
   

 

ระเบียบกรมสรรพสามิต 
ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับชําระภาษีค้าง 

โดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน   
พ.ศ. 2560 

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

เพ่ือให้การบังคับชําระภาษีค้างโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่ง
มาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติให้นําบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีแนวทางการปฏิบัติเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และเพ่ือให้การจัดเก็บภาษี
ค้างสามารถดําเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามมาตรา 
145 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 อธิบดีกรมสรรพสามิตจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1  ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปฏิบัติเก่ียวกับการบังคับ
ชําระภาษีค้างโดยการยึด การอายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี และเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย

ช้ีขาดปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

หมวด 1 
บททั่วไป 

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

ข้อ 4  ในระเบียบน้ี 
 “ภาษีค้าง” หมายความว่า ภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ชําระภาษีน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือ
แจ้งการประเมินภาษี และให้หมายความรวมถึงภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งผู้มีหน้าที่เสียภาษีมิได้ชําระภาษีน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือ 
แจ้งการประเมินภาษี 

 “ผู้ค้างชําระภาษี” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
แต่มิได้ชําระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งการประเมิน
ภาษี 



- ๒ - 
 
 
 

  ผู้ค้างชําระภาษีตามวรรคหน่ึง ให้หมายความรวมถึงผู้เป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้างชําระภาษีด้วย เว้นแต่ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ค้าง
ชําระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

         “ยึด” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี เพ่ือให้
ทรัพย์สินน้ันได้เข้ามาอยู่ในความควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน 

 “อายัด”  หมายความว่า การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่มีต่อ
บุคคลภายนอกให้ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน โดยสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีงดเว้นการจําหน่าย จ่าย โอน 
หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ เก่ียวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้ และห้ามบุคคลภายนอกน้ัน
ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้ค้างชําระภาษี แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ณ 
ที่ซึ่งผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องกําหนด 

 “ขายทอดตลาด” หมายความว่า การเอาทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีออกขาย
โดยวิธีให้สู้ราคากันโดยเปิดเผย 

 “เจ้าพนักงานสรรพสามิต” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกรมสรรพสามิต 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงการคลัง 

หรือบุคคลอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตามความในมาตรา 143 ถึงมาตรา 
149 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

 “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิต  
ข้อ 5  ผู้มี อํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง และขายทอดตลาด

ทรัพย์สิน ตามมาตรา 143 และมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คือ  
 (1) อธิบดี สําหรับท้องที่ทั่วราชอาณาจักร 
 (2) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในกรณี

ที่ได้รับมอบอํานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  
 (3) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายซึ่งปฏิบัติราชการแทนอธิบดี ในกรณีที่ได้รับมอบ

อํานาจหน้าที่ให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี เฉพาะภาษีค้างตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีกําหนดให้ชําระภาษีน้ัน     
ณ สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ในท้องที่กรุงเทพมหานครโดยภาษีค้างน้ันไม่ได้อยู่ระหว่างระยะเวลาที่ให้ย่ืน
คําคัดค้านตามมาตรา 86 หรืออุทธรณ์ตามมาตรา 89 หรืออุทธรณ์ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และไม่ได้อยู่ระหว่างพิจารณาและวินิจฉัยคําคัดค้านหรืออุทธรณ์น้ันก่อนวันที่
ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ และไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณาเก่ียวกับการของดหรือลดเบ้ียปรับหรือเงินเพ่ิม
เก่ียวกับภาษีค้างน้ันก่อนวันที่ระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับ 

ข้อ 6  คําสั่ง ประกาศ หรือเอกสารอ่ืนที่ระเบียบน้ีกําหนดแบบไว้ท้ายระเบียบน้ีแล้ว ให้
ใช้ตามแบบที่ระเบียบน้ีกําหนดไว้ 

 การส่งหรือแจ้งคําสั่ง ประกาศ หรือหนังสืออ่ืนที่มีถึงบุคคลใด ให้ปฏิบัติตาม
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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ข้อ 7 การบังคับชําระภาษีค้างตามระเบียบน้ี ให้กระทําได้โดยวิธีดังน้ี 
 (1) ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี 
 (2)  อายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชําระเงิน

หรือส่งมอบทรัพย์สิน โดยส่ังให้ผู้ค้างชําระภาษีงดเว้นการจําหน่าย จ่าย โอน หรือกระทํานิติกรรมใด ๆ 
เก่ียวกับทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ได้สั่งอายัดไว้ และห้ามบุคคลภายนอกนั้นชําระเงินหรือส่งมอบ
ทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้ค้างชําระภาษี แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 (3)  ขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัด  
 การขายทอดตลาดตาม (๓) ห้ามมิให้กระทําในระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์ตาม

มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือระยะเวลาที่ให้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลตาม
มาตรา ๙๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และตลอดระยะเวลาที่ทําการพิจารณา
อุทธรณ์หรือพิจารณาคดีของศาล เว้นแต่จะเป็นของสดของเสียได้ ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน ขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร และได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใด ให้ยึดไว้
แทนทรัพย์สินน้ัน  

ข้อ 8 การปฏิบัติในเรื่องใดอันเก่ียวกับการยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง และ
การขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือให้ได้รับชําระภาษีค้าง ซึ่งระเบียบน้ีไม่ได้กําหนดไว้ ให้นําบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560  

ข้อ 9 การบังคับชําระภาษีค้างจะต้องดําเนินการในวันทําการปกติในเวลาระหว่าง   
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจําเป็นและสมควร จะกระทํา
ต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นและสมควร ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินหรืออายัด
สิทธิเรียกร้องจะอนุญาตให้ดําเนินการบังคับชําระภาษีค้างนอกวันทําการงานปกติหรือในเวลาหลัง    
พระอาทิตย์ตกก็ได้  

ข้อ 10 ในการบังคับชําระภาษีค้าง ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ตามระเบียบน้ี
ดําเนินการไปตามความจําเป็นและสมควรแห่งพฤติการณ์เพ่ือดําเนินการบังคับชําระภาษีค้างจนได้ และ
ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเช่ือว่าจะมีผู้ขัดขวาง ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่น้ันแจ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช่วยเหลือ   

ข้อ 11 ก่อนการบังคับชําระภาษีค้างโดยการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องตาม
ระเบียบน้ี ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินจะต้องมีคําเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ค้างชําระภาษีชําระภาษีค้าง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือน้ัน  

ข้อ 12 เมื่อมีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอย่างใดของผู้ค้างชําระภาษีไว้
เพ่ือบังคับให้ได้รับชําระภาษีค้างแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานผูม้ีอํานาจหน้าทีต่ามระเบียบน้ียึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องน้ันซ้ําอีก 

 ถ้าปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอย่างใด
ของผู้ค้างชําระภาษีไว้แทนเจ้าหน้ีตามคําพิพากษาแล้ว ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานผู้มีอํานาจหน้าที่ตาม
ระเบียบน้ียึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องน้ันซ้ําอีก แต่ให้พิจารณาดําเนินการขอเข้าเฉล่ียในทรัพย์สิน
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หรือเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดน้ันตามมาตรา 
326 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 17 (5) ของระเบียบน้ี 

 ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องอย่างใดของผู้ค้างชําระภาษี
ไว้เพ่ือบังคับให้ได้รับชําระภาษีค้างแล้ว และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ
เรียกร้องน้ันของผู้ค้างชําระภาษีไว้แทนเจ้าหน้ีตามคําพิพากษา ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวพิจารณาดําเนินการขอเข้าเฉล่ียในทรัพย์สินหรือเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้
จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรืออายัดน้ันตามมาตรา 326 แห่งประมวลกฎหมาย     
วิธีพิจารณาความแพ่ง  

ข้อ 13 ในการบังคับชําระภาษีค้าง ห้ามไม่ให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องของ
ผู้ค้างชําระภาษีหรือขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีการอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดหลาย
รายเกินกว่าที่พอจะชําระภาษีค้างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบังคับชําระภาษีค้าง 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายใดที่มีราคา
สูงเกินกว่าที่พอจะชําระภาษีค้าง ถ้าทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องน้ันอยู่ในสภาพท่ีจะแบ่งยึดหรือแบ่งอายัด
ได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ให้แบ่งยึดทรัพย์สินหรือแบ่งอายัดสิทธิเรียกร้องรายใดแต่เพียงบางส่วน
หรือเฉพาะส่วนแห่งกรรมสิทธ์ิเท่าที่พอจะชําระภาษีค้างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบังคับชําระภาษีค้าง 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายใดที่มีราคา
สูงเกินกว่าที่พอจะชําระภาษีค้าง โดยทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องน้ันอยู่ในสภาพที่ไม่อาจแบ่งยึดหรือ
อายัดโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายได้ และไม่ปรากฏทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องอ่ืนที่จะยึดหรืออายัดให้
พอที่จะชําระภาษีค้างได้ ให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้องรายน้ันออกขายทอดตลาดหรือขายโดย
วิธีการอ่ืนซึ่งทรัพย์สินที่ได้มาจากการยึดหรืออายัดเพ่ือชําระภาษีค้างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบังคับชําระ
ภาษีค้าง 

ข้อ 14 ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีดังต่อไปน้ี ไม่อยู่ในบังคับความรับผิดแห่งการบังคับ
ชําระภาษีค้าง 

 (๑) เครื่องนุ่งห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้สอยส่วนตัว 
โดยประมาณรวมกันราคาไม่เกินประเภทละสองหม่ืนบาท แต่ในกรณีที่มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน
เห็นสมควร จะกําหนดให้ทรัพย์สินแต่ละประเภทดังกล่าวที่มีราคารวมกันเกินสองหมื่นบาทเป็นทรัพย์สิน   
ที่ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับความรับผิดแห่งการบังคับชําระภาษีค้างก็ได้ ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นตามฐานะของผู้ค้างชําระภาษี  

