
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงแรงงาน 
วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน 
ตามพระราชบญัญัตปิระกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาด

ทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน 
 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๕๐  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงแรงงาน วาดวยการยึด อายัด และ

ขายทอดตลาดทรัพยสินตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของนายจางซึ่งไมนําสงเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
ขอ ๔  ระเบียบนี้ใหใชบังคับแกผูรับเหมาตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยอนุโลม 
 
ขอ ๕  ใหเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และให

มีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๖  ในระเบียบนี้ 
“เลขาธิการ” ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
“สํานักงาน” ใหหมายความรวมถึง สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๑๖/หนา ๑/๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คํารอง” หมายความถึง คํารองคัดคานการยึด อายัด และการขายทอดตลาด
ทรัพยสิน 

“ผูถูกยึด” หมายความถึง นายจาง บุคคลที่มีสวนไดเสียและบุคคลภายนอกที่
นายจางมีสิทธิเรียกรองใหชําระหนี้ 

 
หมวด ๑ 

การตรวจสอบทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๗  เมื่อนายจางไมนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน ให

พนักงานเจาหนาที่เสนอตอเลขาธิการ เพ่ือมีหนังสือเตือนใหนายจางนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่
คางชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว และใหพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสิน รวมทั้งสิทธิเรียกรองของนายจางและทรัพยสินซึ่งมีเหตุ
อันควรเชื่อไดวาเปนของนายจางไดแกทรัพยสินซึ่งอยูในความครอบครอง อํานาจสั่งการหรือส่ัง
จําหนายในทางการคาหรือธุรกิจของนายจางเปนตน 

 
ขอ ๘  ในกรณีที่ทําการตรวจสอบทรัพยสินแลว นายจางไมไดนําสงเงินสมทบ

หรือเงินเพิ่มที่คางชําระ หรือนําสงไมครบจํานวนภายในกําหนดตามหนังสือเตือนตามขอ ๗ และ
ถาเห็นสมควรยึด อายัดทรัพยสินใหนําเสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด 
อายัดทรัพยสิน ตามแบบทายระเบียบนี้ 

ถาไมสามารถทําการตรวจสอบทรัพยสินไดทัน แตเปนกรณีที่เห็นสมควรยึด 
อายัดทรัพยสินใหบันทึกเหตุแหงการนั้นและปฏิบัติตามวรรคหนึ่งโดยดวน และระบุใหยึด อายัด
ทรัพยสินบรรดาม ี

ในกรณีที่มีเหตุตองยึดหรืออายัดทรัพยสินเพิ่มเติม ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพยสินเพิ่มเติม โดยอาศัยคําส่ังยึดหรืออายัดทรัพยสินเดิมแลวรายงาน
ใหเลขาธิการทราบ 

 
ขอ ๙  ในกรณีที่เห็นวาไมควรใหเลขาธิการมีคําส่ังยึด อายัดทรัพยสินของ

นายจางรายใดใหบันทึกขอเท็จจริงและพฤติการณทั้งปวง พรอมทั้งความเห็นเสนอเลขาธิการเพื่อ
พิจารณา 

 
หมวด ๒ 

การยึด อายัดทรัพยสิน 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐  เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังยึด อายัดทรัพยสินของนายจางหรือผูใดแลว ให
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึด อายัดทรัพยสินดังกลาวโดยไมชักชา แลวดําเนินการออกประกาศ
ยึด อายัดทรัพยสินนั้นตามแบบทายระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๑  ใหสงคําส่ังยึด อายัดทรัพยสิน ใหผูถูกยึดทราบ ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่

อยูหรือสํานักงานของผูถูกยึด การสงคําส่ัง ณ สถานที่อ่ืนใหใชไดตอเมื่อ 
(๑) ผูถูกยึดยอมรับคําส่ังยึด อายัดทรัพยสิน 
(๒) การสงคําส่ังยึด อายัดทรัพยสิน ไดกระทํา ณ สํานักงาน 
 
ขอ ๑๒  การสงคําส่ังตามขอ ๑๑ พนักงานเจาหนาที่อาจสงใหผูถูกยึดโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือนําไปสง ณ ภูมิลําเนา หรือถ่ินที่อยู หรือสํานักทําการงานของผู
ถูกยึดในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของผูถูกยึด ถาไมพบตัว
บุคคลดังกลาว จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะ ซึ่งอยูหรือทํางานในบานเรือนหรือสํานักทํา
การงานที่ปรากฏวาเปนของผูถูกยึดก็ได 

ถาไมอาจสงตามวิธีในวรรคหนึ่งได ใหปดคําส่ังไวในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา
หรือถ่ินที่อยูหรือสํานักทําการงานของผูถูกยึดเมื่อไดดําเนินการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปสิบ
หาวันใหถือวาผูถูกยึดไดรับคําส่ังแลว 

 
ขอ ๑๓  พนักงานเจาหนาที่จะตองดําเนินการยึด อายัดทรัพยสินในเวลาระหวาง

พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกในวันทําการงานปกติของผูถูกยึด เวนแตกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือ
จําเปนโดยไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ 

 
ขอ ๑๔  ในการปฏิบัติตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบนี้ ถามีผู

ขัดขวางหรือมีพฤติการณวาจะมีผูขัดขวาง ใหพนักงานเจาหนาที่รองขอความชวยเหลือจากเจา
พนักงานตํารวจเพื่อใหการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สามารถดําเนินการตอไป
ได 

 
ขอ ๑๕  เมื่อไดทําการยึดทรัพยสินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ปดประกาศการยึด

ทรัพยสินไว ณ สถานที่ยึด 
 
ขอ ๑๖  การยึดทรัพยสินกรณียึดสังหาริมทรัพยใหนําเอาสังหาริมทรัพยนั้นมา

เก็บรักษาไว ณ สถานที่ใดหรือใหบุคคลใดรักษาไวตามที่เห็นสมควร หรือมอบไวในความอารักขา
ของผูถูกยึดหรือผูครอบครองทรัพยสินนั้นอยู และแจงใหผูถูกยึดทราบวาการยึดทรัพยสิน
ประเภทนี้ครอบคลุมถึงดอกผลแหงทรัพยสินนั้นดวย 

การเก็บรักษาหรือรับฝากทรัพยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่เลขาธิการ
กําหนด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๗  เมื่อไดยึดเรือกําปน หรือเรือที่มีระวางตั้งแตหกตันขึ้นไป เรือกลไฟ 
หรือเรือยนตมีระวางตั้งแตหาตันข้ึนไป แพคนอยูอาศัย ใหแจงการยึดไปยังกรมการขนสงทางน้ํา
และพาณิชยนาวีหรือนายทะเบียนแหงทองที่แลวแตกรณี 

