
 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน 

ว่าด้วย  การยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

ตามพระราชบัญญตัิประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  
  

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑ์  วธีิการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยสิ์นของ
นายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือน าส่งไม่ครบจ านวน 

  
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสาม  แห่งพระราชบญัญติั

ประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๕  และมาตรา  ๔๘  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย บญัญติัใหก้ระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
แรงงานจึงวางระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

  
ขอ้  ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบกระทรวงแรงงานวา่ดว้ยการยดึ อายดั และขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นตามพระราชบญัญติัประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  
ขอ้  ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

  
ขอ้  ๓  ใหย้กเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาด

ทรัพยสิ์นของนายจา้งซ่ึงไม่น าส่งเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 

  
ขอ้  ๔  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูรั้บเหมาตามมาตรา  ๕๒  แห่งพระราชบญัญติั

ประกนัสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  โดยอนุโลม 

 
 

 



  
ขอ้  ๕  ใหเ้ลขาธิการส านกังานประกนัสังคมเป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี  และใหมี้อ านาจ

ตีความวนิิจฉยัปัญหา  ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิปฏิบติัเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

  
ขอ้  ๖  ในระเบียบน้ี 

“เลขาธิการ”  ใหห้มายความรวมถึง  ผูซ่ึ้งเลขาธิการมอบหมาย 
“ส านกังาน”  ใหห้มายความรวมถึง  ส านกังานประกนัสังคมเขตพื้นท่ี  ส านกังานประกนัสังคม

จงัหวดั  ส านกังานประกนัสังคมจงัหวดัสาขา 
“ค าร้อง”  หมายความถึง  ค าร้องคดัคา้นการยดึ  อายดั  และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น 

“ผูถู้กยดึ”  หมายความถึง  นายจา้ง  บุคคลท่ีมีส่วนไดเ้สียและบุคคลภายนอกท่ีนายจา้งมีสิทธิ
เรียกร้องใหช้ าระหน้ี 

  
  

หมวด  ๑ 
การตรวจสอบทรัพย์สิน 

  
  

 
 

ขอ้  ๗  เม่ือนายจา้งไม่น าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม  หรือน าส่งไม่ครบจ านวน  ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีเสนอต่อเลขาธิการ  เพื่อมีหนงัสือเตือนให้นายจา้งน าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มท่ีคา้งช าระภายใน
ก าหนดไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าว  และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบทรัพยสิ์น  รวมทั้งสิทธิเรียกร้องของนายจา้งและทรัพยสิ์นซ่ึงมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่เป็นของ
นายจา้ง  ไดแ้ก่  ทรัพยสิ์นซ่ึงอยูใ่นความครอบครอง  อ านาจสั่งการหรือสั่งจ  าหน่ายในทางการคา้หรือธุรกิจของ
นายจา้ง  เป็นตน้ 

  
ขอ้  ๘  ในกรณีท่ีท าการตรวจสอบทรัพยสิ์นแลว้  นายจา้งไม่ไดน้ าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มท่ี

คา้งช าระ หรือน าส่งไม่ครบจ านวนภายในก าหนดตามหนงัสือเตือนตามขอ้  ๗  และถา้เห็นสมควรยดึ  อายดั
ทรัพยสิ์นใหน้ าเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหย้ดึ  อายดัทรัพยสิ์น  ตามแบบทา้ยระเบียบ
น้ี 

 
 

 



ถา้ไม่สามารถท าการตรวจสอบทรัพยสิ์นไดท้นั  แต่เป็นกรณีท่ีเห็นสมควรยดึ อายดัทรัพยสิ์น
ใหบ้นัทึกเหตุแห่งการนั้นและปฏิบติัตามวรรคหน่ึงโดยด่วน  และระบุใหย้ดึ  อายดัทรัพยสิ์นบรรดามี 

ในกรณีท่ีมีเหตุตอ้งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นเพิ่มเติม  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการยดึหรือ
อายดัทรัพยสิ์นเพิ่มเติม  โดยอาศยัค าสั่งยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นเดิมแลว้รายงานให้เลขาธิการทราบ 

  
ขอ้  ๙  ในกรณีท่ีเห็นวา่ไม่ควรใหเ้ลขาธิการมีค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์นของนายจา้งรายใดให้

บนัทึกขอ้เทจ็จริงและพฤติการณ์ทั้งปวง  พร้อมทั้งความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา 
  
  

หมวด  ๒ 

การยดึ  อายดัทรัพย์สิน 

  
  
 
 

ขอ้  ๑๐  เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์นของนายจา้งหรือผูใ้ดแลว้  ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีด าเนินการยดึ  อายดัทรัพยสิ์นดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้  แลว้ด าเนินการออกประกาศยดึ  อายดัทรัพยสิ์น
นั้น  ตามแบบทา้ยระเบียบน้ี 

  
ขอ้  ๑๑  ใหส่้งค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์น  ใหผู้ถู้กยดึทราบ  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูห่รือ

ส านกังานของผูถู้กยดึ  การส่งค าสั่ง  ณ  สถานท่ีอ่ืนใหใ้ชไ้ดต่้อเม่ือ 

(๑)  ผูถู้กยดึยอมรับค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์น 

(๒)  การส่งค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์น  ไดก้ระท า  ณ  ส านกังาน 

  
ขอ้  ๑๒  การส่งค าสั่งตามขอ้  ๑๑  พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจส่งใหผู้ถู้กยดึโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบรับ  หรือน าไปส่ง  ณ  ภูมิล าเนา  หรือถ่ินท่ีอยู ่ หรือส านกัท าการงานของผูถู้กยดึในระหวา่งเวลา
พระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก  หรือในเวลาท าการของผูถู้กยดึ  ถา้ไม่พบตวับุคคลดงักล่าว  จะส่งใหแ้ก่บุคคล
ใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะ ซ่ึงอยูห่รือท างานในบา้นเรือนหรือส านกัท าการงานท่ีปรากฏวา่เป็นของผูถู้กยดึก็ได ้

 
 

 



ถา้ไม่อาจส่งตามวธีิในวรรคหน่ึงได ้ ใหปิ้ดค าสั่งไวใ้นท่ีซ่ึงเห็นไดง่้าย  ณ  ภูมิล าเนาหรือถ่ินท่ี
อยูห่รือส านกัท าการงานของผูถู้กยดึเม่ือไดด้ าเนินการดงักล่าว  และเวลาไดล่้วงพน้ไปสิบหา้วนัใหถื้อวา่ ผูถู้กยดึ
ไดรั้บค าสั่งแลว้ 

  
ขอ้  ๑๓  พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะตอ้งด าเนินการยดึ  อายดัทรัพยสิ์นในเวลาระหวา่งพระอาทิตย์

ข้ึนถึงพระอาทิตยต์กในวนัท าการงานปกติของผูถู้กยดึ  เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นโดยไดรั้บอนุญาต
จากเลขาธิการ 

  
ขอ้  ๑๔  ในการปฏิบติัตามหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามระเบียบน้ี  ถา้มีผูข้ดัขวางหรือมี

พฤติการณ์วา่จะมีผูข้ดัขวาง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีร้องขอความช่วยเหลือจากเจา้พนกังานต ารวจเพื่อใหก้าร
ปฏิบติัการตามหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีสามารถด าเนินการต่อไปได ้

  
ขอ้  ๑๕  เม่ือไดท้  าการยึดทรัพยสิ์นแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปิดประกาศการยดึทรัพยสิ์น

ไว ้ ณ  สถานท่ียดึ 

  
ขอ้  ๑๖  การยดึทรัพยสิ์นกรณียดึสังหาริมทรัพยใ์หน้ าเอาสังหาริมทรัพยน์ั้นมาเก็บรักษา

ไว ้ ณ  สถานท่ีใดหรือใหบุ้คคลใดรักษาไวต้ามท่ีเห็นสมควร  หรือมอบไวใ้นความอารักขาของผูถู้กยดึหรือผู ้
ครอบครองทรัพยสิ์นนั้นอยู ่ และแจง้ใหผู้ถู้กยดึทราบวา่การยดึทรัพยสิ์นประเภทน้ีครอบคลุมถึงดอกผลแห่ง
ทรัพยสิ์นนั้นดว้ย 

