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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ให เปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง  พ.ศ.  ๒๕๓๙  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  มาตรา  ๗๐   และมาตรา  ๗๖   
แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.   ๒๕๔๐   มาตรา  ๖๙  และมาตรา   ๗๗   
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  มาตรา  ๕  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
พุทธศักราช  ๒๔๗๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
มาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.  ๒๕๑๐  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๔  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด  อายัด  และขายทอดตลาด
ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังและหนังสือส่ังการอื่นใดที่กําหนดไวแลว  
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจวินิจฉัยปญหา  
กําหนดหลักเกณฑ  และกําหนดวิธีปฏิบัติ  เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร  ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง   
ตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“ภาษี”  หมายความวา  ภาษีอากรที่กฎหมายหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดเก็บ 
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“องคกรปกครองสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  องคการ

บริหารสวนตําบล   และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง   ทั้งนี้   ไมรวมถึง

กรุงเทพมหานคร  และเมืองพัทยา   

“ผูบริหารทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองคการ

บริหารสวนตําบล  และผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง  ทั้งนี้   

ไมรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  และนายกเมืองพัทยา 

“ผูคางภาษี”  หมายความวา  บุคคลที่ตองรับผิดเสียภาษีหรือนําสงภาษีใหกับองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

“ภาษีคางชําระ”  หมายความวา  ภาษีที่ตองเสียหรือนําสงตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ   

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงถึงกําหนดชําระแลวผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดชําระหรือนําสง  และให

หมายความรวมถึงเงินเพิ่มดวย 

“เจาพนักงานบังคับภาษี”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ

การแตงต้ังจากผูบริหารทองถิ่นเพื่อทําหนาที่บังคับภาษีคางชําระ   

“ยึด”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอทรัพยสินของผูคางภาษี  เพื่อใหทรัพยสินนั้น   

ไดเขามาอยูในความดูแลหรือครอบครองของผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 

“อายัด”  หมายความวา  การสั่งใหผูคางภาษีหรือบุคคลภายนอกมิใหจําหนาย  จายโอน 

หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่ไดส่ังอายัดไว  รวมตลอดถึงการ 

ส่ังบุคคลภายนอกมิใหนําสงทรัพยสินหรือชําระหนี้แกผูคางภาษี  และใหสงมอบหรือชําระหนี้แกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแทน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 

“ผูทอดตลาด”  หมายความวา   บุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอื่น   

ที่คณะกรรมการแตงต้ัง 

“ขายทอดตลาด”  หมายความวา  การนําเอาทรัพยสินของผูคางภาษีออกขายโดยวิธีใหสูราคากัน 

โดยเปดเผย 

“ผูมีอํานาจออกคําส่ัง”  หมายความวา  ผูมีอํานาจออกคําส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาด

ทรัพยสินของผูคางภาษีแลวแตกรณี 



 หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   มิถุนายน   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๖ ผูมีอํานาจออกคําส่ังยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสิน  หมายถึง  ผูบริหาร
ทองถิ่น  หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 

ขอ ๗ แบบและคําส่ังที่ใชในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินใหยึดถือตาม   
ที่กําหนดทายระเบียบนี้เปนแนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๘ การสงคําส่ัง ยึดหรืออายัดทรัพย สิน   หมายความว า   การกระทําโดยวิธีส ง 
ทางไปรษณียลงทะเบียน  และใหถือวาวันที่ไดมีการประทับตราลงทะเบียนเปนวันสงคําส่ังยึดหรืออายัด
ทรัพยสินโดยชอบ 

หมวด  ๒ 
สวนที่  ๑ 

การยึดทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๙ เมื่อไดมีการประเมินภาษีโดยถูกตองและพนกําหนดเวลายื่นอุทธรณแลว  และถึง
กําหนดเวลาที่อาจใชสิทธิยึดทรัพยสินไดตามกฎหมาย  หากผูคางภาษียังไมนําเงินคาภาษีคางชําระ 
มาชําระใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเตือนตามแบบ  ๑  โดยเร็ว   

เมื่ อได ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว   หากผูคางภาษี เพิกเฉยหรือไมยอมชําระภาษี   
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน  แลวใหทําหนังสือเตือนครั้งสุดทายตาม  
แบบ  ๒  โดยเร็ว  เพื่อใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือเตือน 
คร้ังสุดทาย 

ขอ ๑๐ หากผูคางภาษียังไมนําเงินมาชําระในกําหนดเวลาตามขอ  ๙  ใหทํารายงานแสดง 
การเรงรัดหนี้คาภาษีคางชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพยสินเสนอผูบริหารทองถิ่น  เพื่อ
กําหนดผูรับผิดชอบออกไปทําการสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีวามีทรัพยสินพอจะใหยึดไดหรือไม  
หากไมมีทรัพยสินพอใหยึด  ก็ใหทํารายงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๑ การสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีใหจัดทํารายละเอียดประเภททรัพยสิน  ประมาณ
ราคาทรัพยสิน  ภาระติดพันในทรัพยสินลงในแบบที่กําหนดตามแบบ  ๓  และใหผูทําการสืบหา
ทรัพยสิน  ลงชื่อ  วัน  เดือน  ป  ที่ดําเนินการไวดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดมีคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ  ๔  และคําส่ังแตงต้ัง   
เจาพนักงานบังคับภาษีตามแบบ  ๕  แลว  ใหปดคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ  ๔  ไว  ณ  ที่วาการอําเภอ  
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หรือสํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และที่ชุมชนในตําบล  หมูบานที่ยึด
ทรัพยสิน  กับสงคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ  ๔  ใหเจาของทรัพยสินทราบ 

ขอ ๑๓ ในการยึดทรัพยสินของผูคางภาษีใหเจาพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหนาที่รวมกัน  
อยางนอยสองคน  โดยแตงเคร่ืองแบบและแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ในระหวางปฏิบัติงาน  พรอมอุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของ   

การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ  และพึงทราบวาทรัพยสิน   
ที่จะยึดนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของผูคางภาษี  มีเจาของรวม  ภาระติดพัน  และจํานวนทรัพยสินที่จะยึดได  
ตามกฎหมาย 

ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของ  
สถานประกอบการนั้น  เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจออกคําส่ังก็ให
กระทําได 

ขอ ๑๕ กอนยึดทรัพยสิน  เจาพนักงานบังคับภาษีตองแสดงคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ  ๔  
ตอผูคางภาษี  ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาวใหแสดงตอบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะที่อยูในสถานที่นั้นหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินทราบ  แตถาไมพบบุคคลใดใหแจงเจาพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจ
มาเปนพยานเพื่อทําการยึดทรัพยสินดังกลาวนั้น  และตองแจงใหผูคางภาษีทราบโดยเร็ว 

การยึดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางจะตองทําการยึดใหเห็นประจักษแจงโดยวิธีประทับตราหรือ
กระทําโดยวิธีอื่นใดที่เห็นสมควร 

การยึดอสังหาริมทรัพย  ใหนําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาเก็บรักษาไวในที่ปลอดภัย  
ถาเปนที่ดินตองแจงใหเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ  เพื่อจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน   
ถาหนังสือสําคัญแหงอสังหาริมทรัพยนั้นยังไมออกหรือนํามาแสดงไมไดหรือหาไมพบ  ก็ใหบันทึกไว
เปนหลักฐาน  และใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอผูคางภาษีและเจาพนักงานที่ดินนั้นเปนการยึดตาม  
กฎหมายแลว 

การยึดทรัพยสินที่จะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย  ใหแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่ทราบ   
เพื่อเจาพนักงานจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน 