กรณียึดทรัพยสินอื่นที่มีทะเบียนแสดงกรรมสิทธิ์ เชน เครื่องจักร ยานพาหนะ ให
แจงการยึดไปยังนายทะเบียนแหงทรัพยนั้น 

 
ขอ ๑๘  การยึดอสังหาริมทรัพย ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําโดยนําเอาหนังสือ

สําคัญ สําหรับทรัพยสินนั้นมาเก็บรักษาหรือฝากไว ณ สถานที่ใดหรือใหบุคคลใดเก็บรักษาไว
ตามที่เห็นสมควรและแจงการยึดนั้นใหผูถูกยึด และเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ ถาหนังสือ
สําคัญยังไมไดออกหรือไมสามารถจัดหามาไดหรือหาไมพบ ใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอผูถูก
ยึดและเจาพนักงานที่ดินนั้นเปนการยึดตามกฎหมายแลว 

การเก็บรักษาหรือฝากหนังสือสําคัญตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่
เลขาธิการกําหนด 

การยึดอสังหาริมทรัพยนั้น ครอบไปถึงเคร่ืองอุปกรณและดอกผลนิตินัยของ
อสังหาริมทรัพยนั้นดวย เวนแตจะไดมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ดอกผลธรรมดาที่นายจาง
จะตองเปนผูเก็บเกี่ยวหรือบุคคลอื่นเก็บเกี่ยวในนามของนายจางนั้น เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดแจง
เปนหนังสือใหทราบขณะทําการยึดวาจะทําการเก็บเกี่ยวเองแลว พนักงานเจาหนาที่อาจจะใหเก็บ
เก่ียวดอกผลนั้นไดเมื่อถึงกําหนดและทําการขายทอดตลาดตอไป 

 
ขอ ๑๙  การดําเนินการยึดอสังหาริมทรัพยตามขอ ๑๘ เชน ที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่ง

ปลูกสรางหองชุด ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการยึด ณ สํานักงาน โดยไมตองไป ณ สถานที่
ทรัพยตั้งอยู เวนแตในกรณีที่อสังหาริมทรัพย ที่จะยึดมีโครงสรางซับซอน เชน โรงแรม โรงงาน 
เปนตน 

 
ขอ ๒๐  ในการยึดที่ดินใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ถาที่ดินยึดนั้นมีส่ิงปลูกสรางหรือไมลมลุกหรือธัญชาติอันจะเก็บเกี่ยวรวง

ผลไดคราวหนึ่งหรือหลายคราวตอป ซึ่งเปนของผูอ่ืนปลูกอยู ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกถอยคํา
ของเจาของสิ่งนั้นๆใหปรากฏวาปลูกโดยอาศัยสิทธิประการใด เปนตนวา อาศัยหรือมีสัญญาเชา
ตอกัน ฯลฯ 

(๒) ถาที่ดินมีไมยืนตนใหพนักงานเจาหนาที่จดชนิดและประมาณจํานวนตนไม
มาดวย สวนกรณีการยึดโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาที่จดขนาด
กวางยาวและบรรยายสภาพแหงส่ิงนั้นๆ ตามที่เห็นสมควร ถาเปนสถานที่ใหเชา คาเชาเทาใด 

พนักงานเจาหนาที่อาจนําเจาพนักงานที่ดินชี้ตําแหนงที่ดินหรือรังวัด เขต
กวางยาวของที่ดินที่ยึด แลวใหพนักงานเจาหนาที่จัดทําแผนที่จําลองไว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๑  กรณีทรัพยสินที่จะยึดติดภาระจํานองใหพนักงานเจาหนาที่ยึดทรัพยสิน
อ่ืนที่ไมติดจํานองกอน หากจําเปนที่จะตองยึดทรัพยสินจํานอง ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการ
ตรวจสอบวาราคาทรัพยสินดังกลาวสูงกวาหนี้จํานองหรือไม หากไมสูงกวาจํานองใหรายงาน
เลขาธิการ เพ่ือไมยึดทรัพยสินนั้น 

 
ขอ ๒๒  การยึด อายัดทรัพยสิน ใหยึด อายัดทรัพยสินเฉพาะสวนของนายจาง 

แตถามีบุคคลอื่นเปนเจาของรวมอยูดวย และไมปรากฏวาสวนใดเปนสวนของนายจางใหยึด อายดั
ทรัพยสินไวทั้งหมด 

 
ขอ ๒๓  เมื่อไดยึดทรัพยสินแลว ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงการยึดทรัพยใหเห็น

ชัดเจนดังนี้ 
(๑) ส่ิงของใหปดหรือผูกแผนหมายเลขสิ่งของที่ยึดใหตรงตามบัญชีทรัพยสินถา

เก็บสิ่งของเขาหีบหรือตูได ใหเก็บรวบรวมไวแลวปดหีบหรือตูและปดผนึกเคร่ืองหมายหรือ
ประทับตราครั่งอีกช้ันหนึ่ง 

(๒) ส่ิงปลูกสรางใหปดเครื่องหมายไวที่ส่ิงปลูกสรางดังกลาว 
(๓) สัตวพาหนะ ปศุสัตว หรือสัตวอ่ืน ใหใชสีทาที่เขาดานในหรือที่ตัวหรือจะใช

แผนเลขหมายผูกคอหรือตอนเขาคอกแลวผูกเชือกปดผนึกเครื่องหมายหรือประทับตราครั่งที่
ประตูคอกไวก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร แตอยาใหเปนการขัดของตอการเลี้ยงรักษาสัตว 

(๔) การยึดตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเก็บทรัพย ใหทําการเปดตรวจนับทรัพยสิน
และประมาณการมูลคาทรัพยสินตอหนานายจาง ผูถูกยึด หรือผูแทนนายจาง เมื่อดําเนินการแลว
เสร็จใหจัดเก็บทรัพยสินพรอมปดผนึก เครื่องหมายหรือประทับตราครั่ง หากขณะดําเนินการ
ดังกลาวไมปรากฏตัวนายจางผูถูกยึด หรือผูแทนนายจางใหรองขอเจาพนักงานตํารวจเปน
ประจักษพยานในการเปดตรวจนับทรัพยสินและประมาณการมูลคาทรัพยสิน ถาไมสามารถทําการ
เปดตูนิรภัย หีบหรือกําปนเก็บทรัพยดังกลาวไดใหผูกเชือกปดผนึกเครื่องหมายหรือประทับตรา
ครั่งไว ทั้งนี้ ใหทําการเปดตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเก็บทรัพยกอนนําเสนอเลขาธิการ เพ่ือพิจารณา
ออกคําส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามขอ ๔๔ โดยวิธีการดังกลาวขางตน 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาม (๑), (๒), (๓) หรือ (๔) แลว ใหบันทึก
และถายภาพเก็บไวเพ่ือเปนหลักฐานในการยึดตอไป 