การเก็บรักษาหรือรับฝากทรัพยต์ามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 

  
ขอ้  ๑๗  เม่ือไดย้ดึเรือก าป่ัน  หรือเรือท่ีมีระวางตั้งแต่หกตนัข้ึนไป  เรือกลไฟ  หรือเรือยนตมี์

ระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป  แพคนอยูอ่าศยั  ใหแ้จง้การยดึไปยงักรมการขนส่งทางน ้าและพาณิชยน์าวหีรือนาย
ทะเบียนแห่งทอ้งท่ีแลว้แต่กรณี 

กรณียดึทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีมีทะเบียนแสดงกรรมสิทธ์ิ  เช่น  เคร่ืองจกัร  ยานพาหนะ  ใหแ้จง้การยดึ
ไปยงันายทะเบียนแห่งทรัพยน์ั้น 

  
ขอ้  ๑๘  การยดึอสังหาริมทรัพย ์ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัท าโดยน าเอาหนงัสือส าคญั  ส าหรับ

ทรัพยสิ์นนั้นมาเก็บรักษาหรือฝากไว ้ ณ  สถานท่ีใดหรือใหบุ้คคลใดเก็บรักษาไวต้ามท่ีเห็นสมควรและแจง้การ



ยดึนั้นใหผู้ถู้กยดึ  และเจา้พนกังานท่ีดินผูมี้หนา้ท่ีทราบ  ถา้หนงัสือส าคญัยงัไม่ไดอ้อกหรือไม่สามารถจดัหามา
ไดห้รือหาไม่พบ  ใหถื้อวา่การท่ีไดแ้จง้การยดึต่อผูถู้กยดึและเจา้พนกังานท่ีดินนั้นเป็นการยดึตามกฎหมายแลว้ 

การเก็บรักษาหรือฝากหนงัสือส าคญัตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 

การยดึอสังหาริมทรัพยน์ั้น ครอบไปถึงเคร่ืองอุปกรณ์และดอกผลนิตินยัของอสังหาริมทรัพย์
นั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดมี้กฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  ดอกผลธรรมดาท่ีนายจา้งจะตอ้งเป็นผูเ้ก็บเก่ียวหรือ
บุคคลอ่ืนเก็บเก่ียวในนามของนายจา้งนั้น  เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้เป็นหนงัสือให้ทราบขณะท าการยดึวา่
จะท าการเก็บเก่ียวเองแลว้  พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจจะใหเ้ก็บเก่ียวดอกผลนั้นไดเ้ม่ือถึงก าหนดและท าการขาย
ทอดตลาดต่อไป 

  
ขอ้  ๑๙  การด าเนินการยดึอสังหาริมทรัพยต์ามขอ้  ๑๘  เช่น  ท่ีดิน  ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

หอ้งชุด  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการยดึ  ณ  ส านกังาน  โดยไม่ตอ้งไป  ณ  สถานท่ีทรัพยต์ั้งอยู ่ เวน้แต่ใน
กรณีท่ีอสังหาริมทรัพย ์ ท่ีจะยดึมีโครงสร้างซบัซอ้น  เช่น  โรงแรม  โรงงาน  เป็นตน้ 

  
ขอ้  ๒๐  ในการยดึท่ีดินใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีพิจารณาด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

                                (๑)  ถา้ท่ีดินยดึนั้นมีส่ิงปลูกสร้างหรือไมล้ม้ลุกหรือธญัชาติอนัจะเก็บเก่ียวรวงผลไดค้ราว
หน่ึงหรือหลายคราวต่อปี  ซ่ึงเป็นของผูอ่ื้นปลูกอยู ่ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีบนัทึกถอ้ยค าของเจา้ของส่ิงนั้นๆ  ให้
ปรากฏวา่ปลูกโดยอาศยัสิทธิประการใด  เป็นตน้วา่  อาศยัหรือมีสัญญาเช่าต่อกนั  ฯลฯ 

                                (๒)  ถา้ท่ีดินมีไมย้นืตน้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดชนิดและประมาณจ านวนตน้ไมม้า
ดว้ย  ส่วนกรณีการยึดโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดขนาดกวา้งยาวและบรรยาย
สภาพแห่งส่ิงนั้นๆ ตามท่ีเห็นสมควร ถา้เป็นสถานท่ีใหเ้ช่า ค่าเช่าเท่าใด 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจน าเจา้พนกังานท่ีดินช้ีต าแหน่งท่ีดินหรือรังวดั  เขตกวา้งยาวของท่ีดินท่ี
ยดึ  แลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัท าแผนท่ีจ าลองไว ้

  
ขอ้  ๒๑  กรณีทรัพยสิ์นท่ีจะยดึติดภาระจ านองใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ียดึทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไม่ติด

จ านองก่อน  หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งยดึทรัพยสิ์นจ านอง  ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบวา่ราคาทรัพยสิ์น
ดงักล่าวสูงกวา่หน้ีจ านองหรือไม่ หากไม่สูงกวา่จ านองให้รายงานเลขาธิการ เพื่อไม่ยดึทรัพยสิ์นนั้น 

  
ขอ้  ๒๒  การยดึ  อายดัทรัพยสิ์น  ใหย้ดึ  อายดัทรัพยสิ์นเฉพาะส่วนของนายจา้ง  แต่ถา้มีบุคคล

อ่ืนเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย  และไม่ปรากฏวา่ส่วนใดเป็นส่วนของนายจา้งใหย้ดึ  อายดัทรัพยสิ์นไวท้ั้งหมด 



  
ขอ้  ๒๓  เม่ือไดย้ดึทรัพยสิ์นแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงการยดึทรัพยใ์หเ้ห็นชดัเจน  ดงัน้ี 

                                (๑)  ส่ิงของใหปิ้ดหรือผกูแผน่หมายเลขส่ิงของท่ียดึใหต้รงตามบญัชีทรัพยสิ์น  ถา้เก็บ
ส่ิงของเขา้หีบหรือตูไ้ด ้ ใหเ้ก็บรวบรวมไวแ้ลว้ปิดหีบหรือตูแ้ละปิดผนึกเคร่ืองหมายหรือประทบัตราคร่ังอีก
ชั้นหน่ึง 
                                (๒)  ส่ิงปลูกสร้างใหปิ้ดเคร่ืองหมายไวท่ี้ส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว 
                                (๓)  สัตวพ์าหนะ  ปศุสัตว ์ หรือสัตวอ่ื์น  ใหใ้ชสี้ทาท่ีเขาดา้นในหรือท่ีตวัหรือจะใชแ้ผน่เลข
หมายผกูคอหรือตอ้นเขา้คอกแลว้ผกูเชือกปิดผนึกเคร่ืองหมายหรือประทบัตราคร่ังท่ีประตูคอกไวก้็ไดแ้ลว้แต่จะ
เห็นสมควร  แต่อยา่ใหเ้ป็นการขดัขอ้งต่อการเล้ียงรักษาสัตว ์

                                (๔)  การยดึตูนิ้รภยั  หีบ  หรือก าป่ันเก็บทรัพย ์ ใหท้ าการเปิดตรวจนบัทรัพยสิ์นและ
ประมาณการมูลค่าทรัพยสิ์นต่อหนา้นายจา้ง  ผูถู้กยดึ  หรือผูแ้ทนนายจา้ง เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จให้จดัเก็บ
ทรัพยสิ์นพร้อมปิดผนึก  เคร่ืองหมายหรือประทบัตราคร่ัง หากขณะด าเนินการดงักล่าวไม่ปรากฏตวันายจา้ง  ผู ้
ถูกยดึ  หรือผูแ้ทนนายจา้งให้ร้องขอเจา้พนกังานต ารวจเป็นประจกัษพ์ยานในการเปิดตรวจนบัทรัพยสิ์นและ
ประมาณการมูลค่าทรัพยสิ์น ถา้ไม่สามารถท าการเปิดตูนิ้รภยั  หีบหรือก าป่ันเก็บทรัพยด์งักล่าวไดใ้หผ้กูเชือกปิด
ผนึกเคร่ืองหมายหรือประทบัตราคร่ังไว ้ ทั้งน้ี  ใหท้ าการเปิดตูนิ้รภยั  หีบหรือก าป่ันเก็บทรัพยก่์อนน าเสนอ
เลขาธิการ  เพื่อพิจารณาออกค าสั่งใหข้ายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ตามขอ้  ๔๔  โดยวธีิการดงักล่าวขา้งตน้ 

เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตาม  (๑)  ,  (๒)  ,  (๓)  หรือ  (๔)  แลว้  ใหบ้นัทึกและ
ถ่ายภาพเก็บไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการยดึต่อไป 

  
ขอ้  ๒๔  ในกรณีท่ีนายจา้งมีสิทธิเรียกร้องต่อบุคคลภายนอกใหช้ าระหน้ี  เม่ือพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีเห็นสมควรอาจเสนอเลขาธิการเพื่อสั่งอายดัสิทธิเรียกร้องนั้น  โดยหา้มลูกหน้ีของนายจา้งมิใหช้ าระ
เงินหรือส่งมอบทรัพยสิ์นแก่นายจา้ง แต่ให้น ามาช าระหรือส่งมอบแก่ส านกังานภายในเวลาท่ีก าหนดไว ้

ค าสั่งอายดันั้นอาจออกใหไ้ดไ้ม่วา่หน้ีของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอ้โตแ้ยง้  หรือมีขอ้จ ากดั
หรือเง่ือนไขหรือวา่ไดก้ าหนดจ านวนไวแ้น่นอนหรือไม่ 

  
ขอ้  ๒๕  การอายดัสิทธิเรียกร้องแห่งรายไดเ้ป็นคราวๆ นั้นรวมตลอดถึงจ านวนเงินซ่ึงถึง

ก าหนดช าระภายหลงัการอายดันั้นดว้ย 



ถา้สิทธิเรียกร้องของนายจา้งซ่ึงมีต่อบุคคลภายนอกในอนัท่ีจะเรียกใหช้ าระเงินจ านวนหน่ึงนั้น
มีการจ านองเป็นประกนั  การอายดัสิทธิเรียกร้องให้รวมตลอดถึงการจ านองดว้ย  แต่ทั้งน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
แจง้ค าสั่งอายดันั้นไปยงัเจา้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

ขอ้  ๒๖  การอายดัสังหาริมทรัพยอ์นัมีรูปร่างและอสังหาริมทรัพย ์ รวมทั้งสิทธิทั้งปวงอนัมีอยู่
ในทรัพยสิ์นเหล่านั้น  ซ่ึงบุคคลภายนอกจะตอ้งส่งมอบหรือโอนมายงันายจา้งในภายหลงั  และเม่ือไดส่้งมอบ
หรือโอนมาแลว้ ก่อนเอาทรัพยสิ์นหรือสิทธิเหล่าน้ีออกขาย หรือจ าหน่าย  ในกรณีเช่นน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อ านาจยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีใหสิ้ทธิแก่นายจา้งในอนัท่ีจะไดรั้บส่งมอบหรือรับโอนทรัพยสิ์นหรือสิทธิเช่น
วา่มานั้น 

ในกรณีอายดัเงินท่ีบุคคลภายนอกจะตอ้งช าระใหแ้ก่นายจา้งในภายหลงั  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
มีอ านาจยดึบรรดาเอกสารทั้งปวงท่ีใหสิ้ทธิแก่นายจา้งในอนัท่ีจะไดรั้บช าระเงินเช่นวา่นั้น 

  
ขอ้  ๒๗  เม่ือไดมี้การยดึทรัพยสิ์นแลว้  สิทธิเรียกร้องของนายจา้งอนัมีต่อบุคคลภายนอกนั้น

ใหจ้ดัการดงัต่อไปน้ี 

                                (๑)  ถา้เป็นพนัธบตัรและหลกัทรัพยท่ี์เป็นประกนัซ่ึงเป็นของนายจา้ง  ท่ีออกให้แก่ผูถื้อหรือ
ออกในนามของนายจา้ง  พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะขอให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตใหจ้ าหน่ายส่ิงเหล่านั้นตาม
รายการขานราคาในวนัท่ีขายก็ได ้ หากส่ิงเหล่านั้นไดมี้รายการขานราคาก าหนดไว ้ ณ  สถานแลกเปล่ียนหรือจะ
ขายโดยวธีิขายทอดตลาดดงักล่าวก าหนดไวใ้นหมวด  ๕  ก็ได ้ ถา้มิไดข้อเช่นวา่นั้นหรือค าขอถูกยกเลิกเสียให้
ขายส่ิงเหล่านั้นโดยวธีิขายทอดตลาด 

                                (๒)  ถา้เป็นตราสารเปล่ียนมือ  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีขอให้เลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตให้
จ  าหน่ายตามราคาท่ีปรากฏในตราสาร  หรือราคาท่ีต ่ากวา่นั้นตามท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นสมควรก าหนด  ถา้
เลขาธิการไม่เห็นดว้ยใหน้ าตราสารนั้นขายทอดตลาด 

                                (๓)  ถา้เป็นสิทธิเรียกร้องขอใหช้ าระเงินจ านวนหน่ึงหรือเรียกใหส่้งมอบส่ิงของนอกจากท่ี
กล่าวไวใ้น  (๑)  และ  (๒)  น้ี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีอายดัตามขอ้  ๒๔  ขอ้  ๒๕  ขอ้  ๓๘  หรือขอ้  ๓๙  และ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นต่อไป 

                                (๔)  ถา้เป็นสิทธิเรียกร้องอ่ืนๆ  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกค าสั่งใหบุ้คคลซ่ึงตอ้งรับผิดใน
การช าระหน้ีตามสิทธิเรียกร้องนั้นมาพบ  ถา้บุคคลนั้นยนิยอมช าระหน้ีให้แก่ส านกังานใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจด
บนัทึกไว ้ ถา้บุคคลนั้นไม่มาหรือไม่ยนิยอมช าระหน้ีดงักล่าวแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีขอใหเ้ลขาธิการมี
หนงัสือแจง้ให้นายจา้งฟ้องตามเอกสารท่ีไดย้ดึนั้น  ถา้ศาลพิพากษาถึงท่ีสุดใหน้ายจา้งชนะคดี  นายจา้งตอ้งแจง้



ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีทราบจ านวนเงินท่ีรับช าระหน้ีจากการนั้นดว้ย  ถา้นายจา้งขดัขืนหรือเพิกเฉยไม่ใชสิ้ทธิ
เรียกร้องดงักล่าว  ส านกังานอาจใชสิ้ทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนนายจา้ง 
  

ขอ้  ๒๘  ถา้ค าสั่งอายดันั้นไม่มีการคดัคา้น และบุคคลภายนอกมิไดป้ฏิบติัตาม  พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีอาจขอใหเ้ลขาธิการออกค าสั่งบงัคบัแก่บุคคลภายนอกนั้นและด าเนินการไปเสมือนหน่ึงวา่บุคคลนั้น
เป็นนายจา้ง 

ถา้ค่าแห่งสิทธิเรียกร้องซ่ึงอายดัไวน้ั้นตอ้งเส่ือมเสียไปเพราะความผดิของบุคคลภายนอก 
เน่ืองจากการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเลขาธิการไม่วา่ดว้ยประการใดๆ  บุคคลภายนอกเช่นวา่นั้นตอ้งรับผิดใชค้่า
สินไหมทดแทนแก่ส านกังานเพื่อความเสียหายใดๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ส านกังาน 

  
ขอ้  ๒๙  การประมาณราคาท่ีดินใหพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีประกอบกนั  คือ 