 (๒)  สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพ
เท่าที่จําเป็นในการเลี้ยงชีพของผู้ค้างชําระภาษี ราคารวมกันโดยประมาณไม่เกินหน่ึงแสนบาท แต่ถ้าผู้ค้าง
ชําระภาษีมีความจําเป็นในการเลี้ยงชีพก็อาจร้องขอต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินขออนุญาตใช้สัตว์ 
สิ่งของ เคร่ืองมือ เครื่องใช้เท่าที่จําเป็นในการประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการดังกล่าวของ 
ผู้ค้างชําระภาษีอันมีราคารวมกันเกินกว่าจํานวนราคาที่กําหนดน้ัน ในกรณีเช่นน้ี ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่ง
ยึดทรัพย์สินมีอํานาจท่ีจะใช้ดุลพินิจไม่อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าที่จําเป็นภายในบังคับแห่งเง่ือนไขตามที่
เห็นสมควร  
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 (๓)  สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต้องใช้ทําหน้าที่ช่วยหรือแทน
อวัยวะของผู้ค้างชําระภาษี 

 (๔) ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีอันมีลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น 
หนังสือสําหรับวงศ์ตระกูลโดยเฉพาะจดหมายหรือสมุดบัญชีต่าง ๆ  

 (5) ทรัพย์สินของกสิกรซึ่งต้องห้ามมิให้ยึดตามกฎหมายว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน
ของกสิกร ได้แก่ พืชผลที่ยังไม่ถึงเวลาเก็บเก่ียว พืชพันธ์ุที่ใช้ในปีต่อไปตามประมาณอันสมควร โดย
เทียบเคียงกับเน้ือที่ซึ่งกสิกรได้ทําในปีที่ล่วงมาแล้ว พืชผลที่เก็บไว้สําหรับเลี้ยงตัวและครอบครัวตาม
ฐานานุรูปสําหรับปีหน่ึง และสัตว์และเครื่องมือประกอบอาชีพที่มีไว้พอควรแก่การดําเนินอาชีพต่อไป 

 (6) ทรัพย์สินอย่างใดที่โอนกันไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี  

ข้อ 15  ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของ    
ผู้ค้างชําระภาษีดังต่อไปน้ี ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับชําระภาษีค้าง 

 (๑) เบ้ียเลี้ยงชีพซึ่งกฎหมายกําหนดไว้ ส่วนเงินรายได้เป็นคราว ๆ ซึ่งบุคคล 
ภายนอกได้ยกให้เพ่ือเลี้ยงชีพน้ัน ให้มีจํานวนไม่เกินเดือนละสองหม่ืนบาทหรือตามจํานวนที่ผู้มีอํานาจ
ออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเห็นสมควร  

 (๒)  เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ บําเหน็จ เบ้ียหวัด หรือรายได้อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์ บํานาญ หรือบําเหน็จ
ที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่าน้ัน  

 (๓)  เงินเดือน ค่าจ้าง บํานาญ ค่าชดใช้ เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน นอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างหรือบุคคลอ่ืนใดได้จ่าย
ให้แก่บุคคลเหล่าน้ัน หรือคู่สมรส หรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคลเหล่าน้ัน เป็นจํานวนรวมกันไม่เกินเดือน
ละสองหมื่นบาทหรือตามจํานวนที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเห็นสมควร  

 (๔)  บําเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อ่ืนในลักษณะเดียวกันของบุคคลตาม 
(๓) เป็นจํานวนไม่เกินสามแสนบาทหรือตามจํานวนที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเห็นสมควร  

 (๕)  เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผู้ค้างชําระภาษีได้รับอันเน่ืองมาแต่ความตาย
ของบุคคลอ่ืนเป็นจํานวนตามที่จําเป็นในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายท่ีผู้มีอํานาจออก
คําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเห็นสมควร  

 ในกรณีที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเป็นผู้กําหนดจํานวนเงินตาม 
(๑) (๓) และ (๔) ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผู้ค้างชําระ
ภาษีและจํานวนบุพการีและผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความอุปการะของผู้ค้างชําระภาษีด้วย และสําหรับใน
กรณีตาม (๑) และ (๓) ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องกําหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้น
ตํ่าสุดของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้นและไม่เกินอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดของข้าราชการพลเรือนใน
ขณะนั้น  
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ข้อ 16 การประเมินราคาทรัพย์สินตามระเบียบน้ี ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 (๑) ที่ดิน 
  (ก) ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดโดยคํานึงสภาพแห่งที่ น้ันว่าเป็นที่ดิน

ประเภทใด เช่น ที่อยู่อาศัย ที่โรงงาน ที่ให้บริการหรือค้าขาย ที่สวน ที่นา ที่ไร่ เป็นต้น และที่น้ันอยู่ในทําเล 
อย่างไร เช่น อยู่ในทําเลค้าขาย ที่ชุมชน หรืออยู่ติดถนนหรือแม่นํ้าลําคลองหรือไม่ รถยนต์เข้าถึงหรือไม่ 
หากเป็นที่ให้เช่ามีผลประโยชน์หรือรายได้มากน้อยเพียงใด 

  (ข)  ราคาที่ดินบริเวณน้ันหรือบริเวณใกล้เคียงซึ่งเจ้าหน้าที่เคยขายทอดตลาด
ไปแล้ว 

  (ค)  ราคาซื้อขายหรือจํานองหรือขายฝากครั้งสุดท้ายของที่ดินที่ยึดและที่ดิน
ข้างเคียง 

  (ง) ราคาประเมินที่ใช้เป็นทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

 (๒) ทรัพย์สินอ่ืนนอกจากที่ดิน ให้ประเมินตามราคาซื้อขายในท้องตลาดตาม
สภาพของทรัพย์สินน้ัน ๆ 

 (๓)  ทรัพย์สินที่มีการจํานําหรือจํานอง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๑) และ (๒) แต่
ให้หมายเหตุไว้ด้วยว่า จํานําหรือจํานองเมื่อใด ต้นเงินเท่าใด เพ่ือประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาด 

 ในการประเมินราคาทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตามระเบียบน้ีอาจขอให้
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ในการประเมินราคาทรัพย์สิน ผู้เช่ียวชาญ ผู้ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้เช่ียวชาญ 
ช่วยตรวจสอบและประเมินราคาก็ได้ 

ข้อ 17 การเร่งรัดจัดเก็บและบังคับชําระภาษีค้าง 
 (1) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ออกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้มีหน้าที่เสีย

ภาษีแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานหรือแจ้งพร้อมกับสําเนาหนังสือแจ้งการประเมินภาษีและหลักฐาน
ที่แสดงว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี ให้สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีภาษีค้างอยู่
ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบและสํานักงานสรรพสามิตภาคที่กํากับดูแลสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่น้ัน  

  สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีภาษีค้างอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบตาม
ระเบียบน้ี หมายถึง สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีให้เป็นสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ที่มีหน้าที่รับชําระภาษีน้ัน 

 (2)  เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระภาษีที่กําหนดในหนังสือแจ้งการประเมินภาษีแล้ว 
ถ้าหากผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ชําระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนดไว้ ให้สํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่ที่มีภาษีค้างอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ รายงานให้สํานักงานสรรพสามิตภาคที่กํากับดูแลสํานักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่น้ันทราบภายใน 15 วันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาชําระภาษี  

 (3) เมื่อสํานักงานสรรพสามิตภาคได้รับรายงานจากสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่
ตามข้อ 17 (2) แล้ว ถ้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตภาคตรวจสอบแล้วเห็นว่า     
ผู้ค้างชําระภาษีได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีแล้ว ให้เสนอผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินลงนามใน
คําเตือนเป็นหนังสือให้ชําระภาษีตามข้อ 11 และให้ดําเนินการแจ้งคําเตือนไปยังผู้ค้างชําระภาษีโดยเร็ว 
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 (4) เมื่อถึงกําหนดเวลาชําระภาษีตามที่กําหนดในหนังสือเตือนให้ชําระภาษี
ตามข้อ 17 (3) แล้ว ถ้าผู้ค้างชําระภาษีไม่ชําระภาษีนั้นให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กําหนด ให้ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตภาคเสนอสํานักงานสรรพสามิตภาคสืบหาทรัพย์สิน
หรือสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษี 

  เพ่ือประโยชน์ในการสืบหาทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษี 
เจ้าพนักงานสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตภาคจะเสนอให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินหรือ
อายัดสิทธิเรียกร้องออกหนังสือเรียกผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับผู้ค้างชําระภาษีน้ันที่มี
เหตุอันควรเช่ือว่าจะเป็นประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีค้างมาให้ถ้อยคํา หรือสั่งให้นําบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้างมาตรวจสอบ หรือออกคําสั่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นหรือยึดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานของผู้ค้างชําระภาษีหรือบุคคลใด ๆ 
ที่เก่ียวข้องน้ันก็ได้ตามความในมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

  การบังคับชําระภาษีค้างโดยการยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง และ
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน เพ่ือให้ได้รับชําระภาษีค้าง ให้ถือปฏิบัติตามข้อกําหนดในระเบียบน้ี 

 (5) กรณีที่พบว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิเรียกร้อง
อย่างใดของผู้ค้างชําระภาษีไว้ ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคดําเนินการขอเข้าเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรือการอายัดน้ันตามมาตรา 326 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง โดยด่วน แต่ถ้าศาลที่ออกหมายบังคับคดีในคดีน้ันมีเขต
อํานาจนอกเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ให้แจ้งไปยังสํานักงานสรรพสามิตภาคซึ่งศาลที่ออกหมายบังคับคดี
มีเขตอํานาจในพ้ืนที่ความรับผิดชอบเพ่ือดําเนินการขอเฉลี่ยในทรัพย์สินหรือเงินที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้จากการขายหรือจําหน่ายทรัพย์สินจากการยึดหรือการอายัดน้ัน โดยด่วน 

 (6) กรณีที่พบว่าผู้ค้างชําระภาษีถูกเจ้าหน้ีอ่ืนฟ้องคดีล้มละลายหรือร้องขอให้
ฟ้ืนฟูกิจการและศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือมีคําสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนแล้ว ให้
สํานักงานสรรพสามิตภาคย่ืนคําขอรับชําระหน้ีตามกฎหมายล้มละลายโดยด่วน 

 (7) กรณีที่พบว่าผู้ค้างชําระภาษีถึงแก่ความตายก่อนที่จะชําระภาษีค้างครบถ้วน 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตของสํานักงานสรรพสามิตภาคทําการตรวจสอบให้ได้ความว่า ผู้ค้างชําระภาษี
ถึงแก่ความตายเมื่อใด ใครเป็นผู้จัดการมรดก ใครเป็นทายาทหรือผู้ใดเป็นผู้ครอบครองมรดก และเสนอ
ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคพิจารณาดําเนินคดีทางศาลเพ่ือเรียกร้องให้บุคคลเหล่าน้ันรับผิดชําระภาษี
ค้างภายในอายุความโดยเร็วที่สุด 