 
ขอ ๒๔  ในกรณีที่นายจางมีสิทธิเรียกรองตอบุคคลภายนอกใหชําระหนี้ เมื่อ

พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรอาจเสนอเลขาธิการเพื่อส่ังอายัดสิทธิเรียกรองนั้น โดยหามลูกหนี้
ของนายจางมิใหชําระเงินหรือสงมอบทรัพยสินแกนายจาง แตใหนํามาชําระหรือสงมอบแก
สํานักงานภายในเวลาที่กําหนดไว 

คําส่ังอายัดนั้นอาจออกใหไดไมวาหนี้ของบุคคลภายนอกนั้นจะมีขอโตแยงหรือมี
ขอจํากัดหรือเง่ือนไขหรือวาไดกําหนดจํานวนไวแนนอนหรือไม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๕  การอายัดสิทธิเรียกรองแหงรายไดเปนคราวๆ นั้นรวมตลอดถึงจํานวน
เงินซึ่งถึงกําหนดชําระภายหลังการอายัดนั้นดวย 

ถาสิทธิเรียกรองของนายจางซึ่งมีตอบุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกใหชําระเงิน
จํานวนหนึ่งนั้นมีการจํานองเปนประกัน การอายัดสิทธิเรียกรองใหรวมตลอดถึงการจํานองดวย 
แตทั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ตองแจงคําส่ังอายัดนั้นไปยังเจาพนักงานที่เก่ียวของ 

 
ขอ ๒๖  การอายัดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางและอสังหาริมทรัพย รวมทั้งสิทธิทั้ง

ปวงอันมีอยูในทรัพยสินเหลานั้น ซึ่งบุคคลภายนอกจะตองสงมอบหรือโอนมายังนายจางใน
ภายหลัง และเมื่อไดสงมอบหรือโอนมาแลว กอนเอาทรัพยสินหรือสิทธิเหลานี้ออกขาย หรือ
จําหนาย ในกรณีเชนนี้พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกนายจางใน
อันที่จะไดรับสงมอบหรือรับโอนทรัพยสินหรือสิทธิเชนวามานั้น 

ในกรณีอายัดเงินที่บุคคลภายนอกจะตองชําระใหแกนายจางในภายหลัง ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดบรรดาเอกสารทั้งปวงที่ใหสิทธิแกนายจางในอันที่จะไดรับชําระเงิน
เชนวานั้น 

 
ขอ ๒๗  เมื่อไดมีการยึดทรัพยสินแลว สิทธิเรียกรองของนายจางอันมีตอ

บุคคลภายนอกนั้นใหจัดการดังตอไปนี้ 
(๑) ถาเปนพันธบัตรและหลักทรัพยที่เปนประกันซึ่งเปนของนายจาง ที่ออก

ใหแกผูถือหรือออกในนามของนายจาง พนักงานเจาหนาที่จะขอใหเลขาธิการมีคําส่ังอนุญาตให
จําหนายสิ่งเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากส่ิงเหลานั้นไดมีรายการขานราคา
กําหนดไว ณ สถานแลกเปลี่ยนหรือจะขายโดยวิธีขายทอดตลาดดังกลาวกําหนดไวในหมวด ๕ ก็
ได ถามิไดขอเชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเลิกเสียใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขายทอดตลาด 

(๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ ใหพนักงานเจาหนาที่ขอใหเลขาธิการมีคําส่ัง
อนุญาตใหจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตราสาร หรือราคาที่ต่ํากวานั้นตามที่พนักงานเจาหนาที่
เห็นสมควรกําหนด ถาเลขาธิการไมเห็นดวยใหนําตราสารนั้นขายทอดตลาด 

(๓) ถาเปนสิทธิเรียกรองขอใหชําระเงินจํานวนหนึ่งหรือเรียกใหสงมอบสิ่งของ
นอกจากที่กลาวไวใน (๑) และ (๒) นี้ ใหพนักงานเจาหนาที่อายัดตามขอ ๒๔ ขอ ๒๕ ขอ ๓๘ 
หรือขอ ๓๙ และจําหนายทรัพยสินตอไป 

(๔) ถาเปนสิทธิเรียกรองอ่ืนๆ ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําส่ังใหบุคคลซึ่งตอง
รับผิดในการชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองนั้นมาพบ ถาบุคคลนั้นยินยอมชําระหนี้ใหแกสํานักงานให
พนักงานเจาหนาทีจดบันทึกไว ถาบุคคลนั้นไมมาหรือไมยินยอมชําระหนี้ดังกลาวแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่ขอใหเลขาธิการมีหนังสือแจงใหนายจางฟองตามเอกสารที่ไดยึดนั้น ถาศาลพิพากษาถึง
ที่สุดใหนายจางชนะคดี นายจางตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบจํานวนเงินที่รับชําระหนี้จาก
การนั้นดวย ถานายจางขัดขืนหรือเพิกเฉยไมใชสิทธิเรียกรองดังกลาว สํานักงานอาจใชสิทธิ
เรียกรองนั้นในนามของตนเองแทนนายจาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๘  ถาคําส่ังอายัดนั้นไมมีการคัดคาน และบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตาม 
พนักงานเจาหนาที่อาจขอใหเลขาธิการออกคําส่ังบังคับแกบุคคลภายนอกนั้นและดําเนินการไป
เสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนนายจาง 

ถาคาแหงสิทธิเรียกรองซึ่งอายัดไวนั้นตองเส่ือมเสียไปเพราะความผิดของ
บุคคลภายนอกเนื่องจากการไมปฏิบัติตามคําส่ังเลขาธิการไมวาดวยประการใดๆ บุคคลภายนอก
เชนวานั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกสํานักงานเพื่อความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก
สํานักงาน 

 
ขอ ๒๙  การประมาณราคาที่ดินใหพิจารณาตามหลักเกณฑเหลานี้ประกอบกัน 

คือ 
(๑) ราคาที่ดินตามราคาประเมินของเจาพนักงานที่ดิน 
(๒) ราคาซื้อขายกันในทองตลาด 
(๓) ราคาที่ดินทองที่นั้นหรือทองที่ใกลเคียงถาสามารถตรวจสอบได 
(๔) ราคาซื้อขายหรือจํานองครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึดหรือที่ดินขางเคียง 
ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมโดยใชราคาที่สูงสุดเปนเกณฑ 
 
ขอ ๓๐  การประมาณราคาทรัพยสินนอกจากที่ดิน ใหประมาณตามราคาซื้อขาย

ในทองตลาดตามสภาพความเกาใหมของทรัพยสินนั้นๆ 
 
ขอ ๓๑  การประมาณราคาทรัพยสินที่มีการจํานอง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๒๙ 

