ระเบียบกระทรวงแรงงาน
ว่าด้ วย การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ตามพระราชบัญญัติประกันสั งคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘

โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ
นายจ้างซึ่ งไม่นาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่ม หรื อนาส่ งไม่ครบจานวน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และ
เสรี ภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
แรงงานจึงวางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาด
ทรัพย์สินของนายจ้างซึ่ งไม่นาส่ งเงินสมทบและหรื อเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๔
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับแก่ผรู ้ ับเหมาตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยอนุโลม

ข้อ ๕ ให้เลขาธิ การสานักงานประกันสังคมเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอานาจ
ตีความวินิจฉัยปั ญหา กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“เลขาธิการ” ให้หมายความรวมถึง ผูซ้ ่ ึงเลขาธิการมอบหมาย
“สานักงาน” ให้หมายความรวมถึง สานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สานักงานประกันสังคม
จังหวัด สานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา
“คาร้อง” หมายความถึง คาร้องคัดค้านการยึด อายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
“ผูถ้ ูกยึด” หมายความถึง นายจ้าง บุคคลที่มีส่วนได้เสี ยและบุคคลภายนอกที่นายจ้างมีสิทธิ
เรี ยกร้องให้ชาระหนี้

หมวด ๑
การตรวจสอบทรัพย์สิน

ข้อ ๗ เมื่อนายจ้างไม่นาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่ม หรื อนาส่ งไม่ครบจานวน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิ การ เพื่อมีหนังสื อเตือนให้นายจ้างนาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่มที่คา้ งชาระภายใน
กาหนดไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน รวมทั้งสิ ทธิ เรี ยกร้องของนายจ้างและทรัพย์สินซึ่ งมีเหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ เป็ นของ
นายจ้าง ได้แก่ ทรัพย์สินซึ่ งอยูใ่ นความครอบครอง อานาจสัง่ การหรื อสัง่ จาหน่ายในทางการค้าหรื อธุ รกิจของ
นายจ้าง เป็ นต้น
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ทาการตรวจสอบทรัพย์สินแล้ว นายจ้างไม่ได้นาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่มที่
ค้างชาระ หรื อนาส่ งไม่ครบจานวนภายในกาหนดตามหนังสื อเตือนตามข้อ ๗ และถ้าเห็นสมควรยึด อายัด
ทรัพย์สินให้นาเสนอเลขาธิ การเพื่อพิจารณาออกคาสัง่ เป็ นหนังสื อให้ยดึ อายัดทรัพย์สิน ตามแบบท้ายระเบียบ
นี้

ถ้าไม่สามารถทาการตรวจสอบทรัพย์สินได้ทนั แต่เป็ นกรณี ที่เห็นสมควรยึด อายัดทรัพย์สิน
ให้บนั ทึกเหตุแห่งการนั้นและปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งโดยด่วน และระบุให้ยดึ อายัดทรัพย์สินบรรดามี
ในกรณี ที่มีเหตุตอ้ งยึดหรื ออายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการยึดหรื อ
อายัดทรัพย์สินเพิม่ เติม โดยอาศัยคาสัง่ ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินเดิมแล้วรายงานให้เลขาธิ การทราบ
ข้อ ๙ ในกรณี ที่เห็นว่าไม่ควรให้เลขาธิ การมีคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างรายใดให้
บันทึกข้อเท็จจริ งและพฤติการณ์ท้ งั ปวง พร้อมทั้งความเห็นเสนอเลขาธิ การเพื่อพิจารณา

หมวด ๒
การยึด อายัดทรัพย์สิน

ข้อ ๑๐ เมื่อเลขาธิ การมีคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สินของนายจ้างหรื อผูใ้ ดแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการยึด อายัดทรัพย์สินดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า แล้วดาเนินการออกประกาศยึด อายัดทรัพย์สิน
นั้น ตามแบบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๑ ให้ส่งคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน ให้ผถู ้ ูกยึดทราบ ณ ภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูห่ รื อ
สานักงานของผูถ้ ูกยึด การส่ งคาสั่ง ณ สถานที่อื่นให้ใช้ได้ต่อเมื่อ
(๑) ผูถ้ ูกยึดยอมรับคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน
(๒) การส่ งคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สิน ได้กระทา ณ สานักงาน
ข้อ ๑๒ การส่ งคาสั่งตามข้อ ๑๑ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจส่ งให้ผถู ้ ูกยึดโดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนตอบรับ หรื อนาไปส่ ง ณ ภูมิลาเนา หรื อถิ่นที่อยู่ หรื อสานักทาการงานของผูถ้ ูกยึดในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการของผูถ้ ูกยึด ถ้าไม่พบตัวบุคคลดังกล่าว จะส่ งให้แก่บุคคล
ใดซึ่ งบรรลุนิติภาวะ ซึ่ งอยูห่ รื อทางานในบ้านเรื อนหรื อสานักทาการงานที่ปรากฏว่าเป็ นของผูถ้ ูกยึดก็ได้

ถ้าไม่อาจส่ งตามวิธีในวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดคาสั่งไว้ในที่ซ่ ึ งเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่
อยูห่ รื อสานักทาการงานของผูถ้ ูกยึดเมื่อได้ดาเนินการดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปสิ บห้าวันให้ถือว่า ผูถ้ ูกยึด
ได้รับคาสั่งแล้ว
ข้อ ๑๓ พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องดาเนินการยึด อายัดทรัพย์สินในเวลาระหว่างพระอาทิตย์
ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกในวันทาการงานปกติของผูถ้ ูกยึด เว้นแต่กรณี ที่มีเหตุฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ นโดยได้รับอนุ ญาต
จากเลขาธิการ
ข้อ ๑๔ ในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบนี้ ถ้ามีผขู ้ ดั ขวางหรื อมี
พฤติการณ์วา่ จะมีผขู ้ ดั ขวาง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานตารวจเพื่อให้การ
ปฏิบตั ิการตามหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดาเนิ นการต่อไปได้
ข้อ ๑๕ เมื่อได้ทาการยึดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปิดประกาศการยึดทรัพย์สิน
ไว้ ณ สถานที่ยดึ
ข้อ ๑๖ การยึดทรัพย์สินกรณี ยดึ สังหาริ มทรัพย์ให้นาเอาสังหาริ มทรัพย์น้ นั มาเก็บรักษา
ไว้ ณ สถานที่ใดหรื อให้บุคคลใดรักษาไว้ตามที่เห็นสมควร หรื อมอบไว้ในความอารักขาของผูถ้ ูกยึดหรื อผู ้
ครอบครองทรัพย์สินนั้นอยู่ และแจ้งให้ผถู ้ ูกยึดทราบว่าการยึดทรัพย์สินประเภทนี้ครอบคลุมถึงดอกผลแห่ง
ทรัพย์สินนั้นด้วย
การเก็บรักษาหรื อรับฝากทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่เลขาธิ การกาหนด
ข้อ ๑๗ เมื่อได้ยดึ เรื อกาปั่ น หรื อเรื อที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรื อกลไฟ หรื อเรื อยนต์มี
ระวางตั้งแต่หา้ ตันขึ้นไป แพคนอยูอ่ าศัย ให้แจ้งการยึดไปยังกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวีหรื อนาย
ทะเบียนแห่งท้องที่แล้วแต่กรณี
กรณี ยดึ ทรัพย์สินอื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิ ทธิ์ เช่น เครื่ องจักร ยานพาหนะ ให้แจ้งการยึด
ไปยังนายทะเบียนแห่งทรัพย์น้ นั
ข้อ ๑๘ การยึดอสังหาริ มทรัพย์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั ทาโดยนาเอาหนังสื อสาคัญ สาหรับ
ทรัพย์สินนั้นมาเก็บรักษาหรื อฝากไว้ ณ สถานที่ใดหรื อให้บุคคลใดเก็บรักษาไว้ตามที่เห็นสมควรและแจ้งการ