 (8) ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคที่กํากับดูแลสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ที่มี
ภาษีค้างอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเร่งรัดจัดเก็บและ
บังคับชําระภาษีค้างตามระเบียบน้ี และให้มีอํานาจหน้าที่ในการตรวจตราและระงับการจดทะเบียนเสร็จ
การชําระบัญชีของผู้ค้างชําระภาษีที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการบังคับชําระภาษีค้างจนถึงที่สุด 

 (9) กรณีผู้ค้างชําระภาษีมีพฤติการณ์ส่อเจตนาหลีกเลี่ยงการชําระภาษี เช่น 
ย้ายภูมิลําเนาไปในที่ต่าง ๆ หรือยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน เป็นต้น ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคตามข้อ 17 
(8) รวบรวมหลักฐานและพิจารณาดําเนินคดีทางศาลต่อไปโดยเร็วที่สุด 
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ข้อ 18 การขอให้ช่วยเร่งรัดบังคับชําระภาษีค้าง 
 กรณีที่สํานักงานสรรพสามิตภาคที่มีหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บภาษีค้างและบังคับ

ชําระภาษีค้าง พบว่าผู้ค้างชําระภาษีมีทรัพย์สินที่มิใช่สิทธิเรียกร้องต้ังอยู่นอกพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานสรรพสามิตภาค ให้ดําเนินการร้องขอให้สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ทรัพย์สินน้ันอยู่ในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ พิจารณาดําเนินการบังคับชําระภาษีค้างโดยยึดทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดเพื่อให้
ได้รับชําระภาษีค้าง 

 การขอให้สํานักงานสรรพสามิตภาคอ่ืนดําเนินการบังคับชําระตามวรรคหน่ึงน้ัน 
ไม่ทําให้สํานักงานสรรพสามิตภาคผู้ร้องขอพ้นจากหน้าที่และความรับผิดชอบในการเร่งรัดจัดเก็บและ
บังคับชําระภาษีค้างตามระเบียบน้ี สํานักงานสรรพสามิตภาคผู้ร้องขอน้ันยังมีหน้าที่เร่งรัดจัดเก็บและ
บังคับชําระภาษีค้างต่อไปจนถึงที่สุด 

ข้อ 19  การบังคับชําระภาษีค้างที่อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการสํานักกฎหมายซึ่งปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีตามข้อ 5 ให้สํานักกฎหมายและเจ้าพนักงานสรรพสามิตของสํานักกฎหมายปฏิบัติ
เช่นเดียวกับสํานักงานสรรพสามิตภาคและเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 17 แต่ในการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดไว้หรือได้จากการอายัดสิทธิเรียกร้อง ให้สํานักกฎหมายส่งเรื่องให้สํานักงาน
สรรพสามิตภาคที่ทรัพย์สินน้ันอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบ
น้ีต่อไป 

  กรณีภาษีค้างที่อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการสํานักกฎหมายซึ่งปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีตามข้อ 5 น้ัน สํานักกฎหมายอาจแจ้งให้สํานักงานสรรพสามิตภาคดําเนินการบังคับชําระภาษี
ค้างโดยการยึดทรัพย์สิน การอายัดสิทธิเรียกร้อง และการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบน้ีได้ และ
เมื่อสํานักงานสรรพสามิตภาคได้รับแจ้งจากสํานักกฎหมายแล้ว ให้สํานักงานสรรพสามิตภาคน้ันมีหน้าที่
ดําเนินการยึดทรัพย์สิน อายัดสิทธิเรียกร้อง และขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดหรือได้จากการอายัดน้ัน
ตามระเบียบน้ีต่อไป 

หมวดที่ 2 
การยึดทรัพย์สิน 
----------------- 

ข้อ 20 การดําเนินการเพื่อยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอขออนุมัติสั่ง
ยึดทรัพย์สินโดยจัดทําคําสั่งยึดทรัพย์สินตามแบบ บภ. 1 และประกาศยึดทรัพย์สิน ตามแบบ บภ. 2 
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน 

 เมื่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินลงนามในคําสั่งยึดทรัพย์สินและประกาศ
ยึดทรัพย์สิน หรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้ส่งเรื่องให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ 21 การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของผู้ค้างชําระภาษีน้ัน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กระทําโดย  

 (1) นําทรัพย์น้ันมาเก็บรักษาไว้ หรือเก็บรักษาทรัพย์น้ันไว้ ณ สถานที่หรือกับ
บุคคลใด ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 34 
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 (๒) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์
น้ันทราบ  

 (๓) แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือโดยวิธีอ่ืนใดตามท่ี    
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์น้ันแล้ว 

ข้อ 22 การยึดเรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอ่ืนของผู้ค้าง
ชําระภาษีซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิหรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว้แล้วตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตกระทําโดย 

 (1) ดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อ 21 
 (2) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ ถ้าได้มีการจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว้แล้ว ให้นายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  

ข้อ 23  วิธีปฏิบัติในการยึดสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างตามข้อ 21 และ 22 ให้ปฏิบัติ
ดังน้ี     

  (1) การยึดทรัพย์สินจะต้องดําเนินการในวันทําการปกติในเวลาระหว่าง     
พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก แต่ถ้ายังไม่แล้วเสร็จประกอบกับมีความจําเป็นและสมควร จะกระทํา
ต่อไปในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้  

   กรณีที่มีความจําเป็นและสมควร ผู้มี อํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินจะ
อนุญาตให้ดําเนินการยึดทรัพย์สินนอกวันทําการงานปกติหรือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกก็ได้  

 (2)  ก่อนออกไปทําการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบให้
ชัดเจนว่าจะต้องยึดทรัพย์สินอะไร ของบุคคลใด และจํานวนราคาทรัพย์สินที่จะยึดได้ตามกฎหมายน้ัน   
มีราคาประมาณเท่าใด 

 (3)  การออกไปทําการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตนําคําสั่งยึด
ทรัพย์สินและประกาศยึดทรัพย์สิน พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับทําการยึดทรัพย์สินติดตัวไป
ดําเนินการด้วย เช่น เทปกาวสําหรับคาดทรัพย์สินและลงลายมือกํากับ ตราประทับ เป็นต้น 

          (4)  ก่อนการยึดทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้
ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์น้ันทราบ 

  กรณีทรัพย์สินที่ยึดน้ันมีผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวม ให้ปฏิบัติตามความในวรรคหน่ึง
โดยอนุโลม 

 (5)  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตดําเนินการไปตามความจําเป็นและสมควรแห่ง
พฤติการณ์เพ่ือดําเนินการยึดทรัพย์สินจนได้ ในกรณีที่มีผู้ขัดขวางหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะมีผู้ขัดขวาง 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจช่วยเหลือ   

   การดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากเห็นสมควร เจ้าพนักงานสรรพสามิต
อาจขอความร่วมมือเจ้าพนักงานตํารวจให้อยู่ร่วมในการดําเนินการ และอาจแจ้งความให้เจ้าพนักงาน
ตํารวจแห่งท้องที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยก็ได้ 

 (6)  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเช่ือว่ามีทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีอยู่ในสถานที่ใด ๆ 
ที่ผู้ค้างชําระภาษีครอบครองหรือครอบครองร่วมกับผู้อ่ืน เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีอํานาจค้นสถานท่ี
ดังกล่าว และมีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นเพ่ือเปิดสถานท่ีดังกล่าว รวมท้ังตู้นิรภัย ตู้หรือที่เก็บ
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ของอื่น ๆ ทั้งน้ีตามมาตรา 145 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ประกอบ
มาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 

 (7) เมื่อยึดทรัพย์สินเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตปิดประกาศยึด
ทรัพย์สินไว้ ณ สถานที่ยึดโดยเปิดเผย และให้แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการประทับตราหรือโดยวิธีอ่ืน
ใดตามท่ีเจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์น้ันแล้ว 

 (8)  การยึดเรือ แพ สัตว์พาหนะ หรือสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างอย่างอ่ืนของผู้ค้าง
ชําระภาษีซึ่งจะต้องจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิหรือได้จดทะเบียนกรรมสิทธ์ิไว้แล้วตามกฎหมาย ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการ
น้ันทราบเพ่ือบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 

ข้อ 24 การยึดหลักทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของผู้ค้างชําระภาษี ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดย 

 (1) ในกรณีที่ยังไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งรายการ
และจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ออกหลักทรัพย์น้ันทราบ และเมื่อได้ดําเนินการยึด
หลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่ 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 

 (๒)  ในกรณีที่มีการออกใบตราสารแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งรายการ
และจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษี ผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ 
รวมทั้งบุคคลซึ่งต้องชําระหน้ีตามตราสารน้ัน ทราบ และเมื่อได้ดําเนินการยึดหลักทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตนําตราสารน้ันมาเก็บรักษาไว้หากสามารถนํามาได้ 

 (๓) ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ซึ่งฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่
ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษี ผู้ออกหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพ่ือปฏิบัติตามท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต  

 (๔)  ในกรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีการออกใบตราสาร ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
แจ้งรายการและจํานวนหลักทรัพย์ที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ เพ่ือปฏิบัติตามที่
ได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต 

ข้อ 25 การยึดต๋ัวเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใดของผู้ค้างชําระภาษี ให้นําข้อ 24 
(๒) มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องตามต๋ัวเงินหรือตราสารน้ันด้วย  

ข้อ 26 การยึดหุ้นของผู้ค้างชําระภาษีซึ่งเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดในห้าง
หุ้นส่วนจาํกัด หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัด ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดย  

 (๑)  แจ้งการยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดที่ผู้ค้าง
ชําระภาษีเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นอยู่ทราบ  

 (๒)  แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทน้ันบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
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ข้อ 27 การยึดสิทธิในสิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการค้า หรือสิทธิอย่างอ่ืนของผู้ค้าง
ชําระภาษีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เก่ียวเน่ืองกันกับสิทธิดังกล่าว ซึ่งได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน
ไว้แล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดย  

 (1) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีทราบ  
 (๒)  แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
ข้อ 28 การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซึ่งยังมิได้จดทะเบียน ลิขสิทธ์ิ สิทธิขอรับ