แตใหหมายเหตุวา จํานองเมื่อใด ตนเงินและดอกเบี้ยเทาใด เพ่ือประกอบเปนดุลพินิจในการยึด
และขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 
ขอ ๓๒  ใหผูถูกยึด หรือผูแทนลงลายมือช่ือรับทราบการยึด อายัดทรัพยสินนั้น 

ในกรณีที่ผูถูกยึด หรือผูแทนลงลายมือช่ือไมได หรือไมยอมลงลายมือช่ือ ใหบันทึกเหตุแหงการ
นั้นไว 

 
หมวด ๓ 

การรองคัดคานการยึด อายัดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๓๓  ถาบุคคลใดอางวาทรัพยสินที่ยึดไวมิใชทรัพยสินของนายจาง ใหย่ืนคํา

รองคัดคานตอเลขาธิการตามแบบคํารองทายระเบียบนี้กอนเอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาด 
 
ขอ ๓๔  ในกรณีที่มีคําส่ังอายัดทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองอ่ืนอันมิใชตัวเงิน ถาผู

ที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังอายัดทรัพยสินจะปฏิเสธไมสงมอบทรัพยสินที่อายัดหรือตองการโตแยง
หนี้ที่เรียกรองเอาแกตน ใหย่ืนคํารองคัดคานตอเลขาธิการตามแบบคํารองทายระเบียบนี้ ภายใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังการอายัดทรัพยสินหรือกอนกําหนดการสงมอบทรัพยสินแลวแต
กรณ ี

 
ขอ ๓๕ ในกรณีที่มีคําส่ังอายัดเงิน ผูที่จะตองสงเงินตามคําส่ังอายัดจะปฏิเสธไม

สงมอบเงินหรือตองการโตแยงหนี้ที่เรียกรองเอาแกตน ใหย่ืนคํารองคัดคานตอเลขาธิการตาม
แบบคํารองทายระเบียบนี้ภายในสิบสี่วันนับแตวันที่ไดรับคําส่ังนั้น 

 
ขอ ๓๖  เมื่อมีการยื่นคํารองตามขอ ๓๓ ขอ ๓๔ หรือขอ ๓๕ ใหพนักงาน

เจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบพยานหลักฐานและขอเท็จจริงที่เก่ียวของโดยเร็ว และเสนอ
ความเห็นตอเลขาธิการเพื่อมีคําส่ังวินิจฉัยชี้ขาด 

 
ขอ ๓๗  ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามขอ ๓๖ ได พนักงานเจาหนาที่อาจเสนอ

ใหเลขาธิการมีคําส่ังอยางหนึ่งอยางใดเพื่อทําใหเร่ืองเสร็จเด็ดขาดตามที่เห็นสมควร 
 
ขอ ๓๘  ในระหวางรอคําส่ังตามขอ ๓๖ หรือขอ ๓๗ ใหพนักงานเจาหนาที่งด

ขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินไวจนกวาเลขาธิการจะมีคําส่ังวินิจฉัยชี้ขาด เวนแต 
(๑) สภาพของทรัพยเปนของสดของเสียได ใหพนักงานเจาหนาที่จําหนายโดยวิธี

อ่ืนตามที่เห็นสมควร 
(๒) สังหาริมทรัพยที่ยึดไวนั้นเก็บไวนานไมได ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอ

เลขาธิการออกคําส่ังขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยเชนวานี้โดยไมชักชา 
 
ขอ ๓๙  เมื่อเลขาธิการไดรับความเห็นที่เสนอตามขอ ๓๖ หรือขอ ๓๗ แลว ให

ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงไมไดหรือประวิงใหชักชา ใหยกคํารองของ

ผูนั้นเสีย 
(๒) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงได ใหมีคําส่ังถอนการยึด อายัดทรัพยสิน 

หรือในกรณีที่มีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินตามขอ ๓๘ ใหคืนเงินที่ขายทอดตลาด
หรือจําหนายทรัพยสินใหแกนายจางหรือเจาของทรัพยสินนั้น 

(๓) ถาเห็นวาคํารองที่ย่ืนมานั้นรับฟงไดเฉพาะบางสวน ใหมีคําส่ังถอนการยึด
อายัดทรัพยสินเฉพาะในสวนที่รับฟงได และใหนายจางหรือผูนั้นปฏิบัติตามคําส่ังยึด อายัด
ทรัพยสินในสวนที่มิไดมีคําส่ังเพิกถอนตอไป 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหเจาหนาที่มีหนังสือแจงใหผูย่ืนคํารอง
ทราบโดยใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ใหแจงใหนายจางหรือบุคคลที่เก่ียวของทราบวา อาจอุทธรณหรือโตแยงคํา
วินิจฉัยหรือคําส่ังดังกลาวได ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังหรือคําวินิจฉัย
ดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๐  ถาบุคคลภายนอกที่ไดรับคําส่ังอายัดทรัพยสินปฏิเสธ หรือโตแยงหนี้ที่
เรียกรองเอาแกตน เลขาธิการอาจทําการสอบสวนและ 

(๑) ถาเลขาธิการเห็นวาหนี้ที่เรียกรองนั้นมีอยูจริง ใหมีคําส่ังใหบุคคลภายนอก
ปฏิบัติตามคําส่ังอายัด หรือ 

(๒) ถาเลขาธิการเห็นวาเร่ืองจะทําใหเสร็จเด็ดขาดไมไดโดยวิธีสอบสวน ใหมี
คําส่ังอยางอ่ืนใดในอันที่จะใหเร่ืองเสร็จเด็ดขาดไปตามที่เห็นสมควร 

ทั้งนี้ ใหแจงใหนายจางหรือบุคคลที่เก่ียวของทราบวา อาจอุทธรณหรือโตแยงคํา
วินิจฉัยหรือคําส่ังดังกลาวได ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังหรือคําวินิจฉัย
ดังกลาว 

ถาคําส่ังอายัดทรัพยสินนั้นไมมีการคัดคานหรือในกรณีที่เลขาธิการมีคําส่ังตามขอ 
๓๖ หรือ ขอ ๓๗ แลว และบุคคลภายนอกมิไดปฏิบัติตามพนักงานเจาหนาที่อาจขอใหเลขาธิการ
ออกคําส่ังบังคับแกบุคคลภายนอกผูนั้น และดําเนินการไปเสมือนหนึ่งวาบุคคลนั้นเปนนายจาง 

ถาทรัพยสินหรือคาแหงสิทธิเรียกรอง ซึ่งอายัดไวตองเส่ือมเสียไปเพราะความผิด
ของบุคคลภายนอกเนื่องจากไมปฏิบัติตามคําส่ังเลขาธิการไมวาดวยประการใดๆ บุคคลภายนอก
เชนวานั้นตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกสํานักงานเพ่ือความเสียหายอยางใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก
สํานักงาน 