ยึดนั้นให้ผถู ้ ูกยึด และเจ้าพนักงานที่ดินผูม้ ีหน้าที่ทราบ ถ้าหนังสื อสาคัญยังไม่ได้ออกหรื อไม่สามารถจัดหามา
ได้หรื อหาไม่พบ ให้ถือว่าการที่ได้แจ้งการยึดต่อผูถ้ ูกยึดและเจ้าพนักงานที่ดินนั้นเป็ นการยึดตามกฎหมายแล้ว
การเก็บรักษาหรื อฝากหนังสื อสาคัญตามวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตามระเบียบที่เลขาธิ การกาหนด
การยึดอสังหาริ มทรัพย์น้ นั ครอบไปถึงเครื่ องอุปกรณ์และดอกผลนิตินยั ของอสังหาริ มทรัพย์
นั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น ดอกผลธรรมดาที่นายจ้างจะต้องเป็ นผูเ้ ก็บเกี่ยวหรื อ
บุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนามของนายจ้างนั้น เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ทราบขณะทาการยึดว่า
จะทาการเก็บเกี่ยวเองแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจจะให้เก็บเกี่ยวดอกผลนั้นได้เมื่อถึงกาหนดและทาการขาย
ทอดตลาดต่อไป
ข้อ ๑๙ การดาเนินการยึดอสังหาริ มทรัพย์ตามข้อ ๑๘ เช่น ที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ห้องชุด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการยึด ณ สานักงาน โดยไม่ตอ้ งไป ณ สถานที่ทรัพย์ต้ งั อยู่ เว้นแต่ใน
กรณี ที่อสังหาริ มทรัพย์ ที่จะยึดมีโครงสร้างซับซ้อน เช่น โรงแรม โรงงาน เป็ นต้น
ข้อ ๒๐ ในการยึดที่ดินให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าที่ดินยึดนั้นมีสิ่งปลูกสร้างหรื อไม้ลม้ ลุกหรื อธัญชาติอนั จะเก็บเกี่ยวรวงผลได้คราว
หนึ่งหรื อหลายคราวต่อปี ซึ่ งเป็ นของผูอ้ ื่นปลูกอยู่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บนั ทึกถ้อยคาของเจ้าของสิ่ งนั้นๆ ให้
ปรากฏว่าปลูกโดยอาศัยสิ ทธิ ประการใด เป็ นต้นว่า อาศัยหรื อมีสัญญาเช่าต่อกัน ฯลฯ
(๒) ถ้าที่ดินมีไม้ยนื ต้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดชนิดและประมาณจานวนต้นไม้มา
ด้วย ส่ วนกรณี การยึดโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดขนาดกว้างยาวและบรรยาย
สภาพแห่งสิ่ งนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร ถ้าเป็ นสถานที่ให้เช่า ค่าเช่าเท่าใด
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจนาเจ้าพนักงานที่ดินชี้ตาแหน่งที่ดินหรื อรังวัด เขตกว้างยาวของที่ดินที่
ยึด แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั ทาแผนที่จาลองไว้
ข้อ ๒๑ กรณี ทรัพย์สินที่จะยึดติดภาระจานองให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยดึ ทรัพย์สินอื่นที่ไม่ติด
จานองก่อน หากจาเป็ นที่จะต้องยึดทรัพย์สินจานอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบว่าราคาทรัพย์สิน
ดังกล่าวสู งกว่าหนี้จานองหรื อไม่ หากไม่สูงกว่าจานองให้รายงานเลขาธิ การ เพื่อไม่ยดึ ทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๒๒ การยึด อายัดทรัพย์สิน ให้ยดึ อายัดทรัพย์สินเฉพาะส่ วนของนายจ้าง แต่ถา้ มีบุคคล
อื่นเป็ นเจ้าของรวมอยูด่ ว้ ย และไม่ปรากฏว่าส่ วนใดเป็ นส่ วนของนายจ้างให้ยดึ อายัดทรัพย์สินไว้ท้ งั หมด

ข้อ ๒๓ เมื่อได้ยดึ ทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงการยึดทรัพย์ให้เห็นชัดเจน ดังนี้
(๑) สิ่ งของให้ปิดหรื อผูกแผ่นหมายเลขสิ่ งของที่ยดึ ให้ตรงตามบัญชีทรัพย์สิน ถ้าเก็บ
สิ่ งของเข้าหี บหรื อตูไ้ ด้ ให้เก็บรวบรวมไว้แล้วปิ ดหี บหรื อตูแ้ ละปิ ดผนึกเครื่ องหมายหรื อประทับตราครั่งอีก
ชั้นหนึ่ง
(๒) สิ่ งปลูกสร้างให้ปิดเครื่ องหมายไว้ที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
(๓) สัตว์พาหนะ ปศุสัตว์ หรื อสัตว์อื่น ให้ใช้สีทาที่เขาด้านในหรื อที่ตวั หรื อจะใช้แผ่นเลข
หมายผูกคอหรื อต้อนเข้าคอกแล้วผูกเชือกปิ ดผนึกเครื่ องหมายหรื อประทับตราครั่งที่ประตูคอกไว้ก็ได้แล้วแต่จะ
เห็นสมควร แต่อย่าให้เป็ นการขัดข้องต่อการเลี้ยงรักษาสัตว์
(๔) การยึดตูน้ ิรภัย หีบ หรื อกาปั่ นเก็บทรัพย์ ให้ทาการเปิ ดตรวจนับทรัพย์สินและ
ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินต่อหน้านายจ้าง ผูถ้ ูกยึด หรื อผูแ้ ทนนายจ้าง
เมื่อดาเนินการแล้วเสร็ จให้จดั เก็บ
ทรัพย์สินพร้อมปิ ดผนึก เครื่ องหมายหรื อประทับตราครั่ง หากขณะดาเนิ นการดังกล่าวไม่ปรากฏตัวนายจ้าง ผู ้
ถูกยึด หรื อผูแ้ ทนนายจ้างให้ร้องขอเจ้าพนักงานตารวจเป็ นประจักษ์พยานในการเปิ ดตรวจนับทรัพย์สินและ
ประมาณการมูลค่าทรัพย์สิน ถ้าไม่สามารถทาการเปิ ดตูน้ ิ รภัย หี บหรื อกาปั่ นเก็บทรัพย์ดงั กล่าวได้ให้ผกู เชือกปิ ด
ผนึกเครื่ องหมายหรื อประทับตราครั่งไว้ ทั้งนี้ ให้ทาการเปิ ดตูน้ ิรภัย หี บหรื อกาปั่ นเก็บทรัพย์ก่อนนาเสนอ
เลขาธิการ เพื่อพิจารณาออกคาสัง่ ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ตามข้อ ๔๔ โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตาม (๑) , (๒) , (๓) หรื อ (๔) แล้ว ให้บนั ทึกและ
ถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อเป็ นหลักฐานในการยึดต่อไป
ข้อ ๒๔ ในกรณี ที่นายจ้างมีสิทธิเรี ยกร้องต่อบุคคลภายนอกให้ชาระหนี้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นสมควรอาจเสนอเลขาธิ การเพื่อสัง่ อายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องนั้น โดยห้ามลูกหนี้ ของนายจ้างมิให้ชาระ
เงินหรื อส่ งมอบทรัพย์สินแก่นายจ้าง แต่ให้นามาชาระหรื อส่ งมอบแก่สานักงานภายในเวลาที่กาหนดไว้
คาสั่งอายัดนั้นอาจออกให้ได้ไม่วา่ หนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอ้ โต้แย้ง หรื อมีขอ้ จากัด
หรื อเงื่อนไขหรื อว่าได้กาหนดจานวนไว้แน่นอนหรื อไม่
ข้อ ๒๕ การอายัดสิ ทธิ เรี ยกร้องแห่งรายได้เป็ นคราวๆ
กาหนดชาระภายหลังการอายัดนั้นด้วย