ขอ ๑๖ การดําเนินการยึดทรัพยสิน  เจาพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเทาที่จําเปนในการคน
สถานที่ใด ๆ  อันเปนของผูคางภาษี  หรือผูคางภาษีไดครอบครองอยู  ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุด
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บัญชีหรือกระทําการใด ๆ  ตามสมควร  หรือเพื่อเปดสถานที่อยูหรือส่ิงปลูกสรางดังกลาวแลว  รวมทั้ง 
ตูนิรภัยหรือที่เก็บของอื่น ๆ  แลวรายงานใหผูมีอํานาจออกคําส่ังทราบ 

ขอ ๑๗ ในการยึดทรัพยสินรายใดถามีผูขัดขวาง  ใหเจาพนักงานบังคับภาษีชี้แจงวากลาว   

แตโดยดีกอน  ถาผูนั้นยังขัดขวางอยูอีกใหเจาพนักงานบังคับภาษีขอความชวยเหลือจากเจาพนักงานฝาย

ปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินการยึดทรัพยสินตอไป 

ขอ ๑๘ กรณีที่เจาพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพยสินของผูคางภาษี  แตปรากฏวา

ทรัพยสินดังกลาวถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว  หามมิให   

เจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินนั้นอีก  แตใหย่ืนคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมาย

บังคับคดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นตามแบบที่ศาลกําหนด  เพื่อขอเขาเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงิน 

ที่ขายหรือจําหนายทรัพยสินนั้น 

ขอ ๑๙ การยึดทรัพยสินของผูคางภาษีนั้น  เจาพนักงานบังคับภาษีจะตองพิจารณายึด

ทรัพยสินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดไดพอชําระหนี้ตามคําส่ังยึดทรัพยสินตามแบบ  ๔  

รวมทั้งคาธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพยสินนั้น  แตถาผูคางภาษีมีทรัพยสินซ่ึงมีราคา

มากกวาจํานวนคาภาษีคางชําระ  และไมอาจแบงยึดไดโดยไมใหทรัพยสินนั้นเส่ือมราคา  ทั้งไมมี

ทรัพยสินอื่นที่จะยึดไดพอคุมกับจํานวนคาภาษีคางชําระ  ก็ใหยึดทรัพยสินนั้นมาขายทอดตลาดได 

ขอ ๒๐ เมื่อกระทําการยึดทรัพยสินเสร็จแลว  ใหเจาพนักงานบังคับภาษีปดประกาศยึด

ทรัพยสินตามแบบ  ๖  ไว  ณ  สถานที่เปดเผย  พรอมทั้งใหทํารายการบัญชีทรัพยสินที่ยึดตามแบบ  ๗  

เสนอผูมีอํานาจออกคําส่ัง 

ขอ ๒๑ ทรัพยสินที่ยึดได  มีดังนี้ 

(๑) ทรัพยสินของผูคางภาษี  และใหรวมถึง 

 (ก) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีมีกรรมสิทธิ์รวม 

 (ข) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีเอาไปจํานํา  จํานอง  หรือเอาไปประกันหนี้ไว 

 (ค) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีที่มีคําพิพากษาหรือคําส่ังศาลใหไดกรรมสิทธิ์มาโดยการ

ครอบครองปรปกษแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แมจะยังไมไดจดทะเบียนการไดมา   

ซ่ึงกรรมสิทธิ์ก็ตาม 

 (ง) ที่ดินมือเปลาซ่ึงผูคางภาษีมีสิทธิครอบครอง 
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 (จ) ที่ดินมีโฉนด  แมผูคางภาษีจะโอนการครอบครองใหบุคคลอื่นแลว  แตยังมิไดโอน  
ใหถูกตองตามกฎหมาย 

 (ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉอฉล  เมื่อไดฟองคดีและศาลมีคําพิพากษาหรือคําส่ังให  
เพิกถอนนิติกรรมอันเปนการฉอฉลนั้นแลว 

(๒) ทรัพยสินที่คูสมรสหรือบุตรผูเยาวที่ชอบดวยกฎหมายของผูคางภาษีถือกรรมสิทธิ์  ไดแก 
 (ก) ทรัพยสินของคูสมรส  ไดแก  สินสมรสและสินสวนตัวในกรณีหนี้ภาษีคางชําระ  

นั้นเปนหนี้รวม  แตถาหนี้ภาษีคางชําระนั้นเปนหนี้สวนตัวของผูคางภาษี  เจาพนักงานบังคับภาษีจะยึด  
สินสวนตัวของคูสมรสไมได  คงยึดไดแตเฉพาะสินสมรสเทานั้น 

 (ข) ทรัพยสินของบุตรผูเยาว  ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของผูคางภาษี  เชน   
มีพฤติกรรมหรือการกระทําใด ๆ  อันแสดงใหปรากฏวาผูคางภาษีไดเอาทรัพยสินใสชื่อบุตรผูเยาว 
เปนเจาของ  โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพยสินดังกลาว  อันเปนการทํานิติกรรมอําพราง  ยอมถือวา
กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินนั้นยังคงเปนของผูคางภาษี 

 (ค) ทรัพยสินอันอาจบังคับเอาชําระหนี้ได  เชน  เคร่ืองประดับอันมีคาที่ผูคางภาษี   
ซ้ือใหแกบุตรผูเยาวของตน  เปนตน 

ขอ ๒๒ ทรัพยสินที่ไมอาจยึดได  และไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้  ไดแก 
(๑) ทรัพยสินที่ระบุไว  ดังตอไปนี้ 
 (ก) เคร่ืองนุงหมหลับนอน   หรือเคร่ืองใชในครัวเรือน  หรือเคร่ืองใชสอยสวนตัว

โดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหาหมื่นบาท  ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรจะกําหนดให
ทรัพยสินดังกลาวที่มีราคาเกินหาหมื่นบาทไมตกอยูในการยึดนี้ก็ไดโดยคํานึงถึงความจําเปนตามฐานะ
ของผูคางภาษี 

 (ข) เคร่ืองมือหรือเคร่ืองใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณ
รวมกันราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท  ในกรณีผูคางภาษีมีคําขอโดยทําเปนคํารองตอผูบริหารทองถิ่น 
ขออนุญาตยึดหนวงและใชเคร่ืองมือหรือเครื่องใชอันจําเปนเพื่อดําเนินการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ  
อันมีราคาเกินกวาที่กําหนดดังกลาว  ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต  
ภายในบังคับแหงเง่ือนไขตามสมควร 

 (ค) วัตถุ  เคร่ืองใช  และอุปกรณที่ จําเปนตองใชทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะของ   
ผูคางภาษี 
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 (ง) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมายหรือตามกฎหมายยอมไมอยูในความ  
รับผิดแหงการบังคับคดี 

 (จ) ทรัพยสินของผูคางภาษีอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท  เชน  หนังสือสําหรับ  
วงศตระกูลโดยเฉพาะ 

(๒) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น  เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของผูคางภาษี
ดังตอไปนี้ 

 (ก) เบี้ยเลี้ยงชีพซ่ึงตามกฎหมายกําหนดไว  และเงินรายไดเปนคราว ๆ  อันบุคคล  
ภายนอกไดยกใหเพื่อเลี้ยงชีพเปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่
ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร 

 (ข) เงินเดือน  คาจาง  บํานาญ  บําเหน็จและเบี้ยหวัดของขาราชการ  เจาหนาที่หรือลูกจาง
ของรัฐบาล  และเงินสงเคราะหหรือบํานาญที่รัฐไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษี
ในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น 