 
หมวด ๔ 

การถอนการยดึหรืออายัดทรัพยสิน 
   

 
ขอ ๔๑  เลขาธิการอาจมีคําส่ังใหถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เมื่อนายจางไดชําระหนี้ครบถวนแลว หรือไมมีหนาที่ตองชําระหนี้ตอไป 
(๒) เมื่อมีกรณีตามขอ ๓๙ (๒) หรือ (๓) 
(๓) เมื่อภาระแหงหนี้ลดลง เปนผลใหนายจางตองรับผิดชําระหนี้เพียงบางสวน 

และถาไดถอนการยึด หรืออายัดทรัพยสินไปบางรายการแลว ทรัพยสินที่เหลือยังคงพอคุมหนี้ที่ยัง
คางชําระ 

(๔) เมื่อมีเหตุอ่ืนๆ ซึ่งเลขาธิการพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหงความ
ยุติธรรม 

 
ขอ ๔๒  เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังตามขอ ๔๑ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ออก

ประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตามแบบแนบทายระเบียบนี้ และจัดสงสําเนาคําส่ังและ
ประกาศถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินแกผูถูกยึดและเจาหนาที่ที่เก่ียวของโดยไมชักชา 

ใหนําความในขอ ๑๒ มาใชบังคับแกการสงเอกสารตางๆ ตามวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๓  เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินแลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่แจงใหผูถูกยึดมารับทรัพยสิน หนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสิน หรือเอกสารทั้งปวงคืนไป 
หรือพนักงานเจาหนาที่จัดสงใหก็ได แลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

ใหพนักงานเจาหนาที่ทําหลักฐานการคืนทรัพยสินไวเปนหนังสือ 
 

หมวด ๕ 
การขายทอดตลาดทรัพยสิน 

   
 

ขอ ๔๔  เมื่อไดทําการยึดทรัพยสินหรือไดรับมอบทรัพยสินตามคําส่ังอายัดแลว 
ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอตอเลขาธิการเพื่อมีหนังสือเตือนใหนายจางนําสงเงินสมทบหรือเงิน
เพ่ิมที่คางชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือดังกลาว หากนายจาง
ไมไดนําสงเงินสมทบหรือเงินเพิ่มที่คางชําระ หรือนําสงไมครบจํานวนภายในกําหนดดังกลาวให
พนักงานเจาหนาที่เสนอตอเลขาธิการพิจารณาออกคําส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น เวนแต
กรณีตามขอ ๓๘ 

เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังใหขายทอดตลาดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดไดจนกวาจะเสร็จสิ้น โดยมิตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งอีก 

 
ขอ ๔๕  เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังใหขายทอดตลาดแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จัดทํา

ประกาศขายทอดตลาดและใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) จัดสงสําเนาประกาศขายทอดตลาดแกผูถูกยึด ตลอดจนบุคคลผูมีสวนได

เสียในการบังคับเอาแกทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบไดตามทะเบียนหรือโดยประการอื่น
ตามที่เห็นสมควรโดยใหนําวิธีการสงคําส่ังในขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ปดสําเนาประกาศขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่
ที่ทรัพยตั้งอยูที่ชุมนุมชนหรือสํานักงานแลวแตกรณี หรือสถานท่ีราชการอื่นอันสมควรจะปดไว
กอนขายไมนอยกวาหาวันและอาจโฆษณาในหนังสือพิมพหรือทางวิทยุกระจายเสียงกอนวันขาย
ตามที่เห็นสมควรดวยก็ได 

 
ขอ ๔๖  ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินใหแสดงรายละเอียดดังนี้ 
(๑) วันเวลา สถานที่ที่จะขาย และรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสิน 
(๒) ขอสัญญา คําเตือน เง่ือนไขและเงื่อนเวลาการชําระเงิน 
(๓) ขอสัญญาผูกพันอันเปนคุณแกทรัพยสินนั้น หรือคาภาระติดพันอันเกี่ยวคาง

อยูหรือเปนทรัพยสินที่มีดอกผลเกิดในระหวางการยึดหรืออายัด 
(๔) ช่ือผูรับจํานอง เงินตนและดอกเบี้ยที่คางชําระ และขอความใหผูซื้อตองรับ

จํานองติดไปดวยในกรณีที่ขายทรัพยอยางติดจํานอง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๗  การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหนับตั้งแตวันที่ลงในประกาศ
ขายทอดตลาดโดยถือเกณฑ ดังนี ้

(๑) ที่ดินไมนอยกวาหนึ่งเดือน และไมเกินสองเดือน 
(๒) เรือน โรง ส่ิงปลูกสรางตางๆ และทรัพยสินรายใหญไมนอยกวาย่ีสิบวัน และ

ไมเกินหนึ่งเดือน 
(๓) ทรัพยสินอื่นๆ ไมนอยกวาเจ็ดวัน และไมเกินยี่สิบวัน 
การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งพนักงานเจาหนาที่จะ

กําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งอ่ืนไวในประกาศฉบับเดียวกันก็ได 
 
ขอ ๔๘  ใหทําการขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ ที่ตั้งสํานักงานหรือสถานที่ที่

ทรัพยสินตั้งอยู 
ในกรณีที่จะทําการขาย ณ สถานที่อ่ืนนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากเลขาธิการ 
การรับเงินคาขายทรัพยสิน ไมวาจะเปนการขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ ที่ตั้ง

สํานักงานหรือสถานที่อ่ืนใด ใหเจาหนาที่การเงินของสํานักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ผูขาย
ทอดตลาดทรัพยสินดําเนินการออกใบรับเงินตามแบบที่เลขาธิการกําหนดใหแกผูซื้อ และใหจัดทํา
รายงานการขายพรอมทั้งสําเนาใบรับเงินเสนอตอเลขาธิการ 

 
ขอ ๔๙  การขายทอดตลาดสุรามีจํานวนน้ําสุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป ใหพนักงาน

เจาหนาที่แจงขอความรวมมือไปยังกรมสรรพสามิต สรรพสามิตจังหวัด หรือสรรพสามิตอําเภอ 
แลวแตกรณีลวงหนากอนวันขายพอสมควร เพ่ือขอใหจัดเจาพนักงานสรรพสามิตมากํากับออกใบ
ขนสุราใหแกผูซื้อดวย 

 
ขอ ๕๐  การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทโบราณวัตถุ ไดแก พระพุทธรูป 

หนังสือฉบับเขียนโบราณ ภาพประวัติศาสตร วรรณกรรม เปนตน ใหพนักงานเจาหนาที่สงสําเนา
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นไปยังเจาหนาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติดวย 