นั้นรวมตลอดถึงจานวนเงินซึ่ งถึง

ถ้าสิ ทธิเรี ยกร้องของนายจ้างซึ่ งมีต่อบุคคลภายนอกในอันที่จะเรี ยกให้ชาระเงินจานวนหนึ่งนั้น
มีการจานองเป็ นประกัน การอายัดสิ ทธิเรี ยกร้องให้รวมตลอดถึงการจานองด้วย แต่ท้ งั นี้พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ ง
แจ้งคาสั่งอายัดนั้นไปยังเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๖ การอายัดสังหาริ มทรัพย์อนั มีรูปร่ างและอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งสิ ทธิ ท้ งั ปวงอันมีอยู่
ในทรัพย์สินเหล่านั้น ซึ่ งบุคคลภายนอกจะต้องส่ งมอบหรื อโอนมายังนายจ้างในภายหลัง และเมื่อได้ส่งมอบ
หรื อโอนมาแล้ว ก่อนเอาทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ เหล่านี้ออกขาย หรื อจาหน่าย ในกรณี เช่นนี้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อานาจยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิ แก่นายจ้างในอันที่จะได้รับส่ งมอบหรื อรับโอนทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ เช่น
ว่ามานั้น
ในกรณี อายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะต้องชาระให้แก่นายจ้างในภายหลัง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ให้สิทธิ แก่นายจ้างในอันที่จะได้รับชาระเงินเช่นว่านั้น
ข้อ ๒๗ เมื่อได้มีการยึดทรัพย์สินแล้ว สิ ทธิ เรี ยกร้องของนายจ้างอันมีต่อบุคคลภายนอกนั้น
ให้จดั การดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเป็ นพันธบัตรและหลักทรัพย์ที่เป็ นประกันซึ่ งเป็ นของนายจ้าง ที่ออกให้แก่ผถู ้ ือหรื อ
ออกในนามของนายจ้าง พนักงานเจ้าหน้าที่จะขอให้เลขาธิ การมีคาสัง่ อนุญาตให้จาหน่ายสิ่ งเหล่านั้นตาม
รายการขานราคาในวันที่ขายก็ได้ หากสิ่ งเหล่านั้นได้มีรายการขานราคากาหนดไว้ ณ สถานแลกเปลี่ยนหรื อจะ
ขายโดยวิธีขายทอดตลาดดังกล่าวกาหนดไว้ในหมวด ๕ ก็ได้ ถ้ามิได้ขอเช่นว่านั้นหรื อคาขอถูกยกเลิกเสี ยให้
ขายสิ่ งเหล่านั้นโดยวิธีขายทอดตลาด
(๒) ถ้าเป็ นตราสารเปลี่ยนมือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้เลขาธิ การมีคาสั่งอนุ ญาตให้
จาหน่ายตามราคาที่ปรากฏในตราสาร หรื อราคาที่ต่ากว่านั้นตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรกาหนด ถ้า
เลขาธิ การไม่เห็นด้วยให้นาตราสารนั้นขายทอดตลาด
(๓) ถ้าเป็ นสิ ทธิ เรี ยกร้องขอให้ชาระเงินจานวนหนึ่งหรื อเรี ยกให้ส่งมอบสิ่ งของนอกจากที่
กล่าวไว้ใน (๑) และ (๒) นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อายัดตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๓๘ หรื อข้อ ๓๙ และ
จาหน่ายทรัพย์สินต่อไป
(๔) ถ้าเป็ นสิ ทธิเรี ยกร้องอื่นๆ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกคาสัง่ ให้บุคคลซึ่ งต้องรับผิดใน
การชาระหนี้ ตามสิ ทธิ เรี ยกร้องนั้นมาพบ ถ้าบุคคลนั้นยินยอมชาระหนี้ให้แก่สานักงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่จด
บันทึกไว้ ถ้าบุคคลนั้นไม่มาหรื อไม่ยนิ ยอมชาระหนี้ดงั กล่าวแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้เลขาธิการมี
หนังสื อแจ้งให้นายจ้างฟ้องตามเอกสารที่ได้ยดึ นั้น ถ้าศาลพิพากษาถึงที่สุดให้นายจ้างชนะคดี นายจ้างต้องแจ้ง

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบจานวนเงินที่รับชาระหนี้จากการนั้นด้วย ถ้านายจ้างขัดขืนหรื อเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิ
เรี ยกร้องดังกล่าว สานักงานอาจใช้สิทธิ เรี ยกร้องนั้นในนามของตนเองแทนนายจ้าง
ข้อ ๒๘ ถ้าคาสัง่ อายัดนั้นไม่มีการคัดค้าน
และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบตั ิตาม พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจขอให้เลขาธิ การออกคาสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกนั้นและดาเนินการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้น
เป็ นนายจ้าง
ถ้าค่าแห่งสิ ทธิ เรี ยกร้องซึ่ งอายัดไว้น้ นั ต้องเสื่ อมเสี ยไปเพราะความผิดของบุคคลภายนอก
เนื่องจากการไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งเลขาธิ การไม่วา่ ด้วยประการใดๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องรับผิดใช้ค่า
สิ นไหมทดแทนแก่สานักงานเพื่อความเสี ยหายใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่สานักงาน
ข้อ ๒๙ การประมาณราคาที่ดินให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์เหล่านี้ประกอบกัน คือ
(๑) ราคาที่ดินตามราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน
(๒) ราคาซื้ อขายกันในท้องตลาด
(๓) ราคาที่ดินท้องที่น้ นั หรื อท้องที่ใกล้เคียงถ้าสามารถตรวจสอบได้
(๔) ราคาซื้ อขายหรื อจานองครั้งสุ ดท้ายของที่ดินที่ยดึ หรื อที่ดินข้างเคียง
ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใช้ราคาที่สูงสุ ดเป็ นเกณฑ์
ข้อ ๓๐ การประมาณราคาทรัพย์สินนอกจากที่ดิน ให้ประมาณตามราคาซื้ อขายในท้องตลาด
ตามสภาพความเก่าใหม่ของทรัพย์สินนั้นๆ
ข้อ ๓๑ การประมาณราคาทรัพย์สินที่มีการจานอง ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับข้อ ๒๙ แต่ให้
หมายเหตุวา่ จานองเมื่อใด ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่าใด เพื่อประกอบเป็ นดุลพินิจในการยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน
ข้อ ๓๒ ให้ผถู ้ ูกยึด หรื อผูแ้ ทนลงลายมือชื่อรับทราบการยึด อายัดทรัพย์สินนั้น ในกรณี ที่ผู ้
ถูกยึด หรื อผูแ้ ทนลงลายมือชื่อไม่ได้ หรื อไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บนั ทึกเหตุแห่งการนั้นไว้