(๑)  ราคาท่ีดินตามราคาประเมินของเจา้พนกังานท่ีดิน 

(๒)  ราคาซ้ือขายกนัในทอ้งตลาด 

(๓)  ราคาท่ีดินทอ้งท่ีนั้นหรือทอ้งท่ีใกลเ้คียงถา้สามารถตรวจสอบได ้

(๔)  ราคาซ้ือขายหรือจ านองคร้ังสุดทา้ยของท่ีดินท่ียดึหรือท่ีดินขา้งเคียง 
ทั้งน้ี  ใหพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใชร้าคาท่ีสูงสุดเป็นเกณฑ์ 

  
ขอ้  ๓๐  การประมาณราคาทรัพยสิ์นนอกจากท่ีดิน  ใหป้ระมาณตามราคาซ้ือขายในทอ้งตลาด

ตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพยสิ์นนั้นๆ 

  
ขอ้  ๓๑  การประมาณราคาทรัพยสิ์นท่ีมีการจ านอง  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัขอ้  ๒๙  แต่ให้

หมายเหตุวา่  จ านองเม่ือใด ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่าใด  เพื่อประกอบเป็นดุลพินิจในการยดึและขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์น 

  
ขอ้  ๓๒  ใหผู้ถู้กยดึ  หรือผูแ้ทนลงลายมือช่ือรับทราบการยดึ  อายดัทรัพยสิ์นนั้น  ในกรณีท่ีผู ้

ถูกยดึ  หรือผูแ้ทนลงลายมือช่ือไม่ได ้ หรือไม่ยอมลงลายมือช่ือ  ใหบ้นัทึกเหตุแห่งการนั้นไว ้

  
 
 
 



หมวด  ๓ 

การร้องคัดค้านการยดึ  อายดัทรัพย์สิน 

  
  
 
 

ขอ้  ๓๓  ถา้บุคคลใดอา้งวา่ทรัพยสิ์นท่ียดึไวมิ้ใช่ทรัพยสิ์นของนายจา้ง  ใหย้ืน่ค  าร้องคดัคา้นต่อ
เลขาธิการตามแบบค าร้องทา้ยระเบียบน้ีก่อนเอาทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาด 

  
ขอ้  ๓๔  ในกรณีท่ีมีค าสั่งอายดัทรัพยสิ์นหรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนอนัมิใช่ตวัเงิน  ถา้ผูท่ี้จะตอ้ง

ปฏิบติัตามค าสั่งอายดัทรัพยสิ์นจะปฏิเสธไม่ส่งมอบทรัพยสิ์นท่ีอายดัหรือตอ้งการโตแ้ยง้หน้ีท่ีเรียกร้องเอา   แก่
ตน  ใหย้ืน่ค  าร้องคดัคา้นต่อเลขาธิการตามแบบค าร้องทา้ยระเบียบน้ี  ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งการ
อายดัทรัพยสิ์นหรือก่อนก าหนดการส่งมอบทรัพยสิ์นแลว้แต่กรณี 

  
ขอ้  ๓๕  ในกรณีท่ีมีค าสั่งอายดัเงิน  ผูท่ี้จะตอ้งส่งเงินตามค าสั่งอายดัจะปฏิเสธไม่ส่งมอบเงิน

หรือตอ้งการโตแ้ยง้หน้ีท่ีเรียกร้องเอาแก่ตน  ใหย้ืน่ค  าร้องคดัคา้นต่อเลขาธิการตามแบบค าร้องทา้ยระเบียบน้ี 
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่งนั้น 

  
ขอ้  ๓๖  เม่ือมีการยืน่ค าร้องตามขอ้  ๓๓  ขอ้  ๓๔  หรือขอ้  ๓๕  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี

ด าเนินการตรวจสอบพยานหลกัฐานและขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งโดยเร็ว  และเสนอความเห็นต่อเลขาธิการเพื่อมี
ค าสั่งวนิิจฉยัช้ีขาด 

  
ขอ้  ๓๗  ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามขอ้  ๓๖  ได ้ พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจเสนอให้

เลขาธิการมีค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดเพื่อท าใหเ้ร่ืองเสร็จเด็ดขาดตามท่ีเห็นสมควร 
  
ขอ้  ๓๘  ในระหวา่งรอค าสั่งตามขอ้  ๓๖  หรือขอ้  ๓๗  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีงดขาย

ทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นไวจ้นกวา่เลขาธิการจะมีค าสั่งวนิิจฉยัช้ีขาด  เวน้แต่ 

(๑)  สภาพของทรัพยเ์ป็นของสดของเสียได ้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจ  าหน่ายโดยวธีิอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควร 

 
 

 



                                (๒)  สังหาริมทรัพยท่ี์ยดึไวน้ั้นเก็บไวน้านไม่ได ้ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอเลขาธิการออก
ค าสั่งขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยเ์ช่นวา่น้ีโดยไม่ชกัชา้ 

  
ขอ้  ๓๙  เม่ือเลขาธิการไดรั้บความเห็นท่ีเสนอตามขอ้  ๓๖  หรือขอ้  ๓๗  แลว้  ใหด้ าเนินการ

อยา่งหน่ึงอยา่งใด  ดงัต่อไปน้ี 

                                (๑)  ถา้เห็นวา่ค าร้องท่ียืน่มานั้นรับฟังไม่ไดห้รือประวงิใหช้กัชา้  ใหย้กค าร้องของผูน้ั้นเสีย 
                                (๒)  ถา้เห็นวา่ค าร้องท่ียืน่มานั้นรับฟังได ้ ใหมี้ค าสั่งถอนการยดึ  อายดัทรัพยสิ์น  หรือใน
กรณีท่ีมีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นตามขอ้  ๓๘  ใหคื้นเงินท่ีขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น
ใหแ้ก่นายจา้งหรือเจา้ของทรัพยสิ์นนั้น 

(๓)  ถา้เห็นวา่ค าร้องท่ียืน่มานั้นรับฟังไดเ้ฉพาะบางส่วน  ใหมี้ค าสั่งถอนการยดึ  อายดั
ทรัพยสิ์นเฉพาะในส่วนท่ีรับฟังได ้ และใหน้ายจา้งหรือผูน้ั้นปฏิบติัตามค าสั่งยดึ  อายดัทรัพยสิ์นในส่วนท่ีมิไดมี้
ค าสั่งเพิกถอนต่อไป 

เม่ือไดด้ าเนินการตามวรรคหน่ึงแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ใหผู้ย้ืน่ค  าร้องทราบโดยใหน้ า
ความในขอ้  ๑๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ทั้งน้ี  ใหแ้จง้ใหน้ายจา้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่ อาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ค าวนิิจฉยัหรือ
ค าสั่งดงักล่าวได ้ ภายในระยะเวลา  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัดงักล่าว 

  
ขอ้  ๔๐  ถา้บุคคลภายนอกท่ีไดรั้บค าสั่งอายดัทรัพยสิ์นปฏิเสธ  หรือโตแ้ยง้หน้ีท่ีเรียกร้อง 

เอาแก่ตน  เลขาธิการอาจท าการสอบสวนและ 

                                (๑)  ถา้เลขาธิการเห็นวา่หน้ีท่ีเรียกร้องนั้นมีอยูจ่ริง  ใหมี้ค าสั่งใหบุ้คคลภายนอกปฏิบติัตาม
ค าสั่งอายดั  หรือ 

                                (๒)  ถา้เลขาธิการเห็นวา่เร่ืองจะท าให้เสร็จเด็ดขาดไม่ไดโ้ดยวธีิสอบสวน  ใหมี้ค าสั่งอยา่ง
อ่ืนใดในอนัท่ีจะให้เร่ืองเสร็จเด็ดขาดไปตามท่ีเห็นสมควร 