สิทธิบัตร สิทธิในช่ือทางการค้าหรือย่ีห้อ หรือสิทธิอย่างอ่ืนของผู้ค้างชําระภาษีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
หรือที่เก่ียวเนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดยแจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้ค้าง
ชําระภาษีทราบ  

ข้อ 29 การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สินหรือสิทธิที่จะได้ใช้บริการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีราคาและ
ถือเอาได้ของผู้ค้างชําระภาษี เช่น บริการโทรศัพท์หรือโทรคมนาคม หรือบริการอ่ืนใดที่อาจได้รับจาก
ทรัพย์สินหรือบริการของผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดย  

 (1) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ แล้วแต่
กรณีทราบ  

 (2) ในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินหรือการให้บริการดังกล่าว 
ให้แจ้งนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันบันทึกการยึดไว้
ในทะเบียนด้วย 

ข้อ 30 การยึดสิทธิของผู้ค้างชําระภาษีตามใบอนุญาต ประทานบัตร อาชญาบัตร 
สัมปทาน หรือสิทธิอย่างอ่ืนของผู้ค้างชําระภาษีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เก่ียวเน่ืองกันกับสิทธิ
ดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทําโดย  

 (1) แจ้งรายการสิทธิที่ยึดใหผู้้ค้างชําระภาษีทราบ  
 (2) แจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการน้ันบันทึกการยึดไว้ในทะเบียน  
ข้อ 31 การยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ค้างชําระภาษี ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตกระทํา

โดย 
 (1)  ดําเนินการให้ได้หนังสือสําคัญสําหรับทรัพย์น้ันมาและเก็บรักษาไว้ ณ 

สํานักงานสรรพสามิตภาคหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตามท่ีผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินเห็นสมควร 
เว้นแต่ทรัพย์น้ันยังไม่มีหนังสือสําคัญหรือนําหนังสือสําคัญมาไม่ได้ 

 (2)  แสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งโดยการปิดประกาศไว้ที่ทรัพย์สินน้ันว่า ได้มีการ
ยึดทรัพย์น้ันแล้ว 

 (3) แจ้งรายการทรัพย์ที่ยึดให้บุคคลดังต่อไปน้ีทราบ  
  (ก)  ผู้ค้างชําระภาษีค้าง 
  (ข) บุคคลอ่ืนซึ่งมีช่ือในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์น้ัน 
  (ค) เจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์น้ัน ถ้าทรัพย์น้ันมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานท่ีดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน 
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  เมื่อได้แจ้งการยึดให้ผู้ค้างชําระภาษีและเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจหน้าที่จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์น้ันแล้ว ถือว่าเป็นการยึดตาม
กฎหมาย 

ข้อ 32 การยึดทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์น้ัน ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กระทําโดยดําเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในข้อ 31 โดยอนุโลม 

ข้อ 33  เมื่อยึดทรัพย์สินแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดทําบัญชีทรัพย์สินที่ยึดไว้
โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สิน จํานวน ราคาประมาณ และการเก็บรักษาทรัพย์สินน้ัน 
และส่งรายงานการยึดทรัพย์สินพร้อมด้วยบัญชีทรัพย์สินต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน และให้   
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอขออนุมัติสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามระเบียบน้ีต่อไป 

 ถ้าทรัพย์สินที่ยึดน้ันมีสภาพเป็นของสดของเสียได้ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
รายงานการยึดทรัพย์สินพร้อมด้วยบัญชีทรัพย์สินต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินโดยเร็ว ในกรณีน้ี  
ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินมีอํานาจขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบน้ีได้ทันทีหรือขายทรัพย์สินน้ันได้ทันทีโดยวิธีอ่ืนที่เห็นสมควร แต่ถ้าอยู่ระหว่างระยะเวลาอุทธรณ์
ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือระยะเวลาที่ให้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาล
ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรืออยู่ระหว่างทําการพิจารณา
อุทธรณ์หรือพิจารณาคดีของศาล หากขายได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใด ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินน้ัน 

ข้อ 34  การรักษาทรัพย์สินที่ยึดไว้ตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการดังน้ี 
          (1) ทรัพย์สินที่ยึดไว้แล้ว ให้นํามาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานสรรพสามิตภาคหรือ

สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตามท่ีผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินเห็นสมควร แต่ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์
หรือสิ่งของซึ่งลําบากต่อการขนย้ายให้มอบแก่บุคคลที่สมควรดูแลรักษาไว้ 

           ในการที่จะให้ผู้ใดดูแลรักษาทรัพย์สินน้ัน ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
     (ก) ถ้าผู้ค้างชําระภาษียอมรับรักษาทรัพย์สินที่ยึดและผู้มีอํานาจออก

คําสั่งยึดทรัพย์สินเห็นสมควร จะมอบทรัพย์สินน้ันไว้ในความอารักขาของผู้ค้างชําระภาษีก็ได้ 
          (ข) ถ้าผู้ค้างชําระภาษีไม่ยอมรับรักษาทรัพย์สินที่ยึด เมื่อผู้มีอํานาจออก

คําสั่งยึดทรัพย์สินเห็นสมควร จะมอบไว้ในความอารักขาของบุคคลอ่ืนซึ่งครอบครองทรัพย์สินน้ันอยู่ก็ได้ 
 (2) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 34 (1) ได้ ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต

รายงานผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาเช่าสถานที่เก็บทรัพย์สินหรือจ้างบุคคลใด ๆ เก็บ
รักษาทรัพย์สินน้ันไว้ก็ได้ 

 (3)  ให้ผู้รักษาทรัพย์สินโดยมีค่าตอบแทนก็ดี หรือไม่มีค่าตอบแทนก็ดี หรือผู้ให้
เช่าสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินก็ดี ทําสัญญารักษาทรัพย์สินตามแบบ บภ. 3 กับผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึด
ทรัพย์สิน 

 (4)  กรณียึดอัญมณี เคร่ืองทองรูปพรรณ หรือสิ่งของมีค่าอ่ืน ๆ ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตมอบแก่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินเก็บรักษาทรัพย์สินน้ันไว้ในที่อันปลอดภัยตามที่
เห็นสมควร 
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 (5)  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจดไว้ในรายงานยึดทรัพย์สินและบัญชีทรัพย์สิน 
โดยชัดแจ้งว่าได้จัดการเก็บรักษาทรัพย์สินน้ันอย่างไร และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการยึดทรัพย์สิน ค่าเช่า
สถานที่เก็บทรัพย์สิน ค่าจ้างรักษาทรัพย์สินเท่าใด 

ข้อ 35  การยึดสังหาริมทรัพย์มีรูปร่างของผู้ค้างชําระภาษีน้ันย่อมมีผลเป็นการยึดครอบ
ไปถึงดอกผลธรรมดาและดอกผลนิตินัยของทรัพย์น้ันด้วย  

 การยึดอสังหาริมทรัพย์ของผู้ค้างชําระภาษีน้ัน ให้มีผลเป็นการยึดครอบไปถึง  
 (๑) เครื่องอุปกรณ์และดอกผลนิตินัยของทรัพย์น้ัน  
 (๒) ดอกผลธรรมดาของทรัพย์น้ันที่ผู้ค้างชําระภาษีมีสิทธิเก็บเก่ียว เมื่อเจ้า

พนักงานสรรพสามิตได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ผู้ค้างชําระภาษีและผู้ครอบครองหรือผู้ดูแลทรัพย์น้ันทราบ
ในขณะทําการยึดว่าได้ยึดดอกผลด้วยแล้ว  

ข้อ 36 การยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีน้ัน มีผลดังต่อไปน้ี  
 (๑)  การที่ผู้ค้างชําระภาษีได้ก่อให้ เกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิใน

ทรัพย์สินที่ถูกยึดภายหลังที่ได้ทําการยึดไว้แล้วน้ัน หาอาจใช้ยันแก่กรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิต 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาแห่งทรัพย์สินน้ันจะเกินกว่าจํานวน
ภาษีค้างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการบังคับชําระภาษีค้าง และผู้ค้างชําระภาษีได้กระทําการดังกล่าวแก่
ทรัพย์สินที่ถูกยึดเพียงส่วนที่มีราคาเกินจํานวนน้ันก็ตาม  

 (๒)  ถ้าผู้ค้างชําระภาษีได้รับมอบให้เป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่ถูกยึด ผู้ค้างชําระ
ภาษีชอบท่ีจะใช้ทรัพย์สินเช่นว่าน้ันได้ตามสมควร แต่ถ้าเจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นว่าผู้ค้างชําระภาษีจะ
ทําให้ทรัพย์สินน้ันเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหาย โดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตเห็นเองหรือเมื่อบุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียในการยึดทรัพย์สินน้ันร้องขอ เจ้าพนักงานสรรพสามิตจะรักษาทรัพย์สินน้ันเสียเองหรือเสนอ
ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สินมอบหรือดําเนินการให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รักษาทรัพย์สินน้ันตามที่กําหนด
ไว้ในข้อ 34 ก็ได้  

ข้อ 37 ถ้าบุคคลใดจะยื่นคําร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินโดยกล่าวอ้างว่า ผู้ค้างชําระ
ภาษีไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่ยึดไว้ หรือตนเป็นเจ้าของรวมซึ่งมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สิน
น้ันซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้แบ่งการครอบครองเป็นส่วนสัด หรือตนเป็นเจ้าของรวมในทรัพย์สินน้ันซึ่ง
เป็นสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทรัพย์แบ่งได้ หรือตนเป็นผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนใน
ทรัพย์สินน้ันได้อยู่ก่อน บุคคลน้ันอาจย่ืนคําร้องคัดค้านการยึดทรัพย์สินเพ่ือขอให้ปล่อยทรัพย์สินน้ัน
ทั้งหมดหรือบางส่วนหรือเฉพาะส่วนของตน แล้วแต่กรณี โดยยื่นคําร้องคัดค้านต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึด
ทรัพย์สินภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์สินน้ัน แต่ถ้าไม่สามารถย่ืนคําร้องภายในระยะเวลา
ดังกล่าว บุคคลน้ันจะย่ืนคําร้องเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่าน้ันได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและได้ย่ืนคําร้อง
ไม่ช้ากว่า 7 วันก่อนวันที่กําหนดไว้เพ่ือขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินน้ันเป็นครั้งแรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุ
สุดวิสัย บุคคลน้ันจะย่ืนคําร้องในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องย่ืนเสียก่อนขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ัน 