หมวด ๓
การร้ องคัดค้ านการยึด อายัดทรัพย์สิน

ข้อ ๓๓ ถ้าบุคคลใดอ้างว่าทรัพย์สินที่ยดึ ไว้มิใช่ทรัพย์สินของนายจ้าง ให้ยนื่ คาร้องคัดค้านต่อ
เลขาธิ การตามแบบคาร้องท้ายระเบียบนี้ก่อนเอาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาด
ข้อ ๓๔ ในกรณี ที่มีคาสั่งอายัดทรัพย์สินหรื อสิ ทธิ เรี ยกร้องอื่นอันมิใช่ตวั เงิน ถ้าผูท้ ี่จะต้อง
ปฏิบตั ิตามคาสั่งอายัดทรัพย์สินจะปฏิเสธไม่ส่งมอบทรัพย์สินที่อายัดหรื อต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรี ยกร้องเอา แก่
ตน ให้ยนื่ คาร้องคัดค้านต่อเลขาธิ การตามแบบคาร้องท้ายระเบียบนี้ ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับคาสัง่ การ
อายัดทรัพย์สินหรื อก่อนกาหนดการส่ งมอบทรัพย์สินแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๕ ในกรณี ที่มีคาสั่งอายัดเงิน ผูท้ ี่จะต้องส่ งเงินตามคาสั่งอายัดจะปฏิเสธไม่ส่งมอบเงิน
หรื อต้องการโต้แย้งหนี้ที่เรี ยกร้องเอาแก่ตน ให้ยนื่ คาร้องคัดค้านต่อเลขาธิ การตามแบบคาร้องท้ายระเบียบนี้
ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่งนั้น
ข้อ ๓๖ เมื่อมีการยืน่ คาร้องตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ หรื อข้อ ๓๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องโดยเร็ ว และเสนอความเห็นต่อเลขาธิ การเพื่อมี
คาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๓๗ ในกรณี ที่ไม่อาจดาเนินการตามข้อ ๓๖ ได้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจเสนอให้
เลขาธิ การมีคาสัง่ อย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อทาให้เรื่ องเสร็ จเด็ดขาดตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๓๘ ในระหว่างรอคาสั่งตามข้อ ๓๖ หรื อข้อ ๓๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่งดขาย
ทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สินไว้จนกว่าเลขาธิ การจะมีคาสั่งวินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่
(๑) สภาพของทรัพย์เป็ นของสดของเสี ยได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จาหน่ายโดยวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควร

(๒) สังหาริ มทรัพย์ที่ยดึ ไว้น้ นั เก็บไว้นานไม่ได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการออก
คาสั่งขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์เช่นว่านี้โดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๓๙ เมื่อเลขาธิการได้รับความเห็นที่เสนอตามข้อ ๓๖ หรื อข้อ ๓๗ แล้ว ให้ดาเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าเห็นว่าคาร้องที่ยนื่ มานั้นรับฟั งไม่ได้หรื อประวิงให้ชกั ช้า ให้ยกคาร้องของผูน้ ้ นั เสี ย
(๒) ถ้าเห็นว่าคาร้องที่ยนื่ มานั้นรับฟั งได้ ให้มีคาสั่งถอนการยึด อายัดทรัพย์สิน หรื อใน
กรณี ที่มีการขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สินตามข้อ ๓๘ ให้คืนเงินที่ขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สิน
ให้แก่นายจ้างหรื อเจ้าของทรัพย์สินนั้น
(๓) ถ้าเห็นว่าคาร้องที่ยนื่ มานั้นรับฟังได้เฉพาะบางส่ วน ให้มีคาสั่งถอนการยึด อายัด
ทรัพย์สินเฉพาะในส่ วนที่รับฟังได้ และให้นายจ้างหรื อผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิตามคาสั่งยึด อายัดทรัพย์สินในส่ วนที่มิได้มี
คาสั่งเพิกถอนต่อไป
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วให้เจ้าหน้าที่มีหนังสื อแจ้งให้ผยู ้ นื่ คาร้องทราบโดยให้นา
ความในข้อ ๑๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ทั้งนี้ ให้แจ้งให้นายจ้างหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า อาจอุทธรณ์หรื อโต้แย้งคาวินิจฉัยหรื อ
คาสัง่ ดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสัง่ หรื อคาวินิจฉัยดังกล่าว
ข้อ ๔๐ ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคาสั่งอายัดทรัพย์สินปฏิเสธ หรื อโต้แย้งหนี้ที่เรี ยกร้อง
เอาแก่ตน เลขาธิการอาจทาการสอบสวนและ
(๑) ถ้าเลขาธิ การเห็นว่าหนี้ที่เรี ยกร้องนั้นมีอยูจ่ ริ ง ให้มีคาสั่งให้บุคคลภายนอกปฏิบตั ิตาม
คาสัง่ อายัด หรื อ
(๒) ถ้าเลขาธิ การเห็นว่าเรื่ องจะทาให้เสร็ จเด็ดขาดไม่ได้โดยวิธีสอบสวน ให้มีคาสั่งอย่าง
อื่นใดในอันที่จะให้เรื่ องเสร็ จเด็ดขาดไปตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แจ้งให้นายจ้างหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่า อาจอุทธรณ์หรื อโต้แย้งคาวินิจฉัยหรื อ
คาสั่งดังกล่าวได้ ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรื อคาวินิจฉัยดังกล่าว
ถ้าคาสัง่ อายัดทรัพย์สินนั้นไม่มีการคัดค้านหรื อในกรณี ที่เลขาธิ การมีคาสัง่ ตาม
ข้อ ๓๖ หรื อ ข้อ ๓๗ แล้ว และบุคคลภายนอกมิได้ปฏิบตั ิตามพนักงานเจ้าหน้าที่อาจขอให้เลขาธิการออก
คาสั่งบังคับแก่บุคคลภายนอกผูน้ ้ นั และดาเนิ นการไปเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็ นนายจ้าง