ทั้งน้ี  ใหแ้จง้ใหน้ายจา้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทราบวา่  อาจอุทธรณ์หรือโตแ้ยง้ค าวนิิจฉยัหรือ
ค าสั่งดงักล่าวได ้ ภายในระยะเวลา  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัดงักล่าว 
                                ถา้ค าสั่งอายดัทรัพยสิ์นนั้นไม่มีการคดัคา้นหรือในกรณีท่ีเลขาธิการมีค าสั่งตาม
ขอ้  ๓๖  หรือ  ขอ้  ๓๗  แลว้  และบุคคลภายนอกมิไดป้ฏิบติัตามพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจขอใหเ้ลขาธิการออก
ค าสั่งบงัคบัแก่บุคคลภายนอกผูน้ั้น และด าเนินการไปเสมือนหน่ึงวา่บุคคลนั้นเป็นนายจา้ง 



ถา้ทรัพยสิ์นหรือค่าแห่งสิทธิเรียกร้อง  ซ่ึงอายดัไวต้อ้งเส่ือมเสียไปเพราะความผดิของ
บุคคลภายนอกเน่ืองจากไม่ปฏิบติัตามค าสั่งเลขาธิการไม่วา่ดว้ยประการใดๆ  บุคคลภายนอกเช่นวา่นั้นตอ้งรับ
ผดิใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ส านกังานเพื่อความเสียหายอยา่งใดๆ  ซ่ึงเกิดข้ึนแก่ส านกังาน 

  
หมวด  ๔ 

การถอนการยดึหรืออายดัทรัพย์สิน 

  
  
 
 

ขอ้  ๔๑  เลขาธิการอาจมีค าสั่งใหถ้อนการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นในกรณีต่อไปน้ี 

(๑)  เม่ือนายจา้งไดช้ าระหน้ีครบถว้นแลว้  หรือไม่มีหนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ีต่อไป 

(๒)  เม่ือมีกรณีตามขอ้  ๓๙(๒)  หรือ  (๓) 
(๓)  เม่ือภาระแห่งหน้ีลดลง  เป็นผลใหน้ายจา้งตอ้งรับผดิช าระหน้ีเพียงบางส่วน  และถา้ได้

ถอนการยดึ  หรืออายดัทรัพยสิ์นไปบางรายการแลว้  ทรัพยสิ์นท่ีเหลือยงัคงพอคุม้หน้ีท่ียงัคา้งช าระ 

                                (๔)  เม่ือมีเหตุอ่ืนๆ  ซ่ึงเลขาธิการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยติุธรรม 

  
ขอ้  ๔๒  เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งตามขอ้  ๔๑  แลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออกประกาศถอนการ

ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นตามแบบแนบทา้ยระเบียบน้ี  และจดัส่งส าเนาค าสั่งและประกาศถอนการยดึหรืออายดั
ทรัพยสิ์นแก่ผูถู้กยดึและเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งโดยไม่ชกัชา้ 

ใหน้ าความในขอ้  ๑๒  มาใชบ้งัคบัแก่การส่งเอกสารต่างๆ ตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

  
ขอ้  ๔๓  เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งถอนการยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้

ใหผู้ถู้กยดึมารับทรัพยสิ์น  หนงัสือส าคญัส าหรับทรัพยสิ์น  หรือเอกสารทั้งปวงคืนไป  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
จดัส่งใหก้็ได ้ แลว้แต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
                                ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าหลกัฐานการคืนทรัพยสิ์นไวเ้ป็นหนงัสือ 

  
 
 
 

 
 

 



หมวด  ๕ 

การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

  
  
 
 

ขอ้  ๔๔  เม่ือไดท้  าการยดึทรัพยสิ์นหรือไดรั้บมอบทรัพยสิ์นตามค าสั่งอายดัแลว้  ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีเสนอต่อเลขาธิการเพื่อมีหนงัสือเตือนใหน้ายจา้งน าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มท่ีคา้งช าระภายในก าหนด
ไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือดงักล่าว  หากนายจา้งไม่ไดน้ าส่งเงินสมทบหรือเงินเพิ่มท่ีคา้ง
ช าระ  หรือน าส่งไม่ครบจ านวนภายในก าหนดดงักล่าวใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอต่อเลขาธิการพิจารณาออก
ค าสั่งใหข้ายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น  เวน้แต่กรณีตามขอ้  ๓๘ 

                                เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งใหข้ายทอดตลาดแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีด าเนินการขายทอดตลาด
ไดจ้นกวา่จะเสร็จส้ิน โดยมิตอ้งด าเนินการตามวรรคหน่ึงอีก 

  
ขอ้  ๔๕  เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งใหข้ายทอดตลาดแลว้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัท าประกาศขาย

ทอดตลาดและใหด้ าเนินการดงัน้ี 

(๑)  จดัส่งส าเนาประกาศขายทอดตลาดแก่ผูถู้กยดึ  ตลอดจนบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบั
เอาแก่ทรัพยสิ์นท่ีจะขายทอดตลาดซ่ึงทราบไดต้ามทะเบียนหรือโดยประการอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร  โดยใหน้ า
วธีิการส่งค าสั่งในขอ้ ๑๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

(๒)  ปิดส าเนาประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีจะขาย  สถานท่ีท่ีทรัพย์
ตั้งอยูท่ี่ชุมนุมชนหรือส านกังานแลว้แต่กรณี  หรือสถานท่ีราชการอ่ืนอนัสมควรจะปิดไวก่้อนขาย  ไม่นอ้ยกวา่
หา้วนัและอาจโฆษณาในหนงัสือพิมพห์รือทางวทิยกุระจายเสียงก่อนวนัขายตามท่ีเห็นสมควรดว้ยก็ได ้

  
ขอ้  ๔๖  ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิ์นใหแ้สดงรายละเอียดดงัน้ี 

                                (๑)  วนัเวลา  สถานท่ีท่ีจะขาย  และรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์น 

                                (๒)  ขอ้สัญญา  ค าเตือน  เง่ือนไขและเง่ือนเวลาการช าระเงิน 

(๓)  ขอ้สัญญาผกูพนัอนัเป็นคุณแก่ทรัพยสิ์นนั้น  หรือค่าภาระติดพนัอนัเก่ียวคา้งอยูห่รือเป็น
ทรัพยสิ์นท่ีมีดอกผลเกิดในระหวา่งการยดึหรืออายดั 

(๔)  ช่ือผูรั้บจ านอง เงินตน้และดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ  และขอ้ความใหผู้ซ้ื้อตอ้งรับจ านองติดไป
ดว้ยในกรณีท่ีขายทรัพยอ์ยา่งติดจ านอง 

 
 

 



  
ขอ้  ๔๗  การก าหนดวนัขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ใหน้บัตั้งแต่วนัท่ีลงในประกาศขายทอดตลาด

โดยถือเกณฑ์  ดงัน้ี 

                                (๑)  ท่ีดินไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน และไม่เกินสองเดือน 

(๒)  เรือน  โรง  ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ  และทรัพยสิ์นรายใหญ่ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บวนั  และไม่เกิน
หน่ึงเดือน 

(๓)  ทรัพยสิ์นอ่ืนๆ ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั และไม่เกินยีสิ่บวนั 

การก าหนดวนัขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามวรรคหน่ึงพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะก าหนดวนัขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังอ่ืนไวใ้นประกาศฉบบัเดียวกนัก็ได ้

  
ขอ้  ๔๘  ใหท้  าการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ณ ท่ีตั้งส านกังานหรือสถานท่ีท่ีทรัพยสิ์นตั้งอยู ่
ในกรณีท่ีจะท าการขาย  ณ  สถานท่ีอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดในวรรคหน่ึง  ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากเลขาธิการ 
การรับเงินค่าขายทรัพยสิ์น  ไม่วา่จะเป็นการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ณ  ท่ีตั้งส านกังานหรือ

สถานท่ีอ่ืนใด  ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินของส านกังานหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูข้ายทอดตลาดทรัพยสิ์นด าเนินการ
ออกใบรับเงินตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  และใหจ้ดัท ารายงานการขายพร้อมทั้งส าเนาใบรับเงิน
เสนอต่อเลขาธิการ 
  