 (ค) เงินเดือน  คาจาง  บํานาญ  คาชดใช  เงินสงเคราะห  หรือรายไดอื่นในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน  ลูกจาง  หรือคนงาน  นอกจากที่กลาวไวใน  (ข)  ที่นายจางจายใหแกผูคางภาษี 
ในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น  หรือคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษีในฐานะที่ตนเปนบุคคล
เหลานั้นดวย  เปนจํานวนตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร 

 (ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ผูคางภาษีไดรับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่น   
เปนจํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายเปนจํานวนตามที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นสมควร 

การกําหนดจํานวนเงินตาม  (ก)  และ  (ค)  ใหคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผูคางภาษี  
จํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของผูคางภาษีดวย 

(๓) ทรัพยสินของกสิกร  ตามพระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสินของกสิกร  พุทธศักราช  
๒๔๗๕ 

สวนที่  ๒ 
การคัดคานการยึดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๒๓ ถาบุคคลใดจะยื่นคําคัดคานการยึดทรัพยสิน  โดยกลาวอางวาผูคางภาษีไมใชเจาของ
ทรัพยสินที่ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอื่น  บุคคลนั้น
อาจย่ืนคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อใหมีคําส่ังปลอยทรัพยสินเชนวานั้น  เมื่อเจาพนักงานบังคับ
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ภาษีหรือคณะกรรมการไดรับคําคัดคานเชนวานี้  ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินนั้นไว
ในระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดตอไป  เวนแต 

(๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคําคัดคานนั้นไมมีมูล  และเปนคําคัดคานที่ย่ืน 

เขามาเพื่อประวิงใหชักชา  ผูมีอํานาจออกคําส่ังมีอํานาจสั่งใหผูคัดคานวางเงินตอผูมีอํานาจออกคําส่ัง 

ในเวลาที่กําหนดตามจํานวนเงินที่เห็นสมควรเพื่อประกันความเสียหายใด ๆ  ที่อาจไดรับเนื่องจากสาเหตุ

ที่เนิ่นชาในการขายทอดตลาดอันเกิดแตการย่ืนคําคัดคานนั้น  ถาผูย่ืนคําคัดคานไมปฏิบัติตามคําส่ัง 

เชนวานั้น  ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังยกคําคัดคานนั้นเสีย  และมีคําส่ังใหดําเนินการตอไป 

(๒) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพย  และมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวา   

คําคัดคานนั้นไมมีเหตุอันควรฟงหรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดเปนสังหาริมทรัพยที่เก็บไวนานไมได   

ผูมีอํานาจออกคําส่ังมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือจําหนายทรัพยสินเชนวานี้  

โดยไมชักชา 

สวนที่  ๓ 
การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด 

 

 

ขอ ๒๔ ใหนําทรัพยสินที่ยึดมาแลวเก็บรักษาไว  ณ  สํานักงานหรือที่ทําการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการยึดทรัพยสินนั้น  โดยผูมีอํานาจออกคําส่ังมีหนาที่ควบคุม  ดูแล  เวนแต

เปนอสังหาริมทรัพยหรือส่ิงของอื่นซ่ึงลําบากตอการขนยาย  ใหพิจารณามอบแกบุคคลที่สมควรดูแล

รักษาตามแบบ  ๘  ก็ได  แตการมอบนี้ผูมอบยังคงตองรับผิดชอบเมื่อเกิดความเสียหายข้ึน  เวนแตเปน

เพราะเหตุสุดวิสัย 

ใหจัดทํารายงานการยึดทรัพยสินโดยชัดแจงวา  ไดจัดการเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดมาอยางไร  

ตองเสียคาใชจายในการยึดทรัพยสินเทาใด  คาเชาสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินเทาใด  และคาจางดูแล

รักษาทรัพยสินเทาใดกรณีจางใหบุคคลอื่นดูแล 

ถาทรัพยสินถูกบุคคลใดทําใหเสียหาย  ทําลาย  ทําใหเส่ือมคา  หรือทําใหไรประโยชน  ใหผูมี

อํานาจออกคําส่ังแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในทุกขอหา 
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สวนที่  ๔ 
ผลของการยึดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๒๕ ผลของการยึดทรัพยสิน 
(๑) การที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด  โอน  หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึดภายหลัง

ที่ไดทําการยึดไวแลวนั้น  หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม  ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสินนั้น
จะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ  ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด  
และผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 

(๒) ถาผูคางภาษีไดรับมอบให เปนผูอารักขาสังหาริมทรัพยมี รูปรางที่ ถูกยึดหรือเปน   
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด  ผูคางภาษีชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้นไดตามสมควร  แตถาผูมี
อํานาจออกคําส่ังเห็นวาผูคางภาษีจะทําใหทรัพยสินที่ไดรับไวในอารักขาเสียหายหรือเกรงวาจะเสียหาย  
โดยผูมีอํานาจออกคําส่ังเห็นเองหรือเมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียในการยึดทรัพยสินนั้นรองขอ  ผูมีอํานาจ
ออกคําส่ังจะระวังรักษาทรัพยสินนั้นเสียเองหรือต้ังใหผูใดเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นก็ได 

(๓) การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้นใหรวมถึงดอกผลแหงทรัพยสินนั้นดวย 
(๔) การยึดอสังหาริมทรัพยนั้นใหรวมถึง 
 (ก) เคร่ืองอุปกรณ 
 (ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย 
 (ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเกี่ยวเอง 

หมวด  ๓ 
สวนที่  ๑ 

การอายัดทรัพยสิน 
 

 

ขอ ๒๖ ทรัพยสินที่อายัดไดมีดังนี้ 
(๑) สังหาริมทรัพยอันมีรูปราง 
(๒) อสังหาริมทรัพย 
(๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยสิน 
(๔) เงิน 



 หนา   ๑๖ 
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ขอ ๒๗ ทรัพยสินที่ไมอาจอายัดไดและไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้  ใหเปนไปเชนเดียวกับ
ทรัพยสินที่ไมอาจยึดไดตามขอ  ๒๒  และใหรวมถึงทรัพยสินที่โอนกันไมได  หรือไมอยูในความ 
รับผิดแหงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น  เชน   

(๑) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา  ๑๕๙๘/๔๑  แหงประมวลกฎหมายแพง   
และพาณิชย 

(๒) ที่วัด  ที่ธรณีสงฆ  และที่ศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
(๓) ทรัพยสินตามกฎหมายอื่น ๆ  เชน  ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการรถไฟ  เปนตน 
ขอ ๒๘ การอายัดทรัพยสินใหนําเอาวิธีการยึดทรัพยสินตามความในหมวด  ๒  สวนที่  ๑  

การยึดทรัพยสินมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความในสวนนี้ไดโดยอนุโลม 
ขอ ๒๙ การอายัดทรัพยสินของผูคางภาษี  ใหอายัดไดไมเกินหนี้ภาษีคางชําระจนถึง   

วันชําระ  เวนแตทรัพยสินที่อายัดนั้นไมอาจแบงแยกได 

สวนที่  ๒ 
ผลการอายัดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๓๐ กรณีที่ผูคางภาษีไดกอให เกิด   โอน   หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสิน 

ที่ถูกอายัดภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้น  หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม  ถึงแมวา

ราคาแหงทรัพยสินนั้นจะเกนิกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ  ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ

อายัดและขายทอดตลาด  และผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 

ขอ ๓๑ เมื่อบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามที่ระบุไวในคําส่ังอายัดทรัพยสินแลว  ใหถือวาเปน

การชําระหนี้ของผูคางภาษีตามกฎหมาย 

ขอ ๓๒ ทรัพยสินที่อายัดไดใหจัดการดังนี้ 

(๑) ถาเปนพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพยที่เปนประกัน  ซ่ึงเปนของผูคางภาษีออกใหแกผูถือ