ถ้าทรัพย์สินหรื อค่าแห่งสิ ทธิ เรี ยกร้อง ซึ่งอายัดไว้ตอ้ งเสื่ อมเสี ยไปเพราะความผิดของ
บุคคลภายนอกเนื่ องจากไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งเลขาธิ การไม่วา่ ด้วยประการใดๆ บุคคลภายนอกเช่นว่านั้นต้องรับ
ผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่สานักงานเพื่อความเสี ยหายอย่างใดๆ ซึ่ งเกิดขึ้นแก่สานักงาน
หมวด ๔
การถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์สิน

ข้อ ๔๑ เลขาธิ การอาจมีคาสั่งให้ถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินในกรณี ต่อไปนี้
(๑) เมื่อนายจ้างได้ชาระหนี้ครบถ้วนแล้ว หรื อไม่มีหน้าที่ตอ้ งชาระหนี้ต่อไป
(๒) เมื่อมีกรณี ตามข้อ ๓๙(๒) หรื อ (๓)
(๓) เมื่อภาระแห่งหนี้ลดลง เป็ นผลให้นายจ้างต้องรับผิดชาระหนี้เพียงบางส่ วน และถ้าได้
ถอนการยึด หรื ออายัดทรัพย์สินไปบางรายการแล้ว ทรัพย์สินที่เหลือยังคงพอคุม้ หนี้ที่ยงั ค้างชาระ
(๔) เมื่อมีเหตุอื่นๆ ซึ่ งเลขาธิ การพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
ข้อ ๔๒ เมื่อเลขาธิ การมีคาสั่งตามข้อ ๔๑ แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกประกาศถอนการ
ยึดหรื ออายัดทรัพย์สินตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ และจัดส่ งสาเนาคาสั่งและประกาศถอนการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สินแก่ผถู ้ ูกยึดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ชกั ช้า
ให้นาความในข้อ ๑๒ มาใช้บงั คับแก่การส่ งเอกสารต่างๆ ตามวรรคหนึ่งโดยอนุ โลม
ข้อ ๔๓ เมื่อเลขาธิ การมีคาสั่งถอนการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ให้ผถู ้ ูกยึดมารับทรัพย์สิน หนังสื อสาคัญสาหรับทรัพย์สิน หรื อเอกสารทั้งปวงคืนไป หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่
จัดส่ งให้ก็ได้ แล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาหลักฐานการคืนทรัพย์สินไว้เป็ นหนังสื อ

หมวด ๕
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ข้อ ๔๔ เมื่อได้ทาการยึดทรัพย์สินหรื อได้รับมอบทรัพย์สินตามคาสัง่ อายัดแล้ว ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิ การเพื่อมีหนังสื อเตือนให้นายจ้างนาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่มที่คา้ งชาระภายในกาหนด
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อดังกล่าว หากนายจ้างไม่ได้นาส่ งเงินสมทบหรื อเงินเพิ่มที่คา้ ง
ชาระ หรื อนาส่ งไม่ครบจานวนภายในกาหนดดังกล่าวให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อเลขาธิ การพิจารณาออก
คาสั่งให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น เว้นแต่กรณี ตามข้อ ๓๘
เมื่อเลขาธิ การมีคาสัง่ ให้ขายทอดตลาดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการขายทอดตลาด
ได้จนกว่าจะเสร็ จสิ้ น โดยมิตอ้ งดาเนินการตามวรรคหนึ่งอีก
ข้อ ๔๕ เมื่อเลขาธิ การมีคาสั่งให้ขายทอดตลาดแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั ทาประกาศขาย
ทอดตลาดและให้ดาเนินการดังนี้
(๑) จัดส่ งสาเนาประกาศขายทอดตลาดแก่ผถู ้ ูกยึด ตลอดจนบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการบังคับ
เอาแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่ งทราบได้ตามทะเบียนหรื อโดยประการอื่นตามที่เห็นสมควร โดยให้นา
วิธีการส่ งคาสั่งในข้อ ๑๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ปิ ดสาเนาประกาศขายทอดตลาดไว้โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพย์
ตั้งอยูท่ ี่ชุมนุมชนหรื อสานักงานแล้วแต่กรณี หรื อสถานที่ราชการอื่นอันสมควรจะปิ ดไว้ก่อนขาย ไม่นอ้ ยกว่า
ห้าวันและอาจโฆษณาในหนังสื อพิมพ์หรื อทางวิทยุกระจายเสี ยงก่อนวันขายตามที่เห็นสมควรด้วยก็ได้
ข้อ ๔๖ ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินให้แสดงรายละเอียดดังนี้
(๑) วันเวลา สถานที่ที่จะขาย และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(๒) ข้อสัญญา คาเตือน เงื่อนไขและเงื่อนเวลาการชาระเงิน
(๓) ข้อสัญญาผูกพันอันเป็ นคุณแก่ทรัพย์สินนั้น หรื อค่าภาระติดพันอันเกี่ยวค้างอยูห่ รื อเป็ น
ทรัพย์สินที่มีดอกผลเกิดในระหว่างการยึดหรื ออายัด
(๔) ชื่อผูร้ ับจานอง เงินต้นและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระ และข้อความให้ผซู ้ ้ื อต้องรับจานองติดไป
ด้วยในกรณี ที่ขายทรัพย์อย่างติดจานอง