 
ขอ ๕๑ การขายทอดตลาดทรัพยที่มีการจํานองติดใหขายอยางติดจํานอง 
ถามีเหตุผลที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอทุกฝายที่เก่ียวของเลขาธิการอาจ

กําหนดใหขายทอดตลาดทรัพยอยางติดจํานองโดยวิธีการอื่น นอกเหนือจากวิธีการตามวรรคหนึ่ง
ก็ได 

 
ขอ ๕๒  การขายทรัพยอยางติดจํานองใหประกาศแสดงชื่อผูรับจํานองพรอมทั้ง

ตนเงินและดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขายและขอความวาผูใดซื้อทรัพยนั้นตองรับภาระในหนี้
จํานองไปดวยโดยชัดเจน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๓  การขายทรัพยอยางติดจํานองโดยวิธีตั้งราคาข้ันต่ํา ใหพนักงาน
เจาหนาที่กําหนดราคาขั้นต่ําที่จะขายลงไวในประกาศ โดยคํานวณตนเงินและดอกเบี้ยจํานองซึ่งยัง
คางชําระแกผู รับจํานองจนถึงวันขายกับคาใชจาย คาธรรมเนียมในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยรายนั้น 

 
ขอ ๕๔  ในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหมีพนักงานเจาหนาที่ไมนอยกวาสาม

คนรวมกันในการดําเนินการขาย ทั้งนี้ กอนเริ่มตนขายทอดตลาด ใหปกธงเครื่องหมายขาย
ทอดตลาดตาหมากรุก ณ สถานที่ขายทรัพยสิน อานประกาศโฆษณาการขาย และดําเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน ณ ที่นั้นโดยเปดเผย 

ทั้งนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขที่เปนประโยชนแกการขายทอดตลาด
ก็ได 

 
ขอ ๕๕  ใหพนักงานเจาหนาที่ แจงใหบรรดาผูเขาสูราคา ซึ่งมิไดเขาสูราคาใน

นามของตนเองแตกระทําการแทนบุคคลอื่นแสดงใบมอบอํานาจกอนเขาสูราคา มิฉะนั้นใหถือวาผู
เขาสูราคาไดกระทําในนามของตนเองและหากเปนกรณีที่ตองมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู
เขาสูราคาซึ่งประมูลไดจะขอใหเปลี่ยนใสช่ือบุคคลอื่นเปนผูซื้อโดยอางวาตนเปนเพียงตัวแทนมิได 

 
ขอ ๕๖  ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการใหผูเขาสูราคาทุกคนจดแจงช่ือ ที่อยู และ

แสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประเภทอื่นที่ทางราชการออกให พรอมทั้งลง
ลายมือช่ือแสดงความประสงคเขาสูราคากอนดําเนินการขายทรัพยสินแตละรายการ 

 
ขอ ๕๗  ในการขายทอดตลาด ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) การขายทอดตลาดทรัพยสินที่มีหลายสิ่งดวยกันใหแยกขายทีละส่ิง

ตอเนื่องกันไปเวนแต 
ก. สังหาริมทรัพยซึ่งมีราคาเล็กนอย พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรวมขายเปน

กองๆ ได 
ข. สังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพยสองส่ิงหรือกวานั้นขึ้นไป พนักงาน

เจาหนาที่มีอํานาจรวมขายไปดวยกันไดในเมื่อเปนที่คาดหมายไดวา เงินรายไดในการขาย
ทอดตลาดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๒) การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพยรายใหญ และทรัพยสินนั้นอาจแบงแยก
ออกไดเปนสวนๆ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจขายทรัพยสินนั้นเปนสวนๆ ได ในเมื่อเปนที่
คาดหมายไดวาเงินรายไดในการขายทอดตลาดทรัพยสินบางสวนจะเพียงพอแกการชําระหนี้
ทั้งหมดตามขอ ๗๓ หรือวาเงินรายไดทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเพราะเหตุนั้น 

(๓) การขายทอดตลาดทรัพยสินหลายสิ่งดวยกัน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
กําหนดลําดับที่จะขายทรัพยสินนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากบุคคลผูมีสวนไดเสียในทรัพยสินซึ่งจะตองขายทอดตลาดรองขอใหพนักงาน
เจาหนาที่รวมหรือแยกทรัพยสินหรือขอใหขายทรัพยสินนั้นตามลําดับที่กําหนดไวหรือจะรอง
คัดคานการขายของพนักงานเจาหนาที่ใน (๑) ถึง (๓) และพนักงานเจาหนาที่ไมเห็นควรปฏิบัติ
ตามคํารองขอหรือคําคัดคานนั้นใหแจงใหผูรองหรือผูคัดคานดําเนินการยื่นคํารองตอเลขาธิการ
ภายในสองวันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ปฏิเสธ เพ่ือขอใหเลขาธิการมีคําส่ังช้ีขาดในเรื่องนั้น 
และใหพนักงานเจาหนาที่เล่ือนการขายไปจนกวาเลขาธิการจะไดมีคําส่ังหรือจนกวาจะพน
ระยะเวลาซึ่งใหย่ืนคํารองตอเลขาธิการแลว 

 
ขอ ๕๘  การขายทอดตลาดใหพนักงานเจาหนาที่แสดงความตกลงขาย ดวยวิธี

เคาะไมหรือดวยแสดงกิริยาอยางใดอยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด 
หากผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดทรัพยสินรายการใดคัดคานในเรื่องการ

ขายไมชอบก็ดี ใหคัดคานกอนการเคาะไมหรือกอนการแสดงการตกลงการขายดวยวิธีอยางอ่ืน
แลวใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการขายไปโดยแจงใหผูสูราคาสูงสุด และผูคัดคานทราบถึงผล
ของการขายวาใหเปนไปตามคําวินิจฉัยของเลขาธิการและใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกเพ่ือเสนอ
เลขาธิการพิจารณาเมื่อเลขาธิการมีคําวินิจฉัยประการใดใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูสูราคาสูงสุด
และผูคัดคานทราบ 

หากผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดทรัพยสินรายใดคัดคานในเรื่องราคาขาย
ก็ดีกอนที่พนักงานเจาหนาที่จะเคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดที่เห็นวาเปนราคาที่สมควรขาย
ได ผูคัดคานอาจคัดคานวาราคาดังกลาวจะมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้ใหพนักงาน
เจาหนาที่เล่ือนการขายทอดตลาดทรัพยสินไป เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไมวาจะเปนบุคคลที่คัดคาน
หรือไมก็ตาม หาผูซื้อที่จะเสนอซื้อในราคาที่บุคคลดังกลาวตองการมาเสนอซื้อในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป โดยใหผูเสนอราคาสูงสุดตองผูกพันกับการเสนอราคาดังกลาวเปน
ระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่เสนอราคานั้น และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไป หาก
มีผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวนไมสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินครั้งกอน หรือไมมีผูใดเสนอราคาเลย ใหพนักงานเจาหนาที่เคาะไมขายใหแกผูเสนอ
ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน แตหากมีผูเสนอราคาสูงสุดในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอไปในจํานวนสูงกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน ใหพนักงานเจาหนาที่เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุดในการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินนั้น 