 กรณีที่เจ้าพนักงานได้รับคําร้องคัดค้านตามวรรคหน่ึง ให้งดการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินน้ันในระหว่างรอคําวินิจฉัยช้ีขาด เว้นแต่จะเป็นของสดของเสียได้ ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ทันทีโดยวิธีขายทอดตลาดหรือวิธีอ่ืนที่สมควร และได้เงินเป็นจํานวนสุทธิเท่าใด 
ให้ยึดไว้แทนทรัพย์สินน้ัน  
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ข้อ 38 เมื่อได้มีการยึดทรัพย์สินไว้แล้ว ถ้าได้มีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการยึดและ  
ค่าภาษีค้างโดยครบถ้วนก่อนการขายทอดตลาด ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งยึดทรัพย์สิน ดําเนินการสั่งถอน
คําสั่งยึดทรัพย์สินน้ันตามแบบ บภ. 4 

 ข้อ 39 การขายทรัพย์สินที่ยึดได้โดยวิธีการขายทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามความใน
หมวด 4 แห่งระเบียบน้ี 

หมวด 3 
การอายัดสิทธิเรียกร้อง 

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

ข้อ 40  การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่จะเรียกให้บุคคลภายนอกชําระเงิน
หรือส่งมอบทรัพย์สิน ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องกระทําโดยมีคําสั่งอายัดและแจ้งคําสั่งน้ัน
ให้ผู้ค้างชําระภาษีและบุคคลภายนอกทราบ  

 คําสั่งอายัดตามวรรคหน่ึง ต้องสั่งให้ผู้ค้างชําระภาษีงดเว้นการจําหน่ายสิทธิ
เรียกร้องและห้ามบุคคลภายนอกชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ค้างชําระภาษี แต่ให้ชําระหรือ   
ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่ง  

 คําสั่งอายัดน้ัน ให้บังคับได้ไม่ว่าที่ใด ๆ  
ข้อ 41 การอายัดตามข้อ 40 อาจกระทําได้ไม่ว่าหน้ีที่เรียกร้องน้ันจะมีข้อโต้แย้ง 

ข้อจํากัด เง่ือนไข หรือว่าได้กําหนดจํานวนไว้แน่นอนหรือไม่ก็ตาม 
ข้อ 42 การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่มีสิทธิได้รับชําระหน้ีเป็นคราว ๆ 

น้ัน ให้มีผลเป็นการอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่มีสิทธิได้รับชําระหน้ีภายหลังการอายัดน้ันด้วย  
ข้อ 43 การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่มีจํานองหรือจํานําเป็นประกัน ให้

มีผลรวมตลอดถึงการจํานองหรือจํานําน้ันด้วย ถ้าทรัพย์สินที่จํานองน้ันมีทะเบียน ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งคําสั่งอายัดไปยังผู้มีอํานาจหน้าที่เพ่ือให้จดแจ้งไว้ในทะเบียน  

ในกรณีผู้จํานองหรือผู้จํานํามิใช่ลูกหน้ีตามสิทธิเรียกร้อง เมื่อได้ดําเนินการ
อายัดแล้ว ให้แจ้งผู้จํานองหรือผู้จํานําเพ่ือทราบด้วย  

ข้อ 44  การดําเนินการเพ่ืออายัดสิทธิเรียกร้อง ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอขออนุมัติ
อายัดสิทธิเรียกร้องโดยจัดทําคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องตามแบบ บภ. 5 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง ต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง 

  เมื่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องลงนามในคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง 
หรือสั่งการเป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้ส่งเร่ืองให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเพ่ือดําเนินการแจ้งคําสั่งอายัดให้แก่   
ผู้ค้างชําระภาษีและบุคคลภายนอกซึ่งมีหน้าที่ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินน้ัน หรือดําเนินการตามท่ี   
ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องสั่งการ 

ข้อ 45  การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากอายัดสิทธิเรียกร้องซึ่งได้มีการส่งมอบให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามข้อ 34 ของระเบียบน้ีโดยอนุโลม 
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ข้อ 46  การอายัดสิทธิเรียกร้องน้ัน มีผลดังต่อไปน้ี  
 (๑) การที่ผู้ค้างชําระภาษีได้ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกเหนือสิทธิ

เรียกร้องที่ได้ถูกอายัด โอน เปลี่ยนแปลง หรือระงับซึ่งสิทธิเรียกร้องดังกล่าวภายหลังที่ได้ทําการอายัดไว้
แล้วน้ัน หาอาจใช้ยันแก่กรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตได้ไม่ ถึงแม้ว่าราคาแห่งสิทธิเรียกร้องน้ันจะเกินกว่าจํานวนภาษีค้างพร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
บังคับชําระภาษีค้าง และผู้ค้างชําระภาษีได้กระทําการดังกล่าวแก่สิทธิเรียกร้องที่ถูกอายัดเพียงส่วนที่มี
ราคาเกินจํานวนน้ันก็ตาม  

  ความในวรรคหน่ึง ไม่ให้ใช้บังคับแก่ผู้จํานองหรือผู้จํานําซึ่งมิใช่ลูกหน้ีตาม
สิทธิเรียกร้องตามข้อ 43 หากผู้จํานองหรือผู้จํานําพิสูจน์ได้ว่าความระงับสิ้นไปแห่งการจํานองหรือการ
จํานําเกิดขึ้นโดยผู้จํานองหรือผู้จํานํากระทําการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนก่อนมีการแจ้งการอายัด 
ไปยังผู้จํานองหรือผู้จํานําเพ่ือทราบ  

 (๒) การชําระหน้ีโดยบุคคลภายนอกตามที่ระบุไว้ในคําสั่งอายัดน้ัน ให้ถือว่าเป็น
การชําระหน้ีตามกฎหมาย  

ข้อ 47  เมื่ออายัดสิทธิเรียกร้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตจัดทําบัญชีทรัพย์สิน 
ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินหรือรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทรัพย์สิน จํานวน ราคาประมาณ และ
การเก็บรักษาทรัพย์สินที่ได้จากการอายัดซึ่งได้มีการส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว พร้อมทั้งรายงาน
การอายัดสิทธิเรียกร้องพร้อมด้วยบัญชีทรัพย์สินต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง และให้    
เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอขออนุมัติสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินตามระเบียบน้ีต่อไป และให้นําความในข้อ 33 วรรคสอง มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 48  เมื่อได้แจ้งคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องให้บุคคลภายนอกแล้ว บุคคลภายนอกนั้น
อาจย่ืนคําร้องคัดค้านคําสั่งอายัดต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องได้ภายใน 15 วันนับแต่วัน
ทราบคําสั่งอายัด ถ้าบุคคลภายนอกย่ืนคําร้องคัดค้าน ให้งดการบังคับตามคําสั่งอายัดไว้ในระหว่างรอ 
คําวินิจฉัยช้ีขาด  

 ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งอายัดได้ย่ืนคําร้องคัดค้านตามวรรคหน่ึง ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องออกหนังสือเรียกโดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้บุคคลดังกล่าวมาให้ถ้อยคําหรือเพ่ือ 
ไต่สวน ถ้ามีความจําเป็นต้องตรวจสอบบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนอันจําเป็นแก่การจัดเก็บภาษีค้าง 
ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องออกคําสั่งให้นําบัญชี เอกสารหรือ
หลักฐานมาตรวจสอบหรือออกคําสั่งให้ตรวจค้น แล้วแต่กรณี โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติดังกล่าว 
ก็ได้ ถ้าจากการให้ถ้อยคําหรือไต่สวนหรือจากการตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานต่าง ๆ น้ัน ผู้มีอํานาจ
ออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเห็นเป็นที่พอใจว่าสิทธิเรียกร้องน้ันมีอยู่จริงและอาจบังคับได้ ให้ยกคําร้อง
คัดค้านน้ันเสีย และให้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลน้ันปฏิบัติตามคําสั่งอายัด ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอายัด ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องเพ่ือดําเนินคดีอาญาหากเข้าข่าย
เป็นความผิดตามมาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ดําเนินคดีแพ่ง
ฟ้องร้องให้บุคคลดังกล่าวรับผิดเสมือนหน่ึงบุคคลน้ันเป็นผู้ค้างชําระภาษี และตลอดจนค่าแห่งความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะไม่ปฏิบัติตามคําสั่งอายัดพร้อมกันไปด้วย แต่ถ้าเป็นที่พอใจว่าคําร้องคัดค้าน
รับฟังได้ ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดําเนินการสั่งถอนคําสั่งอายัดตามแบบ บภ. 6 
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 ถ้าบุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งอายัดได้ปฏิเสธหรือโต้แย้งหน้ีที่เรียกร้องเอาแก่
ตน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดําเนินการเช่นเดียวกับที่กําหนดไว้
ในวรรคสอง 

ข้อ 49 ถ้าบุคคลภายนอกท่ีได้รับคําสั่งอายัดน้ันปฏิเสธหรือโต้แย้งหน้ีที่เรียกร้องเอาแก่
ตน ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องดําเนินการฟ้องคดีแพ่งต่อศาล แต่ทั้งน้ี คําสั่งอายัดที่ห้าม
บุคคลภายนอกชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีน้ัน ยังคงมีผลอยู่จนกว่าศาลจะ
พิพากษาเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 50 เมื่อได้มีการอายัดสิทธิเรียกร้องไว้แล้ว ถ้ามีการชําระเงินค่าใช้จ่ายในการอายัด
และค่าภาษีค้างโดยครบถ้วนก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้รับชําระเงินจากบุคคลภายนอก หรือก่อนการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้ส่งมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง
ดําเนินการสั่งถอนคําสั่งอายัดตามแบบ บภ. 6 

ข้อ 51  การขายทรัพย์สินที่ได้จากการอายัดโดยวิธีการขายทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตาม
ความในหมวด 4 แห่งระเบียบน้ี 

หมวด 4 
การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

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

ข้อ 52 เมื่อได้ยึดทรัพย์สินหรือเมื่อได้อายัดสิทธิเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ค้าง
ชําระภาษีและได้มีการส่งมอบทรัพย์สินตามสิทธิเรียกร้องที่อายัดไว้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินน้ัน ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และวิธีการท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบน้ี 