ข้อ ๔๗ การกาหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้นบั ตั้งแต่วนั ที่ลงในประกาศขายทอดตลาด
โดยถือเกณฑ์ ดังนี้
(๑) ที่ดินไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งเดือน และไม่เกินสองเดือน
(๒) เรื อน โรง สิ่ งปลูกสร้างต่างๆ และทรัพย์สินรายใหญ่ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บวัน และไม่เกิน
หนึ่งเดือน
(๓) ทรัพย์สินอื่นๆ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน และไม่เกินยีส่ ิ บวัน
การกาหนดวันขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะกาหนดวันขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินครั้งอื่นไว้ในประกาศฉบับเดียวกันก็ได้
ข้อ ๔๘ ให้ทาการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ที่ต้ งั สานักงานหรื อสถานที่ที่ทรัพย์สินตั้งอยู่
ในกรณี ที่จะทาการขาย ณ สถานที่อื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ง ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเลขาธิการ
การรับเงินค่าขายทรัพย์สิน ไม่วา่ จะเป็ นการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ที่ต้ งั สานักงานหรื อ
สถานที่อื่นใด ให้เจ้าหน้าที่การเงินของสานักงานหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ผขู ้ ายทอดตลาดทรัพย์สินดาเนินการ
ออกใบรับเงินตามแบบที่เลขาธิ การกาหนดให้แก่ผซู ้ ้ื อ และให้จดั ทารายงานการขายพร้อมทั้งสาเนาใบรับเงิน
เสนอต่อเลขาธิ การ
ข้อ ๔๙ การขายทอดตลาดสุ รามีจานวนน้ าสุ ราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ขอความร่ วมมือไปยังกรมสรรพสามิต สรรพสามิตจังหวัด หรื อสรรพสามิตอาเภอ แล้วแต่กรณี ล่วงหน้าก่อน
วันขายพอสมควร เพื่อขอให้จดั เจ้าพนักงานสรรพสามิตมากากับออกใบขนสุ ราให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วย
ข้อ ๕๐ การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทโบราณวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรู ป หนังสื อฉบับ
เขียนโบราณ ภาพประวัติศาสตร์ วรรณกรรม เป็ นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งสาเนาประกาศขายทอดตลาด
ทรัพย์สินนั้นไปยังเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดว้ ย
ข้อ ๕๑ การขายทอดตลาดทรัพย์ที่มีการจานองติดให้ขายอย่างติดจานอง
ถ้ามีเหตุผลที่เหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเลขาธิ การอาจกาหนดให้ขาย
ทอดตลาดทรัพย์อย่างติดจานองโดยวิธีการอื่น นอกเหนื อจากวิธีการตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ ๕๒ การขายทรัพย์อย่างติดจานองให้ประกาศแสดงชื่อผูร้ ับจานองพร้อมทั้งต้นเงินและ
ดอกเบี้ยที่ยงั ค้างชาระจนถึงวันขายและข้อความว่าผูใ้ ดซื้ อทรัพย์น้ นั ต้องรับภาระในหนี้ จานองไปด้วยโดยชัดเจน
ข้อ ๕๓ การขายทรัพย์อย่างติดจานองโดยวิธีต้ งั ราคาขั้นต่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดราคา
ขั้นต่าที่จะขายลงไว้ในประกาศ โดยคานวณต้นเงินและดอกเบี้ยจานองซึ่ งยังค้างชาระแก่ผรู ้ ับจานองจนถึงวัน
ขายกับค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์รายนั้น
ข้อ ๕๔ ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่นอ้ ยกว่าสามคนร่ วมกันใน
การดาเนินการขาย ทั้งนี้ ก่อนเริ่ มต้นขายทอดตลาด ให้ปักธงเครื่ องหมายขายทอดตลาดตาหมาก
รุ ก ณ สถานที่ขายทรัพย์สิน อ่านประกาศโฆษณาการขาย และดาเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ที่น้ นั
โดยเปิ ดเผย
ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่อาจกาหนดเงื่อนไขที่เป็ นประโยชน์แก่การขายทอดตลาดก็ได้
ข้อ ๕๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ แจ้งให้บรรดาผูเ้ ข้าสู ้ราคา ซึ่งมิได้เข้าสู ้ราคาในนามของ
ตนเอง แต่กระทาการแทนบุคคลอื่นแสดงใบมอบอานาจก่อนเข้าสู ้ราคา มิฉะนั้นให้ถือว่าผูเ้ ข้าสู ้ราคาได้กระทา
ในนามของตนเองและหากเป็ นกรณี ที่ตอ้ งมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ ผูเ้ ข้าสู ้ราคาซึ่งประมูลได้จะขอให้
เปลี่ยนใส่ ชื่อบุคคลอื่นเป็ นผูซ้ ้ื อโดยอ้างว่าตนเป็ นเพียงตัวแทนมิได้
ข้อ ๕๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั การให้ผเู ้ ข้าสู ้ราคาทุกคนจดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และแสดง
หลักฐานบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประเภทอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อแสดงความ
ประสงค์เข้าสู ้ราคาก่อนดาเนิ นการขายทรัพย์สินแต่ละรายการ
ข้อ ๕๗ ในการขายทอดตลาด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่มีหลายสิ่ งด้วยกันให้แยกขายทีละสิ่ งต่อเนื่ องกันไป เว้น
แต่
ก. สังหาริ มทรัพย์ซ่ ึงมีราคาเล็กน้อย พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจรวมขายเป็ นกองๆ ได้

ข. สังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์สองสิ่ งหรื อกว่านั้นขึ้นไป พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจรวมขายไปด้วยกันได้ในเมื่อเป็ นที่คาดหมายได้วา่ เงินรายได้ในการขายทอดตลาดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุ
นั้น
(๒) การขายทอดตลาดอสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ และทรัพย์สินนั้นอาจแบ่งแยกออกได้เป็ น
ส่ วนๆ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจขายทรัพย์สินนั้นเป็ นส่ วนๆ ได้ ในเมื่อเป็ นที่คาดหมายได้วา่ เงินรายได้ใน
การขายทอดตลาดทรัพย์สินบางส่ วนจะเพียงพอแก่การชาระหนี้ท้ งั หมดตามข้อ ๗๓ หรื อว่าเงินรายได้ท้ งั หมด
จะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุน้ นั
(๓) การขายทอดตลาดทรัพย์สินหลายสิ่ งด้วยกัน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกาหนดลาดับ
ที่จะขายทรัพย์สินนั้น
หากบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทรัพย์สินซึ่ งจะต้องขายทอดตลาดร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่รวม
หรื อแยกทรัพย์สินหรื อขอให้ขายทรัพย์สินนั้นตามลาดับที่กาหนดไว้หรื อจะร้องคัดค้านการขายของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ใน (๑) ถึง (๓) และพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เห็นควรปฏิบตั ิตามคาร้องขอหรื อคาคัดค้านนั้นให้แจ้งให้ผู ้
ร้องหรื อผูค้ ดั ค้านดาเนินการยืน่ คาร้องต่อเลขาธิ การภายในสองวันนับแต่วนั ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เพื่อ
ขอให้เลขาธิ การมีคาสัง่ ชี้ขาดในเรื่ องนั้น และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายไปจนกว่าเลขาธิ การจะได้มี
คาสั่งหรื อจนกว่าจะพ้นระยะเวลาซึ่ งให้ยนื่ คาร้องต่อเลขาธิ การแล้ว
ข้อ ๕๘ การขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความตกลงขาย ด้วยวิธีเคาะไม้หรื อ
ด้วยแสดงกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารี ตประเพณี ในการขายทอดตลาด
หากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายการใดคัดค้านในเรื่ องการขายไม่ชอบ ก็
ดี ให้คดั ค้านก่อนการเคาะไม้หรื อก่อนการแสดงการตกลงการขายด้วยวิธีอย่างอื่นแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดาเนินการขายไปโดยแจ้งให้ผสู ้ ู ้ราคาสู งสุ ด และผูค้ ดั ค้านทราบถึงผลของการขายว่าให้เป็ นไปตามคาวินิจฉัย
ของเลขาธิการและให้พนักงานเจ้าหน้าที่บนั ทึกเพื่อเสนอเลขาธิการพิจารณา เมื่อเลขาธิการมีคาวินิจฉัยประการ
ใดให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผสู ้ ู ้ราคาสู งสุ ดและผูค้ ดั ค้านทราบ
หากผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายใดคัดค้านในเรื่ องราคาขายก็ดี ก่อนที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเคาะไม้ขายให้แก่ผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดที่เห็นว่าเป็ นราคาที่สมควรขายได้ ผูค้ ดั ค้านอาจคัดค้าน
ว่าราคาดังกล่าวจะมีจานวนต่าเกินสมควร ในกรณี เช่นว่านี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เลื่อนการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินไป เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยไม่วา่ จะเป็ นบุคคลที่คดั ค้านหรื อไม่ก็ตาม หาผูซ้ ้ื อที่จะเสนอซื้ อในราคาที่
บุคคลดังกล่าวต้องการมาเสนอซื้ อในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งต่อไป โดยให้ผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดต้อง
ผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าวเป็ นระยะเวลาสามสิ บวันนับแต่วนั ที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินครั้งต่อไป หากมีผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดในจานวนไม่สูงกว่าจานวนที่ผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดได้เสนอในการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน หรื อไม่มีผใู ้ ดเสนอราคาเลย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เคาะไม้ขายให้แก่ผเู ้ สนอราคา
สู งสุ ดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน แต่หากมีผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้ง
ต่อไปในจานวนสู งกว่าจานวนที่ผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดได้เสนอในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งก่อน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เคาะไม้ขายให้แก่ผเู ้ สนอราคาสู งสุ ดในการขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้น
ข้อ ๕๙ ในการขายทอดตลาดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขานจานวนเงินที่มีผสู ้ ู ้ราคาสุ ดท้ายครั้ง
ที่หนึ่ง สามถึงสี่ หน ถ้าไม่มีผสู ้ ู ้ราคาสู งขึ้น ให้ร้องขานเป็ นครั้งที่สองอีกสามถึงสี่ หน ถ้าไม่มีผสู ้ ู ้ราคาสู งกว่านั้น
และได้ราคาพอสมควรก็ให้ลงคา “สาม” พร้อมกับแสดงความตกลงขายตามข้อ ๕๘ วรรคหนึ่ง แต่ถา้ ก่อน
แสดงความตกลง ขายมีผสู ้ ู ้ราคาขึ้นไปอีก ก็ให้ร้องขานราคานั้นตั้งต้นใหม่ตามลาดับดังกล่าวแล้ว