 
ขอ ๕๙  ในการขายทอดตลาดใหพนักงานเจาหนาที่รองขานจํานวนเงินที่มีผูสู

ราคาสุดทายครั้งที่หนึ่ง สามถึงส่ีหน ถาไมมีผูสูราคาสูงข้ึน ใหรองขานเปนครั้งที่สองอีกสามถึงส่ี
หน ถาไมมีผูสูราคาสูงกวานั้นและไดราคาพอสมควรก็ใหลงคํา “สาม” พรอมกับแสดงความตกลง
ขายตามขอ ๕๘ วรรคหนึ่งแตถากอนแสดงความตกลง ขายมีผูสูราคาขึ้นไปอีก ก็ใหรองขานราคา
นั้นตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาวแลว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๐  ถาผูเขาสูราคาถอนคําสูราคาของตนเสียกอนมีการแสดงความตกลงขาย
ตามขอ ๕๘ วรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ตั้งตนขายใหม 

 
ขอ ๖๑  หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวา ราคาซึ่งมีผูสูราคาสูงสุดนั้นยังไมเหมาะสม

ตามสภาวะตลาดในการขายแตละคร้ังพนักงานเจาหนาที่อาจถอนทรัพยสินจากการขายทอดตลาด
ได 

ในกรณีที่บุคคลผูมีสวนไดเสียในการขายทอดตลาดทรัพยสินเห็นวาราคาที่ไดจาก
การขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ํา
เกินสมควรนั้นเกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เก่ียวของในการเขาสูราคาหรือความไม
สุจริตหรือความประมาทเลินเลออยางรายแรงของพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ บุคคล
ดังกลาวอาจยื่นคํารองตอเลขาธิการเพื่อขอใหมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินตาม
แบบที่เลขาธิการกําหนดตามหมวดนี้ และเมื่อเลขาธิการพิจารณาแลวเห็นวาคํารองรับฟงได ให
เลขาธิการมีคําส่ังอนุญาตตามคํารองหรือแกไขหรือมีคําส่ังกําหนดวิธีการอยางใดตามที่เลขาธิการ
เห็นสมควร ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันไดรับคํารองนั้น 

การยื่นคํารองตามวรรคสอง ตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ทราบขอความ
หรือพฤติการณอันเปนมูลแหงขออางนั้น แตทั้งนี้ผูย่ืนคํารองตองมิไดดําเนินการอันใดขึ้นใหม
หลังจากไดทราบเรื่องฝาฝนตอระเบียบนี้แลว หรือตองมิไดใหสัตยาบันแกการกระทํานั้น 

ในการยื่นคํารองตอเลขาธิการตามวรรคสอง หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดง
วาคํารองนั้นไมมีมูลและยื่นเขามาเพื่อประวิงใหชักชา เมื่อเลขาธิการเห็นสมควรหรือบุคคลอื่นที่
อาจไดรับความเสียหายเนื่องจากการยื่นคํารองดังกลาวรองขอ เลขาธิการมีอํานาจที่จะสั่งใหผูย่ืน
คํารองวางเงินตามจํานวนและภายในระยะเวลาที่เลขาธิการเห็นสมควรกําหนด เพ่ือเปนประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกสํานักงานหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวของ ถาผูย่ืนคํารองไมปฏิบัติตาม
คําส่ังของเลขาธิการใหเลขาธิการมีคําส่ังยกคํารองนั้นเสียคําส่ังของเลขาธิการใหเปนที่สุด 

 
ขอ ๖๒  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่มีเหตุสงสัยวาผูใดเขาสูราคาโดยไมสุจริตก็ดี 

หรือไมสามารถจะชําระราคาไดก็ดี ใหตรวจสอบใหไดความจริงเสียกอนจึงแสดงความตกลงขาย 
 
ขอ ๖๓  เมื่อพนักงานเจาหนาที่แสดงความตกลงขายแลว ใหแจงใหผูซื้อชําระเงิน

ทันทีเวนแตที่ดินหรือทรัพยสินอยางอ่ืนซึ่งมีราคาตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป อาจผอนผันใหผูซื้อ
วางเงินมัดจํากอนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของราคาซื้อ และทําสัญญาชําระสวนที่คางภายในเวลา
ไมเกินสิบหาวันก็ไดเมื่อไดรับชําระเงินครบถวนแลวจึงใหโอนมอบทรัพยสินนั้นแกผูซื้อ 

 
ขอ ๖๔  การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทซึ่งผูยึดถือครอบครองจะตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานตามกฎหมายกอน ไดแก อาวุธปน เปนตน ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผู
ซื้อวางเงินมัดจําไวกอนไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของราคาซื้อ และจัดการนําใบอนุญาตมาแสดง
ภายในหนึ่งเดือนพรอมทั้งใชเงินที่คางชําระใหครบ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๕  ถาผูซื้อไมชําระเงินหรือไมวางเงินมัดจําหรือชําระเงินไมครบตามขอ
สัญญาใหพนักงานเจาหนาที่นําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดใหม และแจงใหผูซื้อเดิมทราบ
กําหนดวันเวลาขายดวยเมื่อขายไดเงินเทาใด ถาหักคาใชจายตาง ๆ คาเสียหายและคาธรรมเนียม
แลวยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดครั้งกอน ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิม
ชําระเงินสวนที่ยังขาดนั้น ตลอดจนเสนอคดีตอศาลหากจําเปน 

 
ขอ ๖๖  เมื่อผูซื้อชําระราคาตามขอ ๖๓ และหรือปฏิบัติตามขอ ๖๔ ครบถวน

แลวหากทรัพยสินที่ขาย 
(๑) เปนประเภทที่จะตองแกไขทะเบียนชื่อผูเปนเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่

เสนอเลขาธิการเพื่อแจงใหพนักงานซึ่งรับจดทะเบียนเกี่ยวกับทรัพยสินนั้นๆ จัดการแกไขทะเบียน
ใหแกผูซื้อดวยหรือ 

(๒) มีสัญญาผูกพันอยูอันเปนคุณแกทรัพยสินนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการ
เพ่ือใหผูซื้อไดรับชวงสิทธิและหนาที่ตามสัญญานั้นเทาที่จะสามารถทําได 