หรือออกในนามของผูคางภาษี  เจาพนักงานบังคับภาษีจะรองขอตอผูมีอํานาจออกคําส่ังใหมีคําส่ัง

อนุญาตใหจําหนายส่ิงเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได  หากส่ิงเหลานี้มีรายการขานราคา

กําหนดไว  ณ  สถานที่แลกเปลี่ยน  หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังที่กําหนดไวในระเบียบนี้ก็ได   

ถามิไดทําคําขอเชนวานั้นหรือคําขอถูกยกเสีย  ใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขายทอดตลาด 



 หนา   ๑๗ 
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(๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ  คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจรองขอใหผูมีอํานาจออกคําส่ัง
มีคําส่ังอนุญาตจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาตํ่ากวานั้นตามที่เห็นสมควร  ถาผูมีอํานาจ
ออกคําส่ังยกคําขอเสียก็ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 

(๓) ถาส่ิงของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแกเจาพนักงาน
บังคับภาษี  ใหนําออกขายโดยการขายทอดตลาด 

(๔) ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําไดโดยยาก  เนื่องจากการชําระหนี้ตอง
อาศัยการชําระหนี้ตอบแทน  หรืออาจตองดวยเหตุอื่นอันจะทําใหการชําระหนี้ภาษีลาชาออกไป  และ
อาจเกิดความเสียหายข้ึนได  เมื่อบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานบังคับภาษีรองขอ  ผูมีอํานาจ 
ออกคําส่ังอาจมีคําส่ังใหจําหนายโดยวิธีอื่นก็ได 

สวนที่  ๓ 
การคัดคานการอายัดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๓๓ การคัดคานการอายัดทรัพยสินใหนําความในหมวด  ๒  สวนที่  ๒  การคัดคาน  
การยึดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๔ 
สวนที่  ๑ 

การขายทอดตลาด 
 

 

ขอ ๓๔ เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดมีคําส่ังใหขายทอดตลาดทรัพยสิน  ใหจัดทําประกาศ  

ขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ  ๙  โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย  เชน  ชื่อเจาของ

ทรัพยสิน  ผูส่ังใหขาย  วัน  เวลา  และสถานที่ที่จะขาย  ชื่อประเภท  ลักษณะ  จํานวน  ขนาด  และ

น้ําหนักแหงทรัพยสินนั้น ๆ  เปนตน  ถาเปนที่ดิน  ใหแจงเนื้อที่เขต  กวางยาว  ชื่อเจาของที่ดินขางเคียง

เทาที่ทราบและอยูในทองที่ใดดวย  ถามีขอสัญญาและคําเตือนอยางไรก็ใหระบุไวโดยชัดเจน  กับให

กําหนดเง่ือนไขและเงื่อนเวลาแหงการชําระเงินไวดวย 

ใหจัดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ  ๙  ใหแกผูคางภาษีและผูมีสวนไดเสีย   

ทั้งปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สถานที่ที่จะขาย  สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นต้ังอยู  ที่ชุมชน  สถานที่ราชการ   
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อันสมควรจะปดได  หรืออาจแจงกําหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพรายวันฉบับที่แพรหลาย  

หรือทางวิทยุกระจายเสียงก็ไดใหรูลวงหนากอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสามสิบวัน 
ขอ ๓๕ ในการขายทอดตลาดทรัพย สิน   ใหผู มีอํ านาจออกคํ า ส่ังมี คํ า ส่ั งแตง ต้ั ง

คณะกรรมการตามแบบ  ๑๐  ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นหรือผูซ่ึงผูบริหารทองถิ่น
มอบหมาย  ผูอํานวยการสํานักหรือกองคลังทองถิ่นและเจาพนักงานบังคับภาษี 

ขอ ๓๖ การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติใหปฏิบัติตามเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางใหกําหนดไมนอยกวาสามสิบวัน  แตไมเกิน   

หกสิบวัน 
(๒) โรงเรือน  ส่ิงปลูกสรางตาง ๆ   และทรัพยสินอื่น ๆ   ไมนอยกวาย่ีสิบวัน  แตไมเกินสามสิบวัน 
(๓) ในกรณีจําเปนและเรงดวน  คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพยสินไดเมื่อพน

ระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันยึดทรัพยสินเสร็จส้ิน 
กรณีของสดหรือเสียงาย  ใหนําออกขายทอดตลาดไดทันทีหรือดําเนินการขายโดยวิธีอื่นตามที่

เห็นสมควร 
(๔) เมื่อประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินไปแลว  หากมีความจําเปนคณะกรรมการอาจเลื่อน

หรืองดการขายทอดตลาดทรัพยสินก็ได 
ทั้งนี้ใหนับต้ังแตวันลงประกาศขายทอดตลาดเปนตนไป 
ขอ ๓๗ การพิจารณาราคาทรัพยสินเพื่อขายทอดตลาด  ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม  

หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่ดินใหประมาณราคาที่ซ้ือขายกันในทองตลาด  โดยคํานึงถึงสภาพและลักษณะของ

ที่ดินนั้น   
(๒) ราคาซื้อขายหรือจํานอง  หรือขายฝากครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึดและที่ดินขางเคียง 
(๓) ราคาที่ดินขางเคียงในตําบลนั้นหรือตําบลใกลเคียง  หรือราคาที่คณะกรรมการเคยขาย

ทอดตลาดไปแลว 
(๔) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ 
(๕) การประเมินราคาทรัพยสินอื่น  ใหประมาณตามราคาซื้อขายกันในทองตลาดหรือ   

ตามสภาพเกาใหมของทรัพยสินนั้น 
(๖) การประมาณราคาทรัพยสินที่มีการจํานําหรือจํานอง  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ  (๑)  ถึง  (๕) 
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ขอ ๓๘ วิธีการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการถือปฏิบัติดังนี้ 

(๑) กอนเร่ิมตนขายทอดตลาดใหปกธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเปนธงลายหมากรุก  

แดง  ขาว 

(๒) ใหอานประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน  ณ  สถานที่ขายโดยเปดเผยกอนการขาย

ทอดตลาด 

(๓) ผูทอดตลาดตองรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาคร้ังที่หนึ่งสามถึงส่ีหน  ถาไมมีผูสูราคา

สูงข้ึน  ใหเปลี่ยนรองขานเปนคร้ังที่สองอีกสามถึงส่ีหน  เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวานั้น  และไดราคา

เหมาะสมกับสภาพของทรัพยสินที่ขายก็ใหลงคําวา  “สาม”  พรอมกับเคาะไมหรือแสดงกิริยาอยางใด

อยางหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด  แตถากอนเคาะไมหรือแสดงกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่ง 

ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดมีผูสูราคาสูงข้ึนไปอีก  ก็ใหผูทอดตลาดรองขานราคานั้นต้ังตนใหม

ตามลําดับดังกลาว 

(๔) การขายทอดตลาดทรัพยสิน  ตามประเพณีในการขายทอดตลาด  ถายังมิไดแสดงเชนนั้น

อยูตราบใด   ผู สูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ได   และถาผู สูราคาไดถอนคําสูราคาแลว   

ใหผูทอดตลาดตั้งตนรองขานราคาใหม 

(๕) คณะกรรมการหรือผูทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใชใหผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาในการขาย

ทอดตลาดทรัพยสินที่ตนเปนผูจัดการขายไมได  เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในประกาศเรื่อง 

ขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ  ๙  วาคณะกรรมการหรือผูทอดตลาดในฐานะผูขายก็มีสิทธิที่จะเขาสู

ราคาดวย 

(๖) การขายทอดตลาด  เมื่อผูทอดตลาดเคาะไมหรือแสดงกิริยาอื่นอยางใดอยางหนึ่งตามจารีต

ประเพณีในการขายทอดตลาดวาตกลงขายแลว  ผูซ้ือตองชําระเงินทันที  เวนแตที่ดินหรือทรัพยสิน 

