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ข้อบังคับของอัยการสูงสุด 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ   

พ.ศ.  2560 
 

 

โดยที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติ ให้การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ 
โดยพนักงานอัยการเพื่อการบังคับคดีกรณีผู้ต้องโทษปรับไม่ชําระค่าปรับภายในกําหนดเวลาที่กฎหมาย
กําหนด  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับของอัยการสูงสุด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙/๑  วรรคสาม  แห่งประมวลกฎหมายอาญา  ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อัยการสูงสุด 
จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับของอัยการสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้   
“ผู้ต้องโทษปรับ”  หมายความว่า  ผู้ต้องโทษปรับในคดีอาญาท่ีไม่ชําระค่าปรับตามคําพิพากษา 

ที่ศาลได้ออกหมายบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้นั้นเพื่อใช้ค่าปรับ 
“การตรวจสอบหาทรัพย์สิน”  หมายความว่า  การสืบหาทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน

ของผู้ต้องโทษปรับอันพึงยึดหรืออายัดเพื่อนํามาชําระค่าปรับตามคําพิพากษา 
ข้อ 4 เม่ือศาลออกหมายบังคับคดีกับผู้ต้องโทษปรับและพนักงานอัยการมีคําสั่งให้รับดําเนินการ 

บังคับคดีแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เง่ือนไขที่กําหนดในข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๕ การตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ  ให้พนักงานอัยการจัดทําบัญชีรายชื่อ 
ผู้ต้องโทษปรับตามคําพิพากษาท่ีจะดําเนินการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับตามแบบพิมพ์ 
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด  และพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร  ดังนี้ 

(1) การตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์   
(ก) ให้มีหนังสือไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน  สํานักงานที่ดิน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี

อํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์นั้น  ที่ปรากฏหลักฐานหรือเชื่อได้ว่าผู้ต้องโทษปรับมีหรือ
เคยมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตเพื่อตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียนของทรัพย์นั้น  ๆ   เช่น  การถือกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง 
ที่ดิน  โรงเรือน  หรือสิ่งปลูกสร้าง  ของผู้ต้องโทษปรับ 

(ข) ในกรณีมีเหตุอันควร  ให้มีหนังสือไปยังเจ้าพนักงานที่ดิน  สํานักงานที่ดิน  หรือพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ผู้ มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเก่ียวกับทรัพย์นั้นแห่งอื่นนอกเหนือจากข้อ  (ก)   
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(2) การตรวจสอบทรัพย์สิน  สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน  ของผู้ต้องโทษปรับ  ที่อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย  เช่น  พันธบัตรรัฐบาล  ให้มีหนังสือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย 

(3) การตรวจสอบทรั พย์ สิ นและสิ ทธิ เรี ยกร้ องในบั ญชี เงินฝาก  และสิ ทธิ เรี ยกร้ องอื่ น   
ของผู้ต้องโทษปรับ  ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน  สหกรณ์ออมทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์  เช่น  สลากออมสิน  สลากออมทรัพย์  หน่วยลงทุนในกองทุนรวม  
หุ้น  หรือเงินปันผล  ให้มีหนังสือไปยังสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น  ๆ  แล้วแต่กรณี 

(4) การตรวจสอบหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ของผู้ต้องโทษปรับ  ให้มีหนังสือไปยังผู้ออกหลักทรัพย์  ผู้ครอบครองตราสาร  รวมทั้งบุคคลซึ่งต้องชําระหนี้ 
ตามตราสารนั้น  ผู้ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์  แล้วแต่กรณี 

(5) การตรวจสอบทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์ของผู้ต้องโทษปรับที่มีการจัดทําทะเบียน
หรือมีหลักฐานกับหน่วยงานของรัฐ  เช่น  เคร่ืองจักร  รถยนต์  อาวุธปืน  ให้มีหนังสือไปยังนายทะเบียน 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับหลักฐานนั้น 

(6) กรณีที่ผู้ต้องโทษปรับเป็นนิติบุคคล  อาจทําการตรวจสอบทรัพย์สิน  หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใด 
ของผู้ต้องโทษปรับที่ไปปรากฏเก่ียวข้องกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นใดที่มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องโทษปรับที่เป็น 
นิติบุคคลนั้น  โดยให้มีหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูลเก่ียวกับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นดังกล่าว 

ในกรณีที่ค่าปรับที่ผู้ต้องโทษปรับไม่ยอมชําระเป็นจํานวนเงินเล็กน้อย  ก่อนดําเนินการตรวจสอบ
หาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับตามวรรคหน่ึง  พนักงานอัยการอาจย่ืนคําร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคําสั่ง 
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  29  วรรคหน่ึง  ก็ได้ 

ข้อ ๖ เพื่ อให้การตรวจสอบหาทรัพ ย์สินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ในการตรวจสอบทรัพย์สินประเภทอ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ  5  เช่น  
ประเภททรัพย์สินต่าง  ๆ  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  ลักษณะ  ๒  การบังคับคดี 
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่ง  หากพนักงานอัยการเห็นสมควร  ให้มีหนังสือไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใด 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๗ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ  
หากไม่ได้รับข้อเท็จจริงในการตรวจสอบหาทรัพย์สินจากหน่วยงานหรือบุคคลตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖   
พนักงานอัยการอาจใช้อํานาจตามมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ออกคําสั่งเรียกบุคคลใดมาให้การต่อพนักงานอัยการ  ออกคําสั่งให้ส่งพยานหลักฐาน  
เอกสารหรือวัตถุ  และดําเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร  รวมท้ังอาจแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐดําเนินการใดตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับทรัพย์สินและสิทธิเรียกร้อง 
ในทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับนั้นก็ได้ 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๒๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๘ เม่ือตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับแล้ว  ให้สํานักงานอัยการที่รับผิดชอบ
การบังคับคดี  จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจสอบหาทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับตามแบบพิมพ์ 
ที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด  และให้สํานักงานการบังคับคดี  สํานักงานอัยการสูงสุด  บันทึกไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดี   
โดยไม่ชักช้า 

ระบบฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง  หมายถึง  การรวบรวมให้ปรากฏถึงแหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
ทรัพย์สิน  หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ต้องโทษปรับอันจะนําไปสู่การบังคับคดี  รวมถึงสถานะ  อาชีพ   
และแหล่งรายได้ของผู้ต้องโทษปรับ  ตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับ 
การบังคับคดี  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ต่อการสอบสวน  หรือเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเพื่อการบังคับคดี 

ข้อ ๙ เม่ือตรวจสอบพบว่ามีทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินของผู้ต้องโทษปรับ 
ที่สามารถยึดหรืออายัดมาใช้ค่าปรับได้  ให้ปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดําเนินการ
เก่ียวกับการบังคับคดี   

การตรวจสอบหาทรัพย์สินให้ดําเนินการไปจนกว่ามีเหตุที่ไม่สามารถยึดทรัพย์สินหรืออายัด 
สิทธิเรียกร้องเพื่อใช้ค่าปรับได้อีก 

ข้อ ๑๐ แบบพิมพ์ต่าง  ๆ  ตามข้อบังคับนี้ให้เป็นไปตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดกําหนด 
ข้อ ๑๑ กรณีที่ข้อบังคับนี้ไม่ได้กําหนดไว้  ให้นําระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วย 

การดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีมาใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๒ อัยการสูงสุดมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๓ อัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง   

หลักเกณฑ์  และวิธีการเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
บรรดาระเบียบ  หลักปฏิบัติราชการ  และคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ 

ข้อบังคับนี้แทน 
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