 
ขอ ๖๗  การขายทอดตลาดทรัพยสิน ซึ่งปรากฏชื่อผูอ่ืนนอกจากนายจางเปน

เจาของรวมอยูในทะเบียนหรือในหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ใหพนักงานเจาหนาที่กันเงินสวน
ของผูนั้นไวเพ่ือจายแกผูมีสิทธิตอไป 

การรองขอกันสวนตามวรรคหนึ่ง หรือการรองขอกันสวนทรัพยสินอื่นนอกจากที่
ปรากฏตามวรรคหนึ่งใหผูรองย่ืนคํารองเปนหนังสือตอเลขาธิการ และใหพนักงานเจาหนาที่ทํา
การสอบสวนขอเท็จจริงแลวเสนอเลขาธิการสั่งการ เมื่อเลขาธิการมีคําส่ังประการใดใหแจงใหผู
รองทราบ 

เงินที่พนักงานเจาหนาที่กันสวนไวตามวรรคหนึ่ง ถาผูมีสิทธิมิไดเรียกเอาภายใน
หาปนับแตวันขายทอดตลาดใหตกเปนของสํานักงาน 

 
ขอ ๖๘  ผูซื้อที่ดินซึ่งจะมีสิทธิขอหักสวนไดใชแทนราคาซื้อ คือ 
(๑) ผูที่มีช่ือในโฉนด หรือเอกสารสิทธิในที่ดินรวมกับนายจาง 
(๒) เจาหนี้บุริมสิทธิเหนือที่ดินที่ขายตามคําช้ีขาดของศาล 
 
ขอ ๖๙  ในกรณีที่ผูซื้อไดวางเงินมัดจําตามขอ ๖๓ หรือขอ ๖๔ ไวแลว แตไม

ชําระเงินที่คางตามกําหนดใหริบเงินมัดจํานั้นเสียแลวนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดใหม เวน
แตเงินมัดจําที่ริบจะเพียงพอแกการชําระหนี้ที่คางทั้งหมดตามขอ ๗๓ และเมื่อขายใหมแลวไดเงิน
เทาใด เมื่อหักคาใชจายคาเสียหายและคาธรรมเนียมแลว ยังไมคุมราคาคาขายทอดตลาดครั้งกอน 
ใหพนักงานเจาหนาที่จัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาดอยูนั้น ตลอดจนเสนอคดี
ตอศาลหากจําเปน 

หากผูซื้อขอผัดการชําระเงินหรือการปฏิบัติตามขอ ๖๔ โดยมีเหตุผลอันสมควร
ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๐  หากเงินมัดจําที่ริบไวตามขอ ๖๙ มีจํานวนคุมกับหนี้ที่คางอยูทั้งหมด
ตามขอ ๗๓ ก็ใหนําเงินที่ริบนั้นสงใชหนี้เปนลําดับไปตามขอ ๗๓ แลวเสนอเลขาธิการเพื่อมีคําส่ัง
ถอนการยึดหรืออายัดทรัพยสินตอไป 

 
ขอ ๗๑  ถาเงินมัดจําที่ริบไวมีจํานวนไมคุมกับหนี้ที่คาง ใหพนักงานเจาหนาที่

เก็บรักษาเงินนั้นไวกอน เมื่อขายทรัพยสินไดแลวจึงใหนําเงินที่ขายไดในครั้งหลังมารวมกับเงินมัด
จําที่ริบไว แลวจัดใชหนี้ที่คางเปนลําดับไปตามขอ ๗๓ 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดนําทรัพยสินที่มีการวางมัดจําไวแลวมาขาย
ทอดตลาดอีกแตไมมีผูซื้อทรัพยสินดังกลาว ใหเสนอเลขาธิการพิจารณาอนุญาตใหนําเงินมัดจําที่
เก็บรักษาไวมาจัดใชหนี้ที่คางตามขอ ๗๓ ไปพลางกอน 

 
ขอ ๗๒  ถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดไวนั้นเสื่อมสลายไปทั้งหมด หรือถึงขนาดทํา

ใหไรคาก็ดีหรือหลุดพนไปจากอํานาจตามคําส่ังยึดหรืออายัดของเลขาธิการก็ดี หรือมีเหตุอ่ืนใด
อันทําใหพนักงานเจาหนาที่ไมสามารถขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นไดอีกตอไปก็ดี ใหพนักงาน
เจาหนาที่เสนอเลขาธิการเพื่อส่ังการตามที่เห็นสมควร หรือนําเงินมัดจําที่ ริบจากการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวซึ่งไดเก็บรักษาไวมาจัดใชหนี้ตามขอ ๗๓ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๗๓  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินซึ่งยึด หรืออายัด

ในสวนของนายจางรวมทั้งเงินมัดจําที่ริบไวตามระเบียบนี้ใหจัดใชหนี้ตามลําดับ ดังนี้ 
(๑) คาใชจายตามหมวด ๖ 
(๒) เงินสมทบและเงินเพิ่มที่คางชําระ 
ถามีเงินเหลือใหคืนแกนายจางตอไป ทั้งนี้หากนายจางมิไดเรียกเอาภายในหาป

ใหตกเปนของกองทุน 
 

หมวด ๖ 
คาใชจาย 

   
 

ขอ ๗๔ คาใชจายทั้งปวงเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพยสิน การยึด อายัดและขาย
ทอดหรือจําหนายทรัพยสินใหนายจางเปนผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ คาใชจายดังกลาวใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการกําหนด 

 
ขอ ๗๕  คาใชจายตามขอ ๗๔ ใหสํานักงานเปนผูออกเงินทดรองไปกอนและให

หักเอาจากเงินที่ไดรับจากนายจาง หรือการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสิน 
 
ขอ ๗๖  กรณีที่ไมมีการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินหรือตองการ

ดําเนินการตามขอ ๔๑ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหนายจางวางเงินคาใชจายตามขอ ๗๔ เสียกอน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สมศักดิ์  เทพสุทิน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. คําส่ังเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
๒. ประกาศยึดทรัพยสิน 
๓. บัญชีทรัพยสิน 
๔. คําส่ังเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
๕. ประกาศถอนการยึดทรัพยสิน 
๖. บัญชีทรัพยสิน 
๗. คําส่ังเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
๘. ประกาศอายัดทรัพยสิน 
๙. คําส่ังเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
๑๐. ประกาศถอนการอายัดทรัพยสิน 
๑๑. ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน 
๑๒. บัญชีทรัพยสิน 
๑๓. คํารองคัดคานการยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพยสิน 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชัชสรัญ/ผูจัดทํา 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
สถาพร/ปรับปรุง 

๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๙ 

 