อยางอื่นซ่ึงมีราคาต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไป  ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไมนอยกวา

รอยละย่ีสิบหาของราคาซื้อ  และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไมเกินสิบหาวันก็ได  เมื่อไดชําระเงิน

ครบถวนแลว  จึงใหโอนมอบทรัพยสินนั้นแกผูซ้ือไป 

หากผูซ้ือไมไปทําสัญญาซื้อขายภายในกําหนดดังกลาว  ใหคณะกรรมการริบเงินมัดจํา  และนํา

ทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดใหมได 
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การขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง  ถาไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและคาขาย
ทอดตลาด  ผูซ้ือคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด 

(๗) ในการขายทรัพยสิน  ใหคณะกรรมการบันทึกไวในสมุดขายทอดตลาดทุกคร้ัง  โดยที่
คณะกรรมการและผูทอดตลาดตองลงชื่อ  วัน  เดือน  ป  กํากับไว 

(๘) เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด  ใหนําสงหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ที่ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ๆ 

ขอ ๓๙ การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทซึ่งผูมีไวในความครอบครองจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูมีอํานาจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอยละ 
ย่ีสิบหาของราคาซื้อ  และใหผูซ้ือจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายในหกสิบวัน  เมื่อพนกําหนดนี้แลว   
ผูซ้ือไมสามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได  ก็ใหริบเงินมัดจํานั้น  ถาผูซ้ือนําใบอนุญาตมาแสดงได 
ก็ใหใชเงินที่คางชําระใหครบถวน   

ขอ ๔๐ การขายทอดตลาดทรัพยสินที่จะตองมีใบอนุญาต  เชน  สุราต้ังแตสิบลิตรข้ึนไป  
ใหขอความรวมมือไปยังเจาพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแกผูซ้ือดวย 

ขอ ๔๑ การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง  ใหมีหนังสือแจงผูรับจํานองทราบถึงวัน  
เวลา  สถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด  พรอมทั้งใบสอบถามผูรับจํานองถึงรายละเอียดของภาระจํานอง  
ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดวาใหขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง  ถาผูรับจํานองไมแจงใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือแลว  ก็ใหขายทรัพยสินโดยติดจํานอง  ในกรณีที่ไดรับแจงจาก  
ผูรับจํานองใหขายทรัพยสินโดยปลอดจํานอง  คณะกรรมการอาจพิจารณาใหขายทรัพยสินโดยติด
จํานองก็ได  เมื่อไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจออกคําส่ัง 

การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง  ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งเงินตน  
และดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย  และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ  ๙  ใหมี
ความวาผูซ้ือทรัพยสินตองรับภาระจํานองติดไปดวย 

การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง  ในกรณีกําหนดราคาขายใหพิจารณาถึงตนเงิน  และ
ดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังคางชําระแกผูรับจํานองจนถึงวันขาย  พรอมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึด
และขายทอดตลาดและเงินภาษีคางชําระ  ถาคาดหมายวาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินไมอาจ
ปลดเปลื้องหนี้ภาษีได  หรือหากการขายทอดตลาดแลวเจาหนี้จํานองจะไดรับเงินจากการขายทอดตลาด
ไปทั้งหมด  ก็ใหงดการขายทอดตลาดและรายงานผูมีอํานาจออกคําส่ังพิจารณาสั่งการเปนราย ๆ  ไป 
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การขอรับชําระหนี้ของผูรับจํานองใหถือหนังสือตอบรับของผูรับจํานองตามวรรคหนึ่งเปน   
คําขอรับชําระหนี้จํานอง  กอนจายเงินชําระหนี้จํานองพรอมดอกเบี้ยตองตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวา
หนี้จํานองและดอกเบี้ยเปนหนี้บุริมสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญหรือไม  และผูรับจํานอง
ไดปลดหนี้จํานองใหแลว  พรอมทั้งใหขอใบรับยึดถือไวเปนหลักฐานในการชําระหนี้จํานองพรอม
ดอกเบี้ยดวยจึงจะจายเงินใหแกผูรับจํานองได 

ขอ ๔๒ กรณีผูซ้ือทรัพยสินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมหรือ 
เปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่ขายทอดตลาด  การชําระราคานั้นจะขอ 
หักสวนไดเสียของตนจากราคาซื้อก็ได 

สวนที่  ๒ 
การคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 

 

ขอ ๔๓ ถาคณะกรรมการไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ  เชน  มิไดสง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ  ๙  ใหแกผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสีย  ผูคางภาษีหรือผูมีสวน  
ไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินซ่ึงตองเสียหายอาจย่ืนคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําส่ังกอนที่
การบังคับชําระคาภาษีคางชําระไดเสร็จส้ินลง  แตตองไมชากวาเจ็ดวันนับแตวันทราบผลการขาย
ทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ  เพื่อขอใหผูมีอํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินดังกลาว 

ขอ ๔๔ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีนั้น  กอนที่ผูทอดตลาดจะเคาะไมขาย
ใหแกผูเสนอราคาสูงสุด  ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินอาจคัดคาน 
วาราคาดังกลาวมีจํานวนตํ่าเกินสมควร  ในกรณีเชนวานี้  ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังเลื่อนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินออกไป  และในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังตอ ๆ  ไป  หากมีผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวน
ไมนอยกวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสงูสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินคร้ังกอน  ใหผูทอดตลาด
เคาะไมขายใหแกผูเสนอราคานั้นได   

ในกรณีที่ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินเห็นวาราคาที่ได 
จากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนตํ่าเกินสมควร  และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาตํ่าเกิน
สมควรนั้น  เกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา  หรือกระทําการ 
โดยไมสุจริต  หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูทอดตลาด  บุคคลดังกลาวอาจย่ืนคําคัดคานตอผูมี
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อํานาจออกคําส่ัง  เพื่อขอใหมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิน  และเมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ัง 
ไดไตสวนแลวเห็นวา  คําคัดคานนั้นรับฟงได  ใหมีคําส่ังเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 

สวนที่  ๓ 
การโอนและการสงมอบ 

 

 

ขอ ๔๕ การขายทอดตลาดทรัพยสิน  เมื่อผู ซ้ือชําระเงินครบถวนแลว   ใหผูมีอํานาจ 

ออกคําส่ังสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูซ้ือไปได  กรณีเปนสังหาริมทรัพยกรรมสิทธิ์ยอมโอนไปยังผูซ้ือ

ขณะที่ไดทําสัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณแลว  กรณีเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยตามประมวล

กฎหมายแพง  และพาณิชย  มาตรา  ๔๕๖  หรือสังหาริมทรัพยอื่นที่มีทะเบียนควบคุม  ใหผูมีอํานาจ 

ออกคําส่ังแจงแกพนักงานเจาหนาที่นั้น ๆ  ทราบ  เพื่อดําเนินการทางทะเบียนตอไป 

หมวด  ๕ 
การงดหรือการถอนบังคับภาษี 

 

 

ขอ ๔๖ ใหงดการบังคับภาษีในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เมื่อมีการย่ืนคําคัดคานขอใหมีการงดการบังคับภาษี  โดยแสดงเหตุผลใหปรากฏ  และได

ไตสวนแลวมีเหตุผลอันสมควร  ผูมีอํานาจออกคําส่ังอาจมีคําส่ังใหงดการบังคับภาษี  แตหากเห็นวา 

ไมมีเหตุผลสมควร  ก็ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนการบังคับภาษี 