ขอ้  ๔๙  การขายทอดตลาดสุรามีจ านวนน ้าสุราตั้งแต่สิบลิตรข้ึนไป  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้
ขอความร่วมมือไปยงักรมสรรพสามิต  สรรพสามิตจงัหวดั  หรือสรรพสามิตอ าเภอ  แลว้แต่กรณีล่วงหนา้ก่อน
วนัขายพอสมควร  เพื่อขอให้จดัเจา้พนกังานสรรพสามิตมาก ากบัออกใบขนสุราใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ย 
  

ขอ้  ๕๐  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นประเภทโบราณวตัถุ  ไดแ้ก่  พระพุทธรูป  หนงัสือฉบบั
เขียนโบราณ  ภาพประวติัศาสตร์  วรรณกรรม  เป็นตน้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นนั้นไปยงัเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติดว้ย 

  
ขอ้  ๕๑  การขายทอดตลาดทรัพยท่ี์มีการจ านองติดใหข้ายอยา่งติดจ านอง 
ถา้มีเหตุผลท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเลขาธิการอาจก าหนดใหข้าย 

ทอดตลาดทรัพยอ์ยา่งติดจ านองโดยวธีิการอ่ืน  นอกเหนือจากวธีิการตามวรรคหน่ึงก็ได ้



  
ขอ้  ๕๒  การขายทรัพยอ์ยา่งติดจ านองใหป้ระกาศแสดงช่ือผูรั้บจ านองพร้อมทั้งตน้เงินและ

ดอกเบ้ียท่ียงัคา้งช าระจนถึงวนัขายและขอ้ความวา่ผูใ้ดซ้ือทรัพยน์ั้นตอ้งรับภาระในหน้ีจ านองไปดว้ยโดยชดัเจน 

  
ขอ้  ๕๓  การขายทรัพยอ์ยา่งติดจ านองโดยวธีิตั้งราคาขั้นต ่า  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนดราคา

ขั้นต ่าท่ีจะขายลงไวใ้นประกาศ  โดยค านวณตน้เงินและดอกเบ้ียจ านองซ่ึงยงัคา้งช าระแก่ผูรั้บจ านองจนถึงวนั
ขายกบัค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียมในการยดึ  อายดั  และขายทอดตลาดทรัพยร์ายนั้น 

  
ขอ้  ๕๔  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ใหมี้พนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่นอ้ยกวา่สามคนร่วมกนัใน

การด าเนินการขาย  ทั้งน้ี  ก่อนเร่ิมตน้ขายทอดตลาด  ใหปั้กธงเคร่ืองหมายขายทอดตลาดตาหมาก
รุก  ณ  สถานท่ีขายทรัพยสิ์น  อ่านประกาศโฆษณาการขาย  และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์น  ณ  ท่ีนั้น
โดยเปิดเผย 

ทั้งน้ี พนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจก าหนดเง่ือนไขท่ีเป็นประโยชน์แก่การขายทอดตลาดก็ได ้

  
ขอ้  ๕๕  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี  แจง้ใหบ้รรดาผูเ้ขา้สู้ราคา  ซ่ึงมิไดเ้ขา้สู้ราคาในนามของ

ตนเอง  แต่กระท าการแทนบุคคลอ่ืนแสดงใบมอบอ านาจก่อนเขา้สู้ราคา  มิฉะนั้นใหถื้อวา่ผูเ้ขา้สู้ราคาไดก้ระท า
ในนามของตนเองและหากเป็นกรณีท่ีตอ้งมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิ  ผูเ้ขา้สู้ราคาซ่ึงประมูลไดจ้ะขอให้
เปล่ียนใส่ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูซ้ื้อโดยอา้งวา่ตนเป็นเพียงตวัแทนมิได ้

  
ขอ้  ๕๖  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัการใหผู้เ้ขา้สู้ราคาทุกคนจดแจง้ช่ือ  ท่ีอยู ่ และแสดง

หลกัฐานบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประเภทอ่ืนท่ีทางราชการออกให้  พร้อมทั้งลงลายมือช่ือแสดงความ
ประสงคเ์ขา้สู้ราคาก่อนด าเนินการขายทรัพยสิ์นแต่ละรายการ 
  

ขอ้  ๕๗  ในการขายทอดตลาด  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติั  ดงัน้ี 

                                (๑)  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีมีหลายส่ิงดว้ยกนัใหแ้ยกขายทีละส่ิงต่อเน่ืองกนัไป  เวน้
แต่ 

       ก.  สังหาริมทรัพยซ่ึ์งมีราคาเล็กนอ้ย พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจรวมขายเป็นกองๆ  ได ้



                                        ข.   สังหาริมทรัพยห์รืออสังหาริมทรัพยส์องส่ิงหรือกวา่นั้นข้ึนไป  พนกังานเจา้หนา้ท่ี
มีอ านาจรวมขายไปดว้ยกนัไดใ้นเม่ือเป็นท่ีคาดหมายไดว้า่  เงินรายไดใ้นการขายทอดตลาดจะเพิ่มข้ึนเพราะเหตุ
นั้น 

                                (๒)  การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยร์ายใหญ่  และทรัพยสิ์นนั้นอาจแบ่งแยกออกไดเ้ป็น
ส่วนๆ  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจขายทรัพยสิ์นนั้นเป็นส่วนๆ  ได ้ ในเม่ือเป็นท่ีคาดหมายไดว้า่เงินรายไดใ้น
การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นบางส่วนจะเพียงพอแก่การช าระหน้ีทั้งหมดตามขอ้  ๗๓  หรือวา่เงินรายไดท้ั้งหมด
จะเพิ่มข้ึนเพราะเหตุนั้น 

                                (๓)  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลายส่ิงดว้ยกนั  พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจก าหนดล าดบั
ท่ีจะขายทรัพยสิ์นนั้น 

หากบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในทรัพยสิ์นซ่ึงจะตอ้งขายทอดตลาดร้องขอใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรวม
หรือแยกทรัพยสิ์นหรือขอให้ขายทรัพยสิ์นนั้นตามล าดบัท่ีก าหนดไวห้รือจะร้องคดัคา้นการขายของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีใน  (๑)  ถึง  (๓)  และพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่เห็นควรปฏิบติัตามค าร้องขอหรือค าคดัคา้นนั้นใหแ้จง้ใหผู้ ้
ร้องหรือผูค้ดัคา้นด าเนินการยืน่ค  าร้องต่อเลขาธิการภายในสองวนันบัแต่วนัท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิเสธ เพื่อ
ขอใหเ้ลขาธิการมีค าสั่งช้ีขาดในเร่ืองนั้น และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเล่ือนการขายไปจนกวา่เลขาธิการจะไดมี้
ค าสั่งหรือจนกวา่จะพน้ระยะเวลาซ่ึงใหย้ืน่ค  าร้องต่อเลขาธิการแลว้ 
  

ขอ้  ๕๘  การขายทอดตลาดใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงความตกลงขาย ดว้ยวธีิเคาะไมห้รือ 

ดว้ยแสดงกิริยาอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 

หากผูมี้ส่วนไดเ้สียในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นรายการใดคดัคา้นในเร่ืองการขายไม่ชอบ ก็
ดี  ใหค้ดัคา้นก่อนการเคาะไมห้รือก่อนการแสดงการตกลงการขายดว้ยวธีิอยา่งอ่ืนแลว้ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ด าเนินการขายไปโดยแจง้ให้ผูสู้้ราคาสูงสุด  และผูค้ดัคา้นทราบถึงผลของการขายวา่ให้เป็นไปตามค าวินิจฉยั
ของเลขาธิการและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีบนัทึกเพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณา  เม่ือเลขาธิการมีค าวนิิจฉยัประการ
ใดใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหผู้สู้้ราคาสูงสุดและผูค้ดัคา้นทราบ 