 ก่อนการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้ง
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะทําการขายทอดตลาดให้บรรดาผู้มีส่วนได้เสียซึ่งปรากฏตามทะเบียน
หรือประการอ่ืนได้ทราบด้วย โดยจะทําการขายทอดตลาดในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ นอกเวลา    
ทําการปกติก็ได้ ทั้งน้ี กําหนดวันและเวลาขายดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันยึดทรัพย์สินหรือ
วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการอายัด แล้วแต่กรณี  

 เพ่ือให้การขายทอดตลาดเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม บุคคลผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิ
เต็มที่ในการเข้าสู้ราคาเองหรือหาบุคคลอ่ืนเข้าสู้ราคาเพ่ือให้ได้ราคาตามท่ีตนต้องการ และเมื่อผู้ทอดตลาด
เคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ห้ามมิให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายหยิบยกเรื่องราคาที่ได้จาก
การขายทอดตลาดมีจํานวนตํ่าเกินสมควรมาเป็นเหตุขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาดน้ันอีก 

ข้อ 53 ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ซึ่งในระเบียบน้ีเรียกว่า “คณะกรรมการขายทอดตลาด” ตามแบบ บภ. 7 
ประกอบด้วย ข้าราชการสังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาคตําแหน่งประเภทวิชาการไม่ตํ่ากว่าระดับชํานาญการ 
เป็นประธานกรรมการ และตําแหน่งประเภทวิชาการและหรือตําแหน่งประเภททั่วไปไม่ตํ่ากว่าระดับ
ชํานาญการหรือชํานาญงาน เป็นกรรมการ รวมจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยให้มีหน้าที่ดําเนินการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินตามระเบียบน้ี  
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 ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดที่ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหน่ึง มีหน้าที่ดําเนินการ
ประเมินราคาทรัพย์สินในการขายทอดตลาดด้วย 

 ในการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง 
หรือกรรมการในคณะกรรมการขายทอดตลาดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการขายทอดตลาดเป็น   
ผู้ทอดตลาดในการขายทอดตลาดน้ัน 

ข้อ 54 การประเมินราคาทรัพย์สินเพ่ือขายทอดตลาด ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ในข้อ 16 

ข้อ 55 การดําเนินการเพ่ือขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติดังน้ี 
 (1) ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอขออนุมัติสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อ  

ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ยึดทรัพย์สินหรือวันที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้รับมอบทรัพย์สินที่ได้จากการอายดั แล้วแต่กรณี  

 ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง 
หรือมีเหตุสมควรอื่นใด ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตขออนุมัติต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินเพ่ือขยายระยะเวลาออกไปอีกตามที่เห็นสมควร 

(๒)  ในการเสนอขออนุมัติสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม (1) ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตเสนอประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินตามแบบ บภ. 8 โดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกับช่ือ
เจ้าของทรัพย์สิน สถานที่ขายทอดตลาด วันและเวลาในการขายทอดตลาด รายละเอียดทรัพย์สินที่จะ
ขาย เช่น ช่ือ ประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด นํ้าหนัก ภาระติดพันเก่ียวกับทรัพย์สินน้ัน ๆ ถ้าทรัพย์สิน
ที่จะขายเป็นที่ดินหรือห้องชุด ให้แจ้งเลขที่เอกสารสิทธิ เน้ือที่ อาณาเขต ความกว้าง ความยาว ช่ือ
เจ้าของที่ดินข้างเคียง สถานที่ต้ัง แผนท่ีแสดงบริเวณที่ต้ังทรัพย์โดยสังเขป ราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขาย
ทอดตลาด พร้อมแนบสําเนาคําสั่งยึดทรัพย์สิน ประกาศยึดทรัพย์สิน หรือคําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง แล้วแต่
กรณี พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน
พิจารณาอนุมัติสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินและลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 (3) เมื่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินอนุมัติสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินและลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดจัดส่ง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพร้อมทั้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาด ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ซึ่งปรากฏตามทะเบียนหรือประการอ่ืนได้ทราบก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่า 5 วัน และปิดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ขายทอดตลาดและสถานท่ีราชการสําคัญอันควรจะปิดไว้ก่อนกําหนดวันขาย
ทอดตลาดไม่น้อยกว่า 7 วัน  

 ถ้าผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นสมควร จะลงประกาศ
โฆษณาการขายทอดตลาดทรัพย์สินน้ันในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายหรือทางวิทยุกระจายเสียงหรือ
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

ข้อ 56  สถานที่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ขายทอดตลาด ณ สํานักงานสรรพสามิต
พ้ืนที่แห่งพ้ืนที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ หรือสํานักงานสรรพสามิตภาคแห่งพ้ืนที่ที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่ หรือ
สถานที่อ่ืนตามที่ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นสมควร 
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ข้อ 57 เมื่อมีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินไปแล้ว ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินอาจกําหนดวันเวลาขายทอดตลาดใหม่ได้เมื่อมีเหตุอันสมควร หรือหากคณะกรรมการ
ขายทอดตลาดเห็นว่ามีความจําเป็น ก็ให้เลื่อนการขายทอดตลาดทรัพย์สินออกไปได้ 

ข้อ 58  การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ติดจํานอง ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดมี
หนังสือแจ้งให้ผู้รับจํานองทราบถึงวัน เวลา สถานที่ที่จะขายทอดตลาด และให้สอบถามผู้รับจํานองถึง
รายละเอียดของภาระจํานอง เช่น ต้นเงิน ดอกเบ้ียที่ค้างชําระ ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดว่าจะให้
ขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง ถ้าผู้รับจํานองไม่แจ้งให้ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
ให้ขายทรัพย์สินน้ันโดยติดจํานอง แต่ในกรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจํานองให้ขายทรัพย์สินน้ันโดยปลอด
จํานอง คณะกรรมการขายทอดตลาดอาจพิจารณาให้ขายโดยติดจํานองก็ได้เมื่อได้รับอนุญาตจาก 
ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

 การขายทอดตลาดโดยติดจํานอง ให้ประกาศรายช่ือผู้รับจํานอง พร้อมทั้งต้นเงิน 
ดอกเบ้ียที่ค้างชําระจนถึงวันขาย และให้มีข้อความว่าผู้ใดซื้อทรัพย์สินน้ันต้องรับภาระจํานองติดไปด้วยไว้
ในประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยชัดเจน 

 การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง ให้กําหนดราคาโดยคํานึงถึงต้นเงิน ดอกเบ้ีย
จํานองซึ่งยังค้างชําระแก่ผู้รับจํานองจนถึงวันขาย พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาด 
และค่าภาษีค้าง ในกรณีที่คาดหมายได้ว่าเงินที่ได้จากการขายไม่อาจปลดเปลื้องเงินที่พึงต้องชําระได้ หรือ
หากขายแล้วเจ้าหน้ีจํานองจะได้รับเงินจากการขายไปทั้งหมด ให้รายงานผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาด
ทรัพย์สินสั่งงดการขายทอดตลาด 

 การขอรับชําระหน้ีของผู้รับจํานอง ให้ถือหนังสือของผู้รับจํานองตามวรรคหน่ึง
เป็นคําขอรับชําระหน้ี ทั้งน้ี ก่อนจ่ายเงินชําระหน้ีจํานองพร้อมดอกเบ้ีย ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็น 
หน้ีบุริมสิทธิที่จะได้รับชําระหน้ีก่อนเจ้าหน้ีสามัญหรือไม่ และผู้รับจํานองปลดจํานองให้แล้วหรือไม่ พร้อมทั้ง
ขอใบรับเพ่ือยึดถือไว้เป็นหลักฐานในการชําระหน้ีจํานองพร้อมดอกเบ้ียด้วย จึงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับ
จํานองได้ 

ข้อ 59  การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่เป็นตู้นิรภัย หีบ หรือกําป่ันเหล็ก ให้คณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดจัดการเปิดเสียก่อน 

ข้อ 60  การขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ต้องมีใบอนุญาตขาย ให้คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดขอความร่วมมือไปยังเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตในการขายทรัพย์สินน้ันด้วย 

ข้อ 61 ในการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีน้ัน ให้คณะกรรมการขาย
ทอดตลาด ปฏิบัติดังต่อไปน้ี  

(๑)  ในการขายทรัพย์สินที่มีหลายสิ่งด้วยกัน ให้แยกขายทีละสิ่งต่อเน่ืองกันไป แต่  
 (ก) คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีราคา

เล็กน้อยรวมขายเป็นกอง ๆ ได้เสมอ  
 (ข) คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจจัดสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริม 

ทรัพย์สองสิ่งหรือกว่าน้ันขึ้นไปรวมขายไปด้วยกันได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขายจะ
เพ่ิมขึ้นเพราะเหตุน้ัน  
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(๒)  ในการขายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจแบ่งแยกออกได้เป็นส่วน ๆ คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดมีอํานาจขายทรัพย์สินน้ันเป็นส่วน ๆ ได้ ในเมื่อเป็นที่คาดหมายได้ว่าเงินรายได้ในการขาย
ทรัพย์สินบางส่วนจะเพียงพอแก่การบังคับคดี หรือว่าเงินรายได้ทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นเพราะเหตุน้ัน  

(๓) ในการขายทรัพย์สินหลายสิ่งด้วยกัน คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจ
กําหนดลําดับที่จะขายทรัพย์สินน้ัน  

บุคคลผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินซึ่งจะต้องขาย อาจร้องขอให้คณะกรรมการ
ขายทอดตลาดรวมหรือแยกทรัพย์สิน หรือขอให้ขายทรัพย์สินน้ันตามลําดับที่กําหนดไว้ หรือจะร้อง
คัดค้านการขายของคณะกรรมการขายทอดตลาดที่สั่งตามวรรคหน่ึงภายใน 7 วันก่อนวันขายก็ได้ การย่ืน
คําร้องน้ีต้องกระทําก่อนวันทําการขายทอดตลาดแต่ต้องไม่ช้ากว่า 3 วันนับแต่ทราบวิธีการขาย ในกรณีที่
คณะกรรมการขายทอดตลาดไม่ยอมปฏิบัติตามคําร้องขอหรือคําคัดค้านเช่นว่าน้ัน ผู้ร้องจะย่ืนคําร้องขอ
ต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินภายใน 2 วันนับแต่วันปฏิเสธ เพ่ือขอให้มีคําสั่งช้ีขาดใน
เรื่องน้ันก็ได้  