(๒) ถาบุคคลใดกลาวอางวาผูคางภาษีมิใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับภาษี  ไดยึดไว

กอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือขายดวยวิธีอื่น  บุคคลนั้นอาจย่ืนคําคัดคานตอ   

ผูมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อใหมีคําส่ังปลอยทรัพยสินเชนวานั้น  เมื่อไดรับคําคัดคานใหงดการบังคับภาษีไว  

รอคําวินิจฉัยตอไป 

(๓) ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม   เมื่อมีการนําคดีข้ึนสูศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์   

ในทรัพยสินนั้น  ใหงดการบังคับภาษีในทรัพยสินเชนวานั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาล 
เมื่อผูมีอํานาจออกคําส่ังไดส่ังหรือเมื่อมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําคัดคานการยึดทรัพยสินหรือมี

คําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลวาทรัพยสินนั้นเปนของผูคางภาษี  ใหดําเนินการบังคับภาษีตอไป 
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ขอ ๔๗ การถอนการบังคับภาษีจะกระทําไดตอเมื่อไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณหรือ   
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาวาผูคางภาษีไมตองรับผิดชําระหนี้ภาษีตามจํานวนที่ถูกประเมิน
หรือส่ังใหชําระ  หรือกรณีที่ผูคางภาษีไดชําระหนี้คาภาษี  พรอมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายในการ
บังคับภาษีครบถวน  ใหผูมีอํานาจออกคําส่ังมีคําส่ังถอนการบังคับภาษีตามแบบ  ๑๑  แลวสงมอบ
ทรัพยสินคืนใหผูคางภาษี  และแจงถอนการยึดหรืออายัดแกผูเกี่ยวของ 

หมวด  ๖ 
การจัดทําบัญชีการเงิน  และการหักภาษีที่คางชําระ 

 

 

ขอ ๔๘ เมื่อไดทําการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีเสร็จแลว  ใหผูบริหารทองถิ่น
จัดใหมีบัญชีแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายทอดตลาด  ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีลงในทะเบียนการยึด  อายัด  และขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด  ใหหักคาธรรมเนียม  คาใชจายในการยึด  อายัด  และขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน  เงินคาภาษีคางชําระ  ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

คาใชจายในการยึด  อายัด  และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี  ใหผูบริหารทองถิ่น
พิจารณาสั่งจายตามบัญชีแสดงจํานวนเงินที่ไดบันทึกไว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุพล  ฟองงาม 
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 

                                           ครุฑ                                                 แบบ ๑ 
 

หนังสือเตือน     

ที่............./...............                                                         สํานักงาน/ที่ทําการ............................... 
                                          
                                                            วันที่............เดือน....................................พ.ศ. ............... 
เรื่อง   ใหชําระเงินคาภาษี .................................. 

เรียน  ............................................................... 

อางถึง   ใบแจงการประเมินภาษี..............................เลขที่...................เลมที่....................ลงวันที่............... 

  ตามหนังสือที่อางถึงปรากฏวาทานไดคางชําระภาษี............................................................ 
องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล............................ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 

ประจําปภาษี คาภาษี เงินเพ่ิม รวมเปนเงิน 
    
    
    
 
  รวมเปนเงินคาภาษีและเงินเพ่ิมทั้งสิ้น.......................................................บาท 
(.............................................................)  นั้น 
  บัดนี้ ไดลวงเลยกําหนดเวลาที่ทานจะตองชําระคาภาษีและเงินเพ่ิมขางตนแลว แตทานยังมิได
ชําระแตอยางใด จึงขอแจงใหทานนําเงินคาภาษีและเงินเพ่ิม จํานวนดังระบุขางตนไปชําระที่งาน...................... 
ฝาย/กอง............................. สํานักงาน/ที่ทําการ...........................................จังหวัด.................................. 
ภายในกําหนด..........วัน นับแตวันที่ไดรับหนงัสือฉบับนี้ หากพนกําหนดนี้แลว สํานักงาน/ที่ทําการ………. 
จําตองดําเนินการยึดทรัพยสินของทานนําขายทอดตลาดเพื่อชําระคาภาษีคางขางตน ตามกฎหมายตอไป 

  จึงเรียนเตือนมาเพ่ือชําระหนี้คาภาษีดังกลาวขางตนใหเสร็จสิ้นไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)............................................. 
     (.............................................) 
     ตําแหนง…..…………………….......... 
............................ 
โทร...................... 
หมายเหตุ   เพ่ือความสะดวกในการชําระเงิน ขอใหทานนําหนังสือเตือนน้ีไปแสดงดวย 
 



 

  แบบ ๒ 
ครุฑ 

 
หนังสือเตือนครั้งสุดทาย 
ที่............/....................     สํานักงาน/ที่ทําการ.................................. 
 
      วันที่.................เดือน...............................พ.ศ. ................ 
เรื่อง   ใหชําระเงินคาภาษี......................................... 
เรียน  ..................................................................... 
อางถึง   หนังสือที่.........................../..........................ลงวันที่........................... 
 
  ตามหนังสือที่อางถึงไดเตือนทานชําระคาภาษี.............................สํานักงาน/ที่ทําการ……... 
………….รวมเปนเงินคาภาษีและเงินเพ่ิมทั้งสิ้น ...............................บาท  (.......................................) นั้น 
 
  บัดนี้  ไดลวงเลยกําหนดเวลากําหนดดังกลาวแลว จึงขอเตือนทานนําเงินคาภาษีไปชําระที่
งาน...........................ฝาย/กอง........................................สํานักงาน/ที่ทําการ.................................ภายใน
กําหนด ๑๕ วัน หากพนกําหนดนี้แลว สํานักงาน/ที่ทําการ................................................จําตองดําเนินการ 
ยึดทรัพยสินของทานทันที 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดไปชําระหนี้คาภาษีดังกลาวขางตนใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ).......................................... 
             (.........................................) 
     ตําแหนง........................................ 
 
............................. 
โทร....................... 
 
 
 
หมายเหตุ   เพ่ือความสะดวกในการชําระเงิน ขอใหทานนําหนังสือเตือนน้ีไปแสดงดวย 
 
 
 
 
 
 



 

  แบบ ๓ 
 

รายงานการสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษี....................................... 
 

๑. ชื่อผูคางภาษี........................................... 
๒. ที่อยู........................................................................................ 
๓.  หนังสือเตือนครั้งสุดทายที่.................../...................ลงวันที่................................................................... 
๔.  รายการคาภาษีคางชําระ 
 

ประจําปภาษี เงินคาภาษี เงินเพ่ิม รวมเปนเงิน 
    
    
    
 

๔. รายการทรัพยสินที่สืบหาพบ (ใหระบุรายละเอียดประเภททรัพยสิน ประมาณราคาทรัพยสิน ภาระติดพัน   
ในทรัพยสิน ตามระเบียบฯ ขอ ๑๑) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
........................... 
 

 
      ลงชื่อ.......................................ผูสืบหาทรัพยสิน 
      วันที่........................................ 
 
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด/ ปลัดเทศบาล/ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
........................................................ 
ความเห็นของผูบริหารทองถิ่น 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
......................................................... 
 
 
 
 



 

  แบบ ๔ 
ครุฑ 

คําสั่ง.......................... 
ที่.................../........... 

เรื่อง  ใหยึดทรัพยสินของผูคางภาษี 
------------------------ 

   
ดวย......................................บานเลขที่............หมูที่...........ตรอก/ซอย..............................