หากผูมี้ส่วนไดเ้สียในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นรายใดคดัคา้นในเร่ืองราคาขายก็ดี  ก่อนท่ี
พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดท่ีเห็นวา่เป็นราคาท่ีสมควรขายได ้ ผูค้ดัคา้นอาจคดัคา้น
วา่ราคาดงักล่าวจะมีจ านวนต ่าเกินสมควร  ในกรณีเช่นวา่น้ีใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเล่ือนการขายทอดตลาด
ทรัพยสิ์นไป  เพื่อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่จะเป็นบุคคลท่ีคดัคา้นหรือไม่ก็ตาม  หาผูซ้ื้อท่ีจะเสนอซ้ือในราคาท่ี
บุคคลดงักล่าวตอ้งการมาเสนอซ้ือในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป  โดยให้ผูเ้สนอราคาสูงสุดตอ้ง
ผกูพนักบัการเสนอราคาดงักล่าวเป็นระยะเวลาสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีเสนอราคานั้น  และในการขายทอดตลาด



ทรัพยสิ์นคร้ังต่อไป  หากมีผูเ้สนอราคาสูงสุดในจ านวนไม่สูงกวา่จ านวนท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดไดเ้สนอในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน  หรือไม่มีผูใ้ดเสนอราคาเลย  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา
สูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน  แต่หากมีผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ัง
ต่อไปในจ านวนสูงกวา่จ านวนท่ีผูเ้สนอราคาสูงสุดไดเ้สนอในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นคร้ังก่อน  ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีเคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้น 

  
ขอ้  ๕๙  ในการขายทอดตลาดใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีร้องขานจ านวนเงินท่ีมีผูสู้้ราคาสุดทา้ยคร้ัง

ท่ีหน่ึง  สามถึงส่ีหน  ถา้ไม่มีผูสู้้ราคาสูงข้ึน ใหร้้องขานเป็นคร้ังท่ีสองอีกสามถึงส่ีหน  ถา้ไม่มีผูสู้้ราคาสูงกวา่นั้น
และไดร้าคาพอสมควรก็ใหล้งค า  “สาม”  พร้อมกบัแสดงความตกลงขายตามขอ้  ๕๘  วรรคหน่ึง  แต่ถา้ก่อน
แสดงความตกลง ขายมีผูสู้้ราคาข้ึนไปอีก ก็ใหร้้องขานราคานั้นตั้งตน้ใหม่ตามล าดบัดงักล่าวแลว้ 
  

ขอ้  ๖๐  ถา้ผูเ้ขา้สู้ราคาถอนค าสู้ราคาของตนเสียก่อนมีการแสดงความตกลงขายตาม
ขอ้  ๕๘       วรรคหน่ึง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีตั้งตน้ขายใหม่ 

  
ขอ้  ๖๑  หากพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ ราคาซ่ึงมีผูสู้้ราคาสูงสุดนั้นยงัไม่เหมาะสมตามสภาวะ

ตลาดในการขายแต่ละคร้ังพนกังานเจา้หนา้ท่ีอาจถอนทรัพยสิ์นจากการขายทอดตลาดได ้

                                ในกรณีท่ีบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นเห็นวา่ราคาท่ีไดจ้ากการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์นมีจ านวนต ่าเกินสมควร  และการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นในราคาต ่าเกินสมควรนั้นเกิดจาก
การคบคิดกนัฉ้อฉลในระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการเขา้สู้ราคาหรือความไม่สุจริตหรือความประมาทเลินเล่ออยา่ง
ร้ายแรงของพนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี  บุคคลดงักล่าวอาจยืน่ค  าร้องต่อเลขาธิการ  เพื่อขอใหมี้ค าสั่ง
เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามแบบท่ีเลขาธิการก าหนดตามหมวดน้ี  และเม่ือเลขาธิการพิจารณาแลว้
เห็นวา่ค าร้องรับฟังได ้ ใหเ้ลขาธิการมีค าสั่งอนุญาตตามค าร้องหรือแกไ้ขหรือมีค าสั่งก าหนดวธีิการอยา่งใด
ตามท่ีเลขาธิการเห็นสมควร  ภายในก าหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัไดรั้บค าร้องนั้น 

                                การยืน่ค าร้องตามวรรคสอง  ตอ้งไม่ชา้กวา่สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีทราบขอ้ความหรือ
พฤติการณ์อนัเป็นมูลแห่งขอ้อา้งนั้น  แต่ทั้งน้ีผูย้ืน่ค  าร้องตอ้งมิไดด้ าเนินการอนัใดข้ึนใหม่หลงัจากไดท้ราบเร่ือง
ฝ่าฝืนต่อระเบียบน้ีแลว้  หรือตอ้งมิไดใ้หส้ัตยาบนัแก่การกระท านั้น 

                                ในการยืน่ค  าร้องต่อเลขาธิการตามวรรคสอง  หากมีพยานหลกัฐานเบ้ืองตน้แสดงวา่ค าร้อง
นั้นไม่มีมูลและยืน่เขา้มาเพื่อประวงิใหช้กัชา้  เม่ือเลขาธิการเห็นสมควรหรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจไดรั้บความเสียหาย
เน่ืองจากการยืน่ค  าร้องดงักล่าวร้องขอ  เลขาธิการมีอ านาจท่ีจะสั่งใหผู้ย้ืน่ค  าร้องวางเงินตามจ านวนและภายใน



ระยะเวลาท่ีเลขาธิการเห็นสมควรก าหนด  เพื่อเป็นประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ส านกังานหรือบุคคลอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ถา้ผูย้ืน่ค  าร้องไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเลขาธิการใหเ้ลขาธิการมีค าสั่งยกค าร้องนั้นเสีย  ค าสั่งของ
เลขาธิการใหเ้ป็นท่ีสุด  
  

ขอ้  ๖๒  ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีเหตุสงสัยวา่ผูใ้ดเขา้สู้ราคาโดยไม่สุจริตก็ดี  หรือไม่
สามารถจะช าระราคาไดก้็ดี  ใหต้รวจสอบใหไ้ดค้วามจริงเสียก่อนจึงแสดงความตกลงขาย 
  

ขอ้  ๖๓  เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงความตกลงขายแลว้  ใหแ้จง้ใหผู้ซ้ื้อช าระเงินทนัที  เวน้แต่
ท่ีดินหรือทรัพยสิ์นอยา่งอ่ืนซ่ึงมีราคาตั้งแต่หน่ึงหม่ืนบาทข้ึนไป  อาจผอ่นผนัใหผู้ซ้ื้อวางเงินมดัจ าก่อนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของราคาซ้ือ  และท าสัญญาช าระส่วนท่ีคา้งภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวนัก็ได ้ เม่ือไดรั้บช าระ
เงินครบถว้นแลว้จึงให้โอนมอบทรัพยสิ์นนั้นแก่ผูซ้ื้อ 

  
ขอ้  ๖๔  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นประเภทซ่ึงผูย้ดึถือครอบครองจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก

เจา้พนกังานตามกฎหมายก่อน  ไดแ้ก่  อาวธุปืน  เป็นตน้  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ให้ผูซ้ื้อวางเงินมดัจ าไวก่้อน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ของราคาซ้ือ  และจดัการน าใบอนุญาตมาแสดงภายในหน่ึงเดือนพร้อมทั้งใชเ้งินท่ีคา้ง
ช าระใหค้รบ 

  
                                ขอ้  ๖๕  ถา้ผูซ้ื้อไม่ช าระเงินหรือไม่วางเงินมดัจ าหรือช าระเงินไม่ครบตามขอ้สัญญา  ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีน าทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดใหม่  และแจง้ใหผู้ซ้ื้อเดิมทราบก าหนดวนัเวลาขาย
ดว้ย     เม่ือขายไดเ้งินเท่าใด  ถา้หกัค่าใชจ่้ายต่างๆ  ค่าเสียหายและค่าธรรมเนียมแลว้ยงัไม่คุม้ราคาค่าขาย
ทอดตลาดคร้ังก่อน  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัการเรียกร้องใหผู้ซ้ื้อเดิมช าระเงินส่วนท่ียงัขาดนั้น  ตลอดจนเสนอ
คดีต่อศาลหากจ าเป็น 

  
ขอ้  ๖๖  เม่ือผูซ้ื้อช าระราคาตามขอ้  ๖๓  และหรือปฏิบติัตามขอ้  ๖๔  ครบถว้นแลว้  หาก

