๕ เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดําเนินการขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้ว   
ให้รายงานอธิบดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 