ข้อ 62  การขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทซ่ึงผู้ยึดถือครอบครองต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานตามกฎหมายเสียก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นต้น ให้ผู้ซื้อวางมัดจําไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อและให้ผู้ซื้อนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน 30 วัน พร้อมชําระเงินส่วนที่เหลือให้ครบ 
ถ้าพ้นกําหนดแล้วผู้ซื้อไม่สามารถนําใบอนุญาตมาแสดงพร้อมชําระเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วนได้ ให้ริบ
เงินมัดจําและให้ขายทอดตลาดใหม่ 

ข้อ 63 ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้ราคาสูงสุดน้ันยังไม่เพียงพอ 
อาจถอนทรัพย์สินน้ันจากการขายทอดตลาดได้ 
 ข้อ 64 การโอนและการส่งมอบทรัพย์สิน 

 (1) กรณีสังหาริมทรัพย์ เมื่อผู้ซื้อได้ชําระเงินครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้ซื้อ 

 (2) กรณีอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อ
ผู้ซื้อชําระเงินครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตเสนอผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน
มีหนังสือแจ้งให้นายทะเบียน พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนผู้มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายให้ดําเนินการ
จดทะเบียนโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้ซื้อ  

ข้อ 65 การชําระเงินและการปฏิบัติเก่ียวกับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด 
 (1) เมื่อตกลงขายกันแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที หรือวางเงินมัดจําไม่น้อย

กว่าร้อยละ 25 ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อ  
  ในกรณีที่วางเงินมัดจํา ให้ทําสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ บภ. 9 และ

ชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน 30 วันนับแต่วันทําสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจําเป็น ก็ให้ขออนุญาตผู้มีอํานาจ
ออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปตามท่ีเห็นสมควร 

 (2) กรณีผู้ซื้อไม่ชําระเงินทันที และไม่ได้วางเงินมัดจําตาม (1) หรือวางเงินมัด
จําตาม (1) แต่ไม่ได้ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือระยะเวลาท่ีขยายออกไปหรือ 
ไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินส่วนที่เหลือออกไป ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดนํา
ทรัพย์สินน้ันออกขายทอดตลาดใหม่ เมื่อขายได้เงินเท่าใด ให้หักค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย



- ๒๐ - 
 
 
 

ทอดตลาดทรัพย์สิน หากเหลือเป็นเงินสุทธิเท่าใด ถ้ายังไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดคร้ังก่อน ให้จัดการเรียกร้องให้ผู้ซื้อเดิมน้ันชําระเงินส่วนที่ยังขาดน้ัน 

  กรณีผู้ซื้อวางเงินมัดจํา แต่ไม่ได้ชําระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่
กําหนดหรือระยะเวลาท่ีขยายออกไป หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาชําระเงินส่วนที่เหลือออกไป 
ให้ริบเงินมัดจําที่ผู้ซื้อได้วางไว้ และถือว่าเงินมัดจําน้ันเป็นส่วนหน่ึงของเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  

 (3)  เงินมัดจําที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงิน
จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และให้นําไปชําระค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
และค่าภาษีค้าง 

 (4) การชําระราคาทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด จะต้องชําระเป็นเงินสดหรือชําระ
ด้วยเช็คธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเช็คที่มีธนาคารค้ําประกันหรือเช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย 

 (5) กรณีผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวม
หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด การชําระราคาจะขอหัก
ส่วนได้ของตนใช้แทนราคาซื้อก็ได้ 

 (6) เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด 
และขายทอดตลาด รวมทั้งส่วนของผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวมแล้ว ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ
นําส่งเงินเพ่ือชําระภาษีค้าง หากมีเงินเหลืออยู่อีก ให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สินน้ัน 

  สําหรับส่วนของผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวมตามวรรคหน่ึง ให้คณะกรรมการขาย
ทอดตลาดคืนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวมต่อไป 

ข้อ 66 เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้ว ให้
รายงานผลการขายทอดตลาดต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน ภายใน 7 วันทําการนับแต่
วันที่มีการขายทอดตลาด 

 ในกรณีที่ไม่อาจขายทอดตลาดทรัพย์สินได้ ให้รายงานผู้มีอํานาจออกคําสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

ข้อ 67 การคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยอ้างว่าคณะกรรมการขายทอดตลาด
ได้ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยฝ่าฝืนระเบียบน้ี ให้ย่ืนคําร้องคัดค้านน้ันต่อผู้มีอํานาจออกคําสั่ง
ขายทอดตลาดทรัพย์สินก่อนการบังคับชําระภาษีค้างโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เสร็จลง แต่ต้อง
ไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่วันที่ทราบข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนคําร้องต้อง
มิได้ดําเนินการอันใดขึ้นใหม่หลังจากได้ทราบเรื่องที่ฝ่าฝืนระเบียบน้ีอันเป็นเหตุแห่งการร้องคัดค้านน้ัน
แล้ว หรือต้องมิได้ให้สัตยาบันแก่การกระทําน้ัน  

 ในกรณีที่มีการย่ืนคําร้องคัดค้านตามวรรคหน่ึง ให้ผู้มีอํานาจออกคําสั่งขาย
ทอดตลาดทรัพย์สินพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคําร้องน้ันและแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดให้ผู้ร้องทราบ
ต่อไป ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดชะลอการขายทอดตลาดไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคําวินิจฉัย    
ช้ีขาด  
 
 
 
 





             
 

 
 

คําสั่งกรมสรรพสามิต 
ที่................ /................ 

เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต 
---------------------------------- 

 ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี เลขที่..........................................................................แจ้งให้
.........................................................................ชําระภาษีสรรพสามิต จํานวน...............................................บาท 
(..................................................................) และตามหนังสือ เลขที่........................................................ ได้แจ้ง
เตือนให้..................................................................... ชําระภาษีค้างน้ันแล้ว แต่ผู้ค้างชําระภาษีไม่ยอมชําระภาษี
ให้เสร็จสิ้นไป 

 อาศัยอํานาจตามมาตรา 143* แห่งพระราชบัญญัติภาษสีรรพสามิต พ.ศ. 2560 จึงแต่งต้ังให้ 
๑. .......................................................................ตําแหน่ง......................................................... 

 ๒. .......................................................................ตําแหน่ง.........................................................
 ๓. .......................................................................ตําแหน่ง......................................................... 
เป็นผู้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีให้คุ้มกับค่าภาษีค้างชําระและค่าใช้จ่ายในการยึดและขายทอดตลาด
ทรัพย์สิน 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                    สั่ง ณ วันที่...............เดือน....................................พ.ศ................. 
 
 
  (ลงช่ือ)......................................................................... 
  (........................................................................) 
          อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
 
 
 
 
 

                                          

* กรณีท่ีเป็นภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ปรับปรุง
แก้ไขบทอาศัยอํานาจเป็น “อาศัยอํานาจตามมาตรา 143 ประกอบกับมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560” 

บภ. ๑



             
  
 

 
ประกาศกรมสรรพสามิต 

เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต 
---------------------------------- 

ด้วยผู้ค้างชําระภาษี ราย..................................................................เลขประจําตัวประชาชน/
ทะเบียนนิติบุคคล......................................................................... อยู่บ้านเลขที่.............................................
ตรอก/ซอย..........................................หมู่ที่.............ถนน.............................................................แขวง/ตําบล
................................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.........................................................
เป็นหน้ีภาษีสรรพสามิตค้างชําระ จํานวน .......................................บาท (........................................................) 
ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษี เลขที่.....................................................ซึ่งกรมสรรพสามิตได้มีหนังสือ เลขที่
....................................................แจ้งเตือนให้............................................. ชําระภาษีค้างน้ันแล้ว แต่ผู้ค้างชําระ
ภาษีไม่ยอมชําระภาษีให้เสร็จสิ้นไป และกรมสรรพสามิตได้มีคําสั่ง ที่....................................................แต่งต้ัง
เจ้าพนักงานยึดทรัพย์สินของ...............................................................เพ่ือให้ได้รับชําระภาษีค้างแล้ว 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 143* แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จึงให้ยึด
ทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีรายดังกล่าวข้างต้น ดังมีรายการตามบัญชีแนบท้าย 

อน่ึง ถ้าผู้ค้างชําระภาษีประสงค์จะอุทธรณ์การยึดทรัพย์สินน้ี ให้ย่ืนอุทธรณ์ต่อ.......................... 
............................... ณ ...................................................... ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รับทราบการยึดทรัพย์สินน้ี 
และถ้าบุคคลอ่ืนประสงค์จะคัดค้านการยึดทรัพย์สินรายน้ี ให้ย่ืนคําร้องคัดค้านต่อ................................................. 
ณ ............................................................ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการยึดทรัพย์น้ัน แต่ถ้าไม่สามารถย่ืนคําร้อง
คัดค้านภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้น้ันจะยื่นคําร้องคัดค้านเมื่อพ้นระยะเวลาเช่นว่าน้ันได้ก็ต่อเมื่อมีพฤติการณ์
พิเศษและได้ย่ืนคําร้องคัดค้านไม่ช้ากว่า 7 วันก่อนวันที่กําหนดไว้เพ่ือขายทอดตลาดซึ่งทรัพย์สินน้ันเป็นครั้ง
แรก เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ผู้น้ันจะย่ืนคําร้องคัดค้านในภายหลังก็ได้ แต่จะต้องย่ืนเสียก่อนขายทอดตลาด
ทรัพย์สินน้ัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ วันที่........... เดือน ..................................พ.ศ. ................ 
 