ทรัพยสิ์นท่ีขาย 
                                (๑)  เป็นประเภทท่ีจะตอ้งแกไ้ขทะเบียนช่ือผูเ้ป็นเจา้ของ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอ
เลขาธิการเพื่อแจง้ใหพ้นกังานซ่ึงรับจดทะเบียนเก่ียวกบัทรัพยสิ์นนั้นๆ จดัการแกไ้ขทะเบียนใหแ้ก่ผูซ้ื้อดว้ยหรือ 

(๒)  มีสัญญาผกูพนัอยูอ่นัเป็นคุณแก่ทรัพยสิ์นนั้น ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัการเพื่อใหผู้ซ้ื้อ
ไดรั้บช่วงสิทธิและหนา้ท่ีตามสัญญานั้นเท่าท่ีจะสามารถท าได ้



  
ขอ้  ๖๗  การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ซ่ึงปรากฏช่ือผูอ่ื้นนอกจากนายจา้งเป็นเจา้ของรวมอยูใ่น

ทะเบียนหรือในหนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิ ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีกนัเงินส่วนของผูน้ั้นไวเ้พื่อจ่ายแก่ผูมี้สิทธิ
ต่อไป 

การร้องขอกนัส่วนตามวรรคหน่ึง  หรือการร้องขอกนัส่วนทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากท่ีปรากฏตาม
วรรคหน่ึงใหผู้ร้้องยื่นค าร้องเป็นหนงัสือต่อเลขาธิการ  และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีท าการสอบสวนขอ้เทจ็จริง
แลว้เสนอเลขาธิการสั่งการ เม่ือเลขาธิการมีค าสั่งประการใดใหแ้จง้ใหผู้ร้้องทราบ 

เงินท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกนัส่วนไวต้ามวรรคหน่ึง  ถา้ผูมี้สิทธิมิไดเ้รียกเอาภายในหา้ปีนบัแต่วนั
ขายทอดตลาดให้ตกเป็นของส านกังาน 

  
ขอ้  ๖๘  ผูซ้ื้อท่ีดินซ่ึงจะมีสิทธิขอหกัส่วนไดใ้ชแ้ทนราคาซ้ือ คือ 

(๑)  ผูท่ี้มีช่ือในโฉนด หรือเอกสารสิทธิในท่ีดินร่วมกบันายจา้ง 
(๒)  เจา้หน้ีบุริมสิทธิเหนือท่ีดินท่ีขายตามค าช้ีขาดของศาล 

  
ขอ้  ๖๙  ในกรณีท่ีผูซ้ื้อไดว้างเงินมดัจ าตามขอ้  ๖๓  หรือขอ้  ๖๔  ไวแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินท่ีคา้ง

ตามก าหนดให้ริบเงินมดัจ านั้นเสียแลว้น าทรัพยสิ์นนั้นออกขายทอดตลาดใหม่  เวน้แต่เงินมดัจ าท่ีริบจะเพียงพอ
แก่การช าระหน้ีท่ีคา้งทั้งหมดตามขอ้  ๗๓  และเม่ือขายใหม่แลว้ไดเ้งินเท่าใด  เม่ือหกัค่าใชจ่้าย  ค่าเสียหายและ
ค่าธรรมเนียมแลว้  ยงัไม่คุม้ราคาค่าขายทอดตลาดคร้ังก่อน  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีจดัการเรียกร้องให้ผูซ้ื้อเดิม
ช าระเงินส่วนท่ียงัขาดอยูน่ั้น ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจ าเป็น 

หากผูซ้ื้อขอผดัการช าระเงินหรือการปฏิบติัตามขอ้  ๖๔  โดยมีเหตุผลอนัสมควรใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

  
ขอ้  ๗๐  หากเงินมดัจ าท่ีริบไวต้ามขอ้  ๖๙  มีจ  านวนคุม้กบัหน้ีท่ีคา้งอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ ๗๓  ก็

ใหน้ าเงินท่ีริบนั้นส่งใชห้น้ีเป็นล าดบัไปตามขอ้  ๗๓  แลว้เสนอเลขาธิการเพื่อมีค าสั่งถอนการยดึหรืออายดั
ทรัพยสิ์นต่อไป 

  
ขอ้  ๗๑  ถา้เงินมดัจ าท่ีริบไวมี้จ านวนไม่คุม้กบัหน้ีท่ีคา้ง  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเก็บรักษาเงิน

นั้นไวก่้อน  เม่ือขายทรัพยสิ์นไดแ้ลว้จึงใหน้ าเงินท่ีขายไดใ้นคร้ังหลงัมารวมกบัเงินมดัจ าท่ีริบไว ้ แลว้จดัใชห้น้ีท่ี
คา้งเป็นล าดบัไปตามขอ้  ๗๓ 



                                ในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดน้ าทรัพยสิ์นท่ีมีการวางมดัจ าไวแ้ลว้มาขายทอดตลาดอีก  แต่
ไม่มีผูซ้ื้อทรัพยสิ์นดงักล่าว  ใหเ้สนอเลขาธิการพิจารณาอนุญาตให้น าเงินมดัจ าท่ีเก็บรักษาไวม้าจดัใชห้น้ีท่ีคา้ง
ตามขอ้ ๗๓ ไปพลางก่อน 

  
ขอ้  ๗๒  ถา้ปรากฏวา่ทรัพยสิ์นท่ียดึไวน้ั้นเส่ือมสลายไปทั้งหมด  หรือถึงขนาดท าให้ไร้ค่าก็ดี

หรือหลุดพน้ไปจากอ านาจตามค าสั่งยดึหรืออายดัของเลขาธิการก็ดี หรือมีเหตุอ่ืนใดอนัท าใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพยสิ์นนั้นไดอี้กต่อไปก็ดี  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเสนอเลขาธิการเพื่อสั่งการตามท่ี
เห็นสมควร  หรือน าเงินมดัจ าท่ีริบจากการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นดงักล่าวซ่ึงไดเ้ก็บรักษาไวม้าจดัใชห้น้ีตาม
ขอ้  ๗๓  แลว้แต่กรณี 

  
ขอ้  ๗๓  เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นซ่ึงยดึ  หรืออายดัในส่วนของ 

นายจา้งรวมทั้งเงินมดัจ าท่ีริบไวต้ามระเบียบน้ีให้จดัใชห้น้ีตามล าดบั ดงัน้ี 

(๑)  ค่าใชจ่้ายตามหมวด ๖ 

(๒)  เงินสมทบและเงินเพิ่มท่ีคา้งช าระ 

ถา้มีเงินเหลือใหคื้นแก่นายจา้งต่อไป  ทั้งน้ีหากนายจา้งมิไดเ้รียกเอาภายในหา้ปีให้ตกเป็นของ
กองทุน 

  
หมวด  ๖ 
ค่าใช้จ่าย 

  
  

 
 

ขอ้  ๗๔  ค่าใชจ่้ายทั้งปวงเก่ียวกบัการตรวจสอบทรัพยสิ์น  การยดึ  อายดั  และขายทอดหรือ
จ าหน่ายทรัพยสิ์นใหน้ายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบ  ทั้งน้ี  ค่าใชจ่้ายดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีเลขาธิการก าหนด 

  
ขอ้  ๗๕  ค่าใชจ่้ายตามขอ้  ๗๔  ใหส้ านกังานเป็นผูอ้อกเงินทดรองไปก่อนและใหห้กัเอาจาก

เงินท่ีไดรั้บจากนายจา้ง  หรือการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์น 

  

 
 

 



ขอ้  ๗๖  กรณีท่ีไม่มีการขายทอดตลาดหรือจ าหน่ายทรัพยสิ์นหรือตอ้งการด าเนินการตาม
ขอ้  ๔๑  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีแจง้ใหน้ายจา้งวางเงินค่าใชจ่้ายตามขอ้  ๗๔  เสียก่อน 

  
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  
                           สมศกัด์ิ  เทพสุทิน 

                        (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

 