ถนน………………ตําบล……………………อําเภอ…………………………จังหวัด………………………….
ไดคางชําระภาษี……………………………ประจําปภาษี……………………ถึงปภาษี……………………..
เปนเงิน……………………….บาท…………สตางค (………………………...) เงินเพ่ิม………………บาท 
………..สตางค สํานักงาน/ที่ทําการ…………………………ไดมีหนังสือเตือนครั้งสุดทายที่………../………. 
ลงวันที่………เดือน……………………..….พ.ศ……………….ใหชําระคาภาษีคางชําระแลว แตผูคางภาษี 
ก็ยังไมชําระคาภาษีคางชําระใหเปนการเสร็จสิ้นไป 

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา………..แหงพระราชบัญญัติ…………........…......... 
พ.ศ………...  และขอ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑   จึงใหดําเนินการยึดทรัพยสินของผูคางภาษีดังกลาวเพ่ือชําระ  
คาภาษีคางชําระ พรอมทั้งคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด และขายทอดตลาดทรัพยสินรายนี้ดวย 
 

สั่ง  ณ  วันที่……..เดือน………………….........พ.ศ. .... 
 

ลงชื่อ………………………………………. 
      (…………………………………......) 

                                       ตําแหนง………………………………….... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  การอายัดใหอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ ขอ ๒๘ ประกอบขอ ๗ และขอ ๑๒  
 
 
 
 
 



 

  แบบ ๕ 
ครุฑ 

คําสั่ง.......................... 
ที่.................../........... 

เรื่อง  แตงตั้งเจาพนักงานบังคับภาษี 
------------------------ 

   
ดวย......................................บานเลขที่............หมูที่...........ตรอก/ซอย.............................

ถนน……………………ตําบล……………………อําเภอ………………………จังหวัด………………………
ไดคางชําระภาษี…………………………ประจําปภาษี………………...............ถึงปภาษี…………..............
เปนเงิน…………บาท…………สตางค (………………………………) เงินเพ่ิม………………บาท………..
สตางค  สํานักงาน/ที่ทําการ…………........ไดมีหนังสือเตือนครั้งสุดทายที่…………./….......ลงวันที่………
เดือน…………………พ.ศ……………….. ใหชําระคาภาษีคางชําระแลว แตผูคางภาษีก็ยังไมชําระคาภาษี
คางชําระใหเปนการเสร็จสิ้นไป 
 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๑๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด 
และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงแตงตั้งให 
 ๑. ........................................................... ตําแหนง.......................................................... 
 ๒. ........................................................... ตําแหนง ........................................................ 
เปนเจาพนักงานบังคับภาษีและเปนผูไปทําการยึดทรัพยสินของผูคางภาษีขางตนตอไป 

สั่ง  ณ  วันที่……..เดือน………………….........พ.ศ. .... 
 

ลงชื่อ………………………………………. 
     (…………………………………......) 

                                      ตําแหนง…………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑. ใหแตงตั้งเจาพนักงานบังคับภาษีตามจํานวนที่เห็นสมควร แตตองไมนอยกวา ๒ คน              
          เพ่ือปฏิบัติหนาที่รวมกันในการยึดทรัพยสิน ตามระเบียบฯ ขอ ๑๒ ประกอบขอ ๑๓ 
       ๒. การอายัดใหอาศัยอํานาจตามระเบียบฯ ขอ ๒๘ ประกอบ ขอ ๗ และขอ ๑๒ 
 
 
 
 



 

 
แบบ ๖ 

ครุฑ 
 

ประกาศ ………………………… 
เรื่อง  การยึดทรัพยสินของผูคางภาษี 

------------------- 
 

ดวย……………………………………………คางชําระคาภาษี…………………………… 
เปนเงิน…………………..บาท……………………….….สตางค เพ่ือใหไดรับชําระคาภาษี อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา…………..แหง……………………………………………………จึงใหยึดทรัพยสินของผูคาง
ภาษี ……………………………..   ดังกลาวขางตน ดังมีรายการตอไปนี้ คือ 

๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
 
ฉะนั้น  หากผูใดประสงคจะย่ืนคําคัดคานการยึดทรัพยสินดังกลาว ใหย่ืนคําคัดคานตอ

ผูบริหารทองถิ่นกอนที่จะเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน 
 

ประกาศ ณ วันที่………เดือน……………………….พ.ศ……….. 
 

(ลงชื่อ)………………………………... 
      (………………………………..) 

                                        ตําแหนง……………………………..... 
 
 
คําเตือน ๑.  ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหไรประโยชน ซ่ึงตราหรือเครื่องหมายอันเจาพนักงาน               

 ไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพ่ือเปนหลักฐานในการยึด อายัด               
 หรือรักษาสิ่งน้ันๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
๒. ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสียหรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน  ซึ่งทรัพยสิน  

 หรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไวหรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานหรือเพื่อ 

 บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเองหรือ 

 สั่งใหผูน้ันหรือผูอ่ืนสง หรือรักษาก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๒ 

๓. ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประกาศนี้หลุด ฉีก  หรือไรประโยชนมีความผิดตามประมวล 

 กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ 

 
 
 
 
 
 



 

  แบบ ๗ 
 

รายการบัญชีทรัพยสินที่ยึด 
ราย…………………………………… 

ครั้งที่…….......วันที่……………………………เวลา…….......... 
 

ราคาประมาณ หมายเหตุ 
ลําดับ รายการ จํานวน 

บาท ส.ต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
เรียน .................................................. 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 

                                                        ลงชื่อ 
                                           (.....................................................) 

                                                      ตําแหนง ...................................................... 



 

 
 

แบบ ๘ 
 

หนังสือสัญญารักษาทรัพยสิน 
 

                                                                    หนังสือสัญญาฉบับนี้ทําที่ .................................... 
    ........................................................................... 
  วันที่...............เดือน........................................พ.ศ. ................... 
 ดวย..................................................อายุ.........ป...........อาชีพ....................................... 
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................อยูบานเลขที่..................ถนน......................... 
ตรอก/ซอย............................หมูที่.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................. 
จังหวัด............................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา ผูใหสัญญา ขอทําหนังสือสัญญารักษาทรัพยสินใหไวแก...... 
................................... (ระบุชื่อผูมีอํานาจออกคําสั่ง) ตําแหนง........................................ซึ่งเปนผูรับสัญญา  
/ผูฝาก ไดมอบใหขาพเจาเปนผูรับรักษาทรัพยสิน  
 โดยที่ทรัพยสินที่ขาพเจายินยอมเปนผูรับรักษาไวมีดังนี้ 

 รายการทรัพยสิน   ราคาโดยประมาณ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
รวม (รายการ / ราคา) ........................................................................................................ 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-๒- 
 
 ขาพเจาผูใหสัญญาตกลงยินยอมเปนผูรับรักษาทรัพยสิน โดยยินยอมใหสัญญาดังนี้ 
 ๑. ขาพเจาจะรักษาทรัพยสินเชนวิญูชนจะพึงกระทําในการรักษาทรัพยสินของตน 
 ๒. หากทรัพยสินที่รักษาไวเสียหายไปดวยประการใดๆ ก็ดี เวนแตเหตุสุดวิสัย ขาพเจา
ขอรับผิดทั้งสิ้น 
 ๓. ขาพเจาจะไมเอาทรัพยสินที่รับรักษาไปเก็บรักษาไวที่อ่ืนใด นอกจากไดรับอนุญาตจาก
ผูรับสัญญา/ผูฝาก หรือจําหนายจายโอนหรือทํานิติกรรมใดๆ ทั้งสิ้น 
 ๔. ขาพเจายอมรับคารักษาทรัพยสินเปนเงิน...........................บาท (ถาไมมีใหระบุวาไมมี) 
 ๕. ขาพเจายินยอมคืนทรัพยสินที่รับรักษาใหแกทางราชการ โดยสภาพเรียบรอยสมบูรณ
เชนเดียวกับวันที่ไดทําการยึดทันทีที่ไดรับแจงเปนหนังสือ 
 ๖. ขณะทําหนังสือสัญญาฉบับนี้ ขาพเจามีสติสัมปชัญญะดี และรูจักรับผิดชอบ ทั้งเขาใจ
ขอความแหงหนังสือสัญญานี้ดี และไดอานโดยตลอดแลว จึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
            ลงชื่อ                               ผูใหสัญญา/ผูรับรักษา 
                                             (.....................................) 