ข้อ ๕๘

ข้อ ๖๐ ถ้าผูเ้ ข้าสู ้ราคาถอนคาสู ้ราคาของตนเสี ยก่อนมีการแสดงความตกลงขายตาม
วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้ งั ต้นขายใหม่

ข้อ ๖๑ หากพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า ราคาซึ่ งมีผสู ้ ู ้ราคาสู งสุ ดนั้นยังไม่เหมาะสมตามสภาวะ
ตลาดในการขายแต่ละครั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจถอนทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้
ในกรณี ที่บุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นว่าราคาที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินมีจานวนต่าเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพย์สินในราคาต่าเกินสมควรนั้นเกิดจาก
การคบคิดกันฉ้อฉลในระหว่างผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการเข้าสู ้ราคาหรื อความไม่สุจริ ตหรื อความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ บุคคลดังกล่าวอาจยืน่ คาร้องต่อเลขาธิ การ เพื่อขอให้มีคาสั่ง
เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบที่เลขาธิ การกาหนดตามหมวดนี้ และเมื่อเลขาธิการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าคาร้องรับฟังได้ ให้เลขาธิ การมีคาสั่งอนุญาตตามคาร้องหรื อแก้ไขหรื อมีคาสั่งกาหนดวิธีการอย่างใด
ตามที่เลขาธิการเห็นสมควร ภายในกาหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ได้รับคาร้องนั้น
การยืน่ คาร้องตามวรรคสอง ต้องไม่ชา้ กว่าสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่ทราบข้อความหรื อ
พฤติการณ์อนั เป็ นมูลแห่งข้ออ้างนั้น แต่ท้ งั นี้ผยู ้ นื่ คาร้องต้องมิได้ดาเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่ อง
ฝ่ าฝื นต่อระเบียบนี้ แล้ว หรื อต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทานั้น
ในการยืน่ คาร้องต่อเลขาธิ การตามวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องต้นแสดงว่าคาร้อง
นั้นไม่มีมูลและยืน่ เข้ามาเพื่อประวิงให้ชกั ช้า เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรหรื อบุคคลอื่นที่อาจได้รับความเสี ยหาย
เนื่องจากการยืน่ คาร้องดังกล่าวร้องขอ เลขาธิ การมีอานาจที่จะสั่งให้ผยู ้ นื่ คาร้องวางเงินตามจานวนและภายใน

ระยะเวลาที่เลขาธิ การเห็นสมควรกาหนด เพื่อเป็ นประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สานักงานหรื อบุคคลอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ถ้าผูย้ นื่ คาร้องไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเลขาธิ การให้เลขาธิ การมีคาสั่งยกคาร้องนั้นเสี ย คาสั่งของ
เลขาธิการให้เป็ นที่สุด
ข้อ ๖๒ ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุสงสัยว่าผูใ้ ดเข้าสู ้ราคาโดยไม่สุจริ ตก็ดี หรื อไม่
สามารถจะชาระราคาได้ก็ดี ให้ตรวจสอบให้ได้ความจริ งเสี ยก่อนจึงแสดงความตกลงขาย
ข้อ ๖๓ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงความตกลงขายแล้ว ให้แจ้งให้ผซู ้ ้ื อชาระเงินทันที เว้นแต่
ที่ดินหรื อทรัพย์สินอย่างอื่นซึ่ งมีราคาตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป อาจผ่อนผันให้ผซู ้ ้ื อวางเงินมัดจาก่อนไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของราคาซื้ อ และทาสัญญาชาระส่ วนที่คา้ งภายในเวลาไม่เกินสิ บห้าวันก็ได้ เมื่อได้รับชาระ
เงินครบถ้วนแล้วจึงให้โอนมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผซู ้ ้ื อ
ข้อ ๖๔ การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซึ่งผูย้ ดึ ถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานตามกฎหมายก่อน ได้แก่ อาวุธปื น เป็ นต้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผซู ้ ้ื อวางเงินมัดจาไว้ก่อน
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของราคาซื้ อ และจัดการนาใบอนุญาตมาแสดงภายในหนึ่งเดือนพร้อมทั้งใช้เงินที่คา้ ง
ชาระให้ครบ
ข้อ ๖๕ ถ้าผูซ้ ้ื อไม่ชาระเงินหรื อไม่วางเงินมัดจาหรื อชาระเงินไม่ครบตามข้อสัญญา ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่นาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ และแจ้งให้ผซู ้ ้ื อเดิมทราบกาหนดวันเวลาขาย
ด้วย เมื่อขายได้เงินเท่าใด ถ้าหักค่าใช้จา่ ยต่างๆ ค่าเสี ยหายและค่าธรรมเนียมแล้วยังไม่คุม้ ราคาค่าขาย
ทอดตลาดครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั การเรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ื อเดิมชาระเงินส่ วนที่ยงั ขาดนั้น ตลอดจนเสนอ
คดีต่อศาลหากจาเป็ น
ข้อ ๖๖ เมื่อผูซ้ ้ื อชาระราคาตามข้อ ๖๓ และหรื อปฏิบตั ิตามข้อ ๖๔ ครบถ้วนแล้ว หาก
ทรัพย์สินที่ขาย
(๑) เป็ นประเภทที่จะต้องแก้ไขทะเบียนชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอ
เลขาธิ การเพื่อแจ้งให้พนักงานซึ่ งรับจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นๆ จัดการแก้ไขทะเบียนให้แก่ผซู ้ ้ื อด้วยหรื อ
(๒) มีสัญญาผูกพันอยูอ่ นั เป็ นคุณแก่ทรัพย์สินนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั การเพื่อให้ผซู ้ ้ื อ
ได้รับช่วงสิ ทธิ และหน้าที่ตามสัญญานั้นเท่าที่จะสามารถทาได้

ข้อ ๖๗ การขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่ งปรากฏชื่อผูอ้ ื่นนอกจากนายจ้างเป็ นเจ้าของรวมอยูใ่ น
ทะเบียนหรื อในหนังสื อสาคัญแสดงกรรมสิ ทธิ์ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กนั เงินส่ วนของผูน้ ้ นั ไว้เพื่อจ่ายแก่ผมู ้ ีสิทธิ
ต่อไป
การร้องขอกันส่ วนตามวรรคหนึ่ง หรื อการร้องขอกันส่ วนทรัพย์สินอื่นนอกจากที่ปรากฏตาม
วรรคหนึ่งให้ผรู ้ ้องยื่นคาร้องเป็ นหนังสื อต่อเลขาธิ การ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
แล้วเสนอเลขาธิ การสั่งการ เมื่อเลขาธิ การมีคาสั่งประการใดให้แจ้งให้ผรู ้ ้องทราบ
เงินที่พนักงานเจ้าหน้าที่กนั ส่ วนไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้าผูม้ ีสิทธิ มิได้เรี ยกเอาภายในห้าปี นับแต่วนั
ขายทอดตลาดให้ตกเป็ นของสานักงาน
ข้อ ๖๘ ผูซ้ ้ื อที่ดินซึ่ งจะมีสิทธิ ขอหักส่ วนได้ใช้แทนราคาซื้ อ คือ
(๑) ผูท้ ี่มีชื่อในโฉนด หรื อเอกสารสิ ทธิ ในที่ดินร่ วมกับนายจ้าง
(๒) เจ้าหนี้บุริมสิ ทธิ เหนือที่ดินที่ขายตามคาชี้ขาดของศาล
ข้อ ๖๙ ในกรณี ที่ผซู ้ ้ื อได้วางเงินมัดจาตามข้อ ๖๓ หรื อข้อ ๖๔ ไว้แล้ว แต่ไม่ชาระเงินที่คา้ ง
ตามกาหนดให้ริบเงินมัดจานั้นเสี ยแล้วนาทรัพย์สินนั้นออกขายทอดตลาดใหม่ เว้นแต่เงินมัดจาที่ริบจะเพียงพอ
แก่การชาระหนี้ที่คา้ งทั้งหมดตามข้อ ๗๓ และเมื่อขายใหม่แล้วได้เงินเท่าใด เมื่อหักค่าใช้จ่าย ค่าเสี ยหายและ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ยังไม่คุม้ ราคาค่าขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดั การเรี ยกร้องให้ผซู ้ ้ื อเดิม
ชาระเงินส่ วนที่ยงั ขาดอยูน่ ้ นั ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจาเป็ น
หากผูซ้ ้ื อขอผัดการชาระเงินหรื อการปฏิบตั ิตามข้อ ๖๔ โดยมีเหตุผลอันสมควรให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสัง่ การ
ข้อ ๗๐ หากเงินมัดจาที่ริบไว้ตามข้อ ๖๙ มีจานวนคุม้ กับหนี้ที่คา้ งอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ ๗๓ ก็
ให้นาเงินที่ริบนั้นส่ งใช้หนี้ เป็ นลาดับไปตามข้อ ๗๓ แล้วเสนอเลขาธิ การเพื่อมีคาสั่งถอนการยึดหรื ออายัด
ทรัพย์สินต่อไป
ข้อ ๗๑ ถ้าเงินมัดจาที่ริบไว้มีจานวนไม่คุม้ กับหนี้ที่คา้ ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงิน
นั้นไว้ก่อน เมื่อขายทรัพย์สินได้แล้วจึงให้นาเงินที่ขายได้ในครั้งหลังมารวมกับเงินมัดจาที่ริบไว้ แล้วจัดใช้หนี้ที่
ค้างเป็ นลาดับไปตามข้อ ๗๓

ในกรณี ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้นาทรัพย์สินที่มีการวางมัดจาไว้แล้วมาขายทอดตลาดอีก แต่
ไม่มีผซู ้ ้ื อทรัพย์สินดังกล่าว ให้เสนอเลขาธิ การพิจารณาอนุญาตให้นาเงินมัดจาที่เก็บรักษาไว้มาจัดใช้หนี้ที่คา้ ง
ตามข้อ ๗๓ ไปพลางก่อน
ข้อ ๗๒ ถ้าปรากฏว่าทรัพย์สินที่ยดึ ไว้น้ นั เสื่ อมสลายไปทั้งหมด หรื อถึงขนาดทาให้ไร้คา่ ก็ดี
หรื อหลุดพ้นไปจากอานาจตามคาสั่งยึดหรื ออายัดของเลขาธิ การก็ดี หรื อมีเหตุอื่นใดอันทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นได้อีกต่อไปก็ดี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอเลขาธิ การเพื่อสั่งการตามที่
เห็นสมควร หรื อนาเงินมัดจาที่ริบจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ งได้เก็บรักษาไว้มาจัดใช้หนี้ตาม
ข้อ ๗๓ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗๓ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สินซึ่ งยึด หรื ออายัดในส่ วนของ
นายจ้างรวมทั้งเงินมัดจาที่ริบไว้ตามระเบียบนี้ให้จดั ใช้หนี้ ตามลาดับ ดังนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายตามหมวด ๖
(๒) เงินสมทบและเงินเพิม่ ที่คา้ งชาระ
ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่นายจ้างต่อไป ทั้งนี้หากนายจ้างมิได้เรี ยกเอาภายในห้าปี ให้ตกเป็ นของ
กองทุน
หมวด ๖
ค่ าใช้ จ่าย

ข้อ ๗๔ ค่าใช้จ่ายทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน การยึด อายัด และขายทอดหรื อ
จาหน่ายทรัพย์สินให้นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เป็ นไปตามระเบียบที่เลขาธิ การกาหนด
ข้อ ๗๕ ค่าใช้จา่ ยตามข้อ ๗๔ ให้สานักงานเป็ นผูอ้ อกเงินทดรองไปก่อนและให้หกั เอาจาก
เงินที่ได้รับจากนายจ้าง หรื อการขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สิน

ข้อ ๗๖ กรณี ที่ไม่มีการขายทอดตลาดหรื อจาหน่ายทรัพย์สินหรื อต้องการดาเนินการตาม
ข้อ ๔๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้นายจ้างวางเงินค่าใช้จ่ายตามข้อ ๗๔ เสี ยก่อน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘
สมศักดิ์ เทพสุ ทิน
(นายสมศักดิ์ เทพสุ ทิน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