            ลงชื่อ                               ผูรับสัญญา/ผูฝาก 
           (......................................) 

            ลงชื่อ                               พยาน 
            (.....................................) 

            ลงชื่อ                               พยาน 
                                         (......................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  แบบ ๙ 
ครุฑ 

ประกาศ…………………………… 
เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี 

 
ตามคําสั่ง....…………………………………………………………………………………….

ลงวันที่……….เดือน………………พ.ศ………… เรื่องการยึดทรัพยสินของ………………………………... 
บัดนี้ ………………………………จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินของ ……………..………………. 
อยูบานเลขที่………หมูที่…….ตรอก/ซอย…………………ถนน…………………ตําบล…………………...
อําเภอ…………………… จังหวัด………………………..เพ่ือนําเงินมาชําระคาภาษี………………………. 
ที่คางชําระอยู ณ ที่ ……………………วันที่ ….เดือน…………………....พ.ศ…………เวลา……………..น. 
   ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด (ใหระบุรายละเอียดตางๆ ตามระเบียบขอ ๓๔) 

๑.  .………………………………………………………………………………….. 
๒.  .………………………………………………………………………………….. 
๓.  .………………………………………………………………………………….. 
๔.  .………………………………………………………………………………….. 
๕. ……………………………………………………………………………………. 

 
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………. 

 
(ลงชื่อ)…………………………….. 
        (..……………………………) 

                                          ตําแหนง…………………………….. 
 
คําเตือน   ๑. ผูประสงคจะซ้ือสามารถสอบถาม  และตรวจสอบดูหลักฐานจากเจาหนาที่ไดที่ ........................ 

  ในวันและเวลาราชการ โทร. .......................  
๒.  การซื้อทรัพยสินประเภทซึ่งผูมีไวในความครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหรือ  
     พนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ผูซ้ือตองนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๖๐ วันนับแตวันซ้ือ    
     พรอมทั้งใหใชเงินที่คางชําระใหครบถวน เม่ือพนกําหนดนี้แลว ผูซ้ือไมสามารถนําใบอนุญาต    
     มาแสดงได ก็ใหริบเงินมัดจําน้ัน  

 ๓.  กรณีมีการมอบอํานาจในการเขาสูราคา ตองสงใบมอบอํานาจตอคณะกรรมการกอนเขาสูราคา      
                          มิฉะน้ันจะถือวาเปนการเขาสูราคาในนามตนเองซึ่งจะเปล่ียนช่ือในภายหลังมิได และหากผูเขา          
                    สูราคาเปนนิติ บุคคลตองสงหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัทและ   
                     หนังสือมอบอํานาจของกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลผูมีอํานาจตอคณะกรรมการกอนเขา   
                        สูราคาดวย  
 



 

 
 

-๒- 
 

๔. คณะกรรมการหรือผูทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใชผูหน่ึงผูใดเขาสูราคาในการขายทอดตลาด
ทรัพยสินที่ตนเปนผูจัดการขายไมได เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในประกาศเรื่องขาย
ทอดตลาดทรัพยสินวาคณะกรรมการหรือผูทอดตลาดในฐานะผูขายก็มีสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 

 ๕. การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งเงินตน          
                            และดอกเบ้ียที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน  
                            ใหมีความวา ผูซ้ือทรัพยสินตองรับภาระจํานองติดไปดวย 

๖. เม่ือตกลงราคาแลว ผูซ้ือตองชําระเงินทันที เวนแตที่ดินหรือทรัพยสินอยางอื่นซ่ึงมีราคาตั้งแต 
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซ้ือวางมัดจําไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของราคา 
ซ้ือ และทําสัญญาซ้ือขายภายในเวลาไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ซ้ือ ถาผูซ้ือไมสามารถชําระเงิน
หรือวางเงินมัดจําดังกลาวแลว หากมีการขายทอดตลาดซ้ําอีก ถาไดเงินสุทธิไมคุมราคาและ 
คาขายทอดตลาดชั้นเดิม ผูซ้ือตองรับผิดในสวนที่ขาด 

๗. เงินมัดจําที่ผูซ้ือไดวางไวน้ัน หากผูซ้ือไมนําเงินที่เหลือมาชําระใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
ขอสัญญาดังกลาวขางตน ผูซ้ือไมมีสิทธิไดรับเงินมัดจําคืน 

๘. ผูซ้ือตองเปนฝายเสียหรือนําสงคาภาษีใดๆ และคาธรรมเนียมในการโอนทรัพยสินน้ัน 
๙. ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเห็นวาราคาที่ผูซ้ือประมูลไดต่ําเกินสมควร 

คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลน้ันได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

  แบบ ๑๐ 
ครุฑ 

 
คําสั่ง.......................... 
ที่.................../........... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
------------------------ 

   
ดวย......................................บานเลขที่............หมูที่...........ตรอก/ซอย............................

ถนน………………………ตําบล………………………อําเภอ………………………………………………..
จังหวัด……………………ไดคางชําระภาษี………………………ประจําปภาษี…………………………….
ถึงปภาษี…………..เปนเงิน…………………….บาท…………..สตางค (……………………………….…) 
เงินเพ่ิม………………………บาท………..สตางค   สํานักงาน/ที่ทําการ……………….…………………... 
 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด 
อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๑  จึงแตงตั้งให 
 ๑. ........................................................... ตําแหนง........................................................ 
 ๒. ........................................................... ตําแหนง ...................................................... 
 ๓. ........................................................... ตําแหนง ....................................................... 
เปนคณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเพื่อดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีดังกลาว
ขางตนตอไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่……..เดือน………………….........พ.ศ. .... 
 

ลงชื่อ………………………………………. 
     (…………………………………......) 

                                      ตําแหนง…………………………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 แบบ ๑๑ 
 

ครุฑ 
คําสั่ง……………………. 
ที่………./…………. 

เรื่อง  การถอนการบังคับภาษี 
------------------- 

 
  ตามคําสั่ง....…………………………………………………………ลงวันที่……………….. 
เดือน…………….. พ.ศ…………. เรื่อง ใหยึดทรัพยสินของ………………………………………………....
อยูบานเลขที่……......หมูที่…………ตรอก/ซอย………………ถนน………………ตําบล…………….........
อําเภอ…………………………จังหวัด…………………….. ซึ่งคางชําระภาษี…………………………….นั้น 
 
  บัดนี้ ……………………………...…….…. ไดชําระคาภาษีกับเงินคาธรรมเนียม คาใชจาย 
ในการยึด และขายทอดตลาดทรัพยสินครบถวนแลว ฉะนั้น………………………………………..จึงใหถอน
การบังคับภาษีดังกลาว และไดสงมอบทรัพยสินคืนให………..……………………………………….....แลว 
ตั้งแตวันที่……………………......เดือน………………………….พ.ศ……………ตามรายการดังตอไปนี้ 

๑.  ……………………………………………………………….. 
๒.  .………………………………………………………………. 
๓.  .………………………………………………………………. 
๔.  ………………………………………………………………..   
๕.  ……………………………………………………………….. 

  
สั่ง ณ วันที่ ……..เดือน……………………………พ.ศ…………. 

 
(ลงชื่อ)………………………………… 

         (…………………………………) 
                                         ตําแหนง……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 