 
                                                (ลงช่ือ)......................................................................... 
 (........................................................................) 
         อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
  
 
                                          

*  กรณีท่ีเป็นภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ปรับปรุง
แก้ไขบทอาศัยอํานาจเป็น “อาศัยอํานาจตามมาตรา 143 ประกอบกับมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560” 

บภ. ๒



 
คําเตือน** 

๑.  ผู้ใดถอน ทําให้เสียหาย ทําลาย หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมาย
ไว้ที่ส่ิงใด ๆ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในการยึด อายัด หรือรักษาส่ิงนั้นๆ มีความผิดและโทษ
ตามมาตรา ๑๔๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา  

๒.  ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ อัน
เจ้าพนักงานได้ยึดรักษาไว้ หรือส่ังให้ส่ง เพื่อเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่า  
เจ้าพนักงานจะรักษาทรัพย์หรือเอกสารน้ันไว้เอง หรือส่ังให้ผู้นั้นหรือผู้อื่นส่งหรือรักษาไว้ก็ตาม มีความผิดและโทษ
ตามมาตรา ๑๔๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา 

๓.  ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ ให้ประกาศ ภาพโฆษณา หรือเอกสารใดที่เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่ปิดหรือ
แสดงไว้ หรือส่ังให้ปิดหรือแสดงไว้ หลุด ฉีก หรือไร้ประโยชน์ มีความผิดและโทษตามมาตรา ๓๖๙ แห่งประมวล
กฎหมายอาญา 

4.  มาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 “เมื่อได้มีคําส่ังยึดหรืออายัดตามมาตรา ๑๔๓ และ
มาตรา ๑๔๔ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้อง
ที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว” และมาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 
๑๔๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินส่ีแสนบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

**
  คําเตือน ให้จัดพิมพ์ไว้เป็นด้านหลังของประกาศยึดทรัพย์สิน 



 
บญัชแีนบทา้ยประกาศยึดทรพัย์สินของผู้คา้งชําระภาษสีรรพสามิต 

ประกาศ ณ วันที่............... เดือน........................................ พ.ศ. ......................... 
ราย........................................................................ 

 

ลําดบัที ่ รายการ*** จํานวน ราคาประมาณ หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวม    

 

                                          

*** ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินพอสังเขป 



 
  

 

สญัญารกัษาทรพัย์สนิ 

 สถานที่ทําสญัญา ................................................ 
                        วันที่ ……... เดือน ..........….…...…. พ.ศ. ………..…. 

ข้าพเจ้า …………….......……........…………………………. อายุ ............ ปี อาชีพ.................................
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................อยู่บ้านเลขที่ .……................หมู่ที่ …….…..... ถนน 
...........................................….. ตําบล/แขวง ……………….……………......…. อําเภอ/เขต ……….......……………………… 
จังหวัด …………...........................……… เช้ือชาติ …....……. สัญชาติ ………………โทรศัพท์.........................................
มีความเกี่ยวพันกับผู้คา้งชําระภาษีโดยเป็น................................................................ 

ขอทําสัญญารักษาทรัพย์สินไว้กับกรมสรรพสามิตดังต่อไปน้ี 
1. ข้าพเจ้ายินยอมรักษาทรัพย์สิน จํานวน ................... รายการ รายละเอียดปรากฏตามบัญชี

แนบท้ายสัญญารักษาทรัพย์สินและได้รับมอบทรัพย์สินไว้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าจะรักษาทรัพย์สินเช่นวิญญูชนจะพึงประพฤติในการรักษาทรัพย์สินของตน หาก

ทรัพย์สินที่รักษาไว้เสียหายด้วยประการใดๆ เว้นแต่เหตุสุดวิสัย ข้าพเจ้าขอรับผิดทั้งสิ้น 
3. ข้าพเจ้าจะไม่เก็บรักษาทรัพย์สินไว้ที่อ่ืนใด นอกจากที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายสัญญารักษา

ทรัพย์สินหรือได้รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต 
4. ข้าพเจ้ายอมรับค่ารักษาทรัพย์สินเป็นเงิน ……….………………… บาท*  
5. ข้าพเจ้าจะคืนทรัพย์สินที่รักษาโดยสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์เช่นเดียวกับวันที่ทําสัญญาทันททีี่

ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความตามสัญญาน้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ  
 
  ลงช่ือ.....................................................ผู้รักษาทรัพย์สิน 
         (....................................................) 
  ลงช่ือ.....................................................ผู้ฝากทรัพย์สิน 
         (....................................................) 
  ลงช่ือ.....................................................พยาน 
         (....................................................) 
  ลงช่ือ.....................................................พยาน 
         (....................................................) 
 
 
 

                                          

* ถ้าไม่มี ให้ระบุว่าไม่มี 

บภ. 3



 

บญัชแีนบทา้ยสญัญารกัษาทรพัย์สิน** 
ลงวันที่............... เดือน........................................ พ.ศ. ......................... 

ผู้ค้างชําระภาษี ราย................................................................... 
 

ลําดบัที ่ รายการ จํานวน ราคาประมาณ สถานทีเ่กบ็รกัษา 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวม    

 

                                          

**  ให้ผู้รักษาทรัพย์สินลงลายมือชื่อไว้ท้ายรายการทรัพย์สินลําดับสุดท้ายด้วย 



             
 

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ถอนการยึดทรัพย์สิน 

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

 ตามที่กรมสรรพสามิตได้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี ราย..................................................
ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่......................................
น้ัน 

 บัดน้ี ขอประกาศให้ทราบว่าทรัพย์สินที่ยึดไว้ กรมสรรพสามิตได้ถอนการยึดและมอบให้
เจ้าของทรัพย์สินไปต้ังแต่วันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ................... ดังมีรายการตามบัญชี
แนบท้าย 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        ประกาศ ณ วันที่........... เดือน ..................................พ.ศ. ................ 
 
 
 
                                                (ลงช่ือ)......................................................................... 
 (........................................................................) 
         อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บภ. 4



 
บญัชแีนบทา้ยประกาศถอนการยึดทรพัย์สิน 

ประกาศ ณ วันที่............... เดือน........................................ พ.ศ. ......................... 
ราย....................................................................... 

 

ลําดบัที ่ รายการ* จํานวน ราคาประมาณ หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 รวม    

 

                                          

* ให้ระบุรายละเอียดทรัพย์สินพอสังเขป 



             
  
 
 

คําสั่งกรมสรรพสามิต 
ที่................../................... 

เรื่อง อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต 
---------------------------------- 

ด้วย........................................................................เลขประจําตัวประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคล 
.......................................................อยู่บ้านเลขที่.............................ตรอก/ซอย.................................................... 
หมู่ที่.............ถนน..........................................................แขวง/ตําบล...................................................................
เขต/อําเภอ.............................................จังหวัด.........................................................เป็นหน้ีภาษีสรรพสามิตค้าง
ชําระ จํานวน .........................................บาท (....................................................................) ตามหนังสือแจ้ง
การประเมินภาษี เลขที่...........................................................และกรมสรรพสามิตได้มีหนังสือ เลขที่................... 
...........................................แจ้งเตือนให้.............................................................. ชําระภาษีค้างน้ันแล้ว แต่ผู้ค้าง
ชําระภาษีไม่ยอมชําระภาษีให้เสร็จสิ้นไป  

อาศัยอํานาจตามมาตรา 144* แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 จึงออก
คําสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษีที่มีต่อบุคคลภายนอกให้ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สิน ดังต่อไปน้ี  

...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
ดังน้ัน จึงห้าม.............................................................................ซึ่งเป็นผู้ค้างชําระภาษีจําหน่ายสิทธิเรียกร้อง
ดังกล่าว และห้าม.......................................................................ชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินน้ันให้แก่ผู้ค้าง
ชําระภาษี แต่ให้ชําระหรือส่งมอบให้แก่................................................ ณ ........................................................... 
ภายใน......................................วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งน้ี 

อน่ึง ถ้าผู้ค้างชําระภาษีประสงค์จะอุทธรณ์การอายัดสิทธิเรียกร้องน้ี หรือบุคคลภายนอกประสงค์
จะคัดค้านการอายัดสิทธิเรียกร้องรายน้ี ให้ย่ืนอุทธรณ์หรือย่ืนคําร้องคัดค้านต่อ................................................... 
ณ ............................................................. ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการอายัดสิทธิเรียกร้องน้ี 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                    สั่ง ณ วันที่...............เดือน....................................พ.ศ................. 
 
  (ลงช่ือ)......................................................................... 
  (........................................................................) 
          อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
  
                                          

*  กรณีท่ีเป็นภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ปรับปรุง
แก้ไขบทอาศัยอํานาจเป็น “อาศัยอํานาจตามมาตรา 144 ประกอบกับมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560” 

บภ. 5



 
คําเตือน** 

1. มาตรา ๑๔๖ แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 “เมื่อได้มีคําสั่งยึดหรืออายัดตาม
มาตรา ๑๔๓ และมาตรา  ๑๔๔  แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดทําลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปให้แก่บุคคลอ่ืนซึ่ง
ทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องที่ถูกยึดหรืออายัดดังกล่าว” และมาตรา 190 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๔๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินสี่แสนบาท 

2. ในกรณีที่บุคคลภายนอกที่ได้รับคําสั่งอายัดน้ันปฏิเสธหรือโต้แย้งหน้ีที่เรียกร้องเอาแก่ตน มาตรา 
๑๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กรมสรรพสามิตฟ้องคดีต่อศาล แต่
ทั้งน้ีคําสั่งห้ามชําระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ผู้ค้างชําระภาษีน้ัน ยังคงมีผลอยู่จนกว่าศาลจะพิพากษาเป็น
อย่างอ่ืน 

 

                                          

** คําเตือน ให้จัดพิมพ์ไว้เป็นด้านหลังของคําสั่งอายัด 



             
  
 

คําสั่งกรมสรรพสามิต 
ที่................/.................. 

เรื่อง ถอนอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต 
---------------------------------- 

ตามท่ีกรมสรรพสามิตได้อายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษี ราย........................................ 
.............................................ตามคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่.................................................ลงวันที่......................... 
....................................น้ัน 

บัดน้ี มีเหตุอันสมควรจึงให้ถอนอายัดสิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ 
...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.............................. 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                    สั่ง ณ วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ. .............. 
 
 
                                                          (ลงช่ือ)......................................................................... 
 (........................................................................) 
         อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
 
 

 

บภ. 6



             
 

 
 

คําสั่งกรมสรรพสามิต 
ที่................ /................ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
---------------------------------- 

 ตามท่ีกรมสรรพสามิตได้ ยึดทรัพย์สิน / อายัดสิทธิเรียกร้องและได้รับทรัพย์สินจากการอายัด
สิทธิเรียกร้อง ของผู้ค้างชําระภาษี ราย...........................................................................ซึ่งมีภาษีสรรพสามิตค้าง
ชําระ จํานวน ..................................................บาท (................................................................) รายละเอียดของ 
การยึดทรัพย์สิน / การอายัดสิทธิเรียกร้อง ปรากฏตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ค้าง
ชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่................................................ และคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ................................ 
เรื่อง แต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่..................................... / คําสั่ง
กรมสรรพสามิต ที่ ................................................ เรื่อง อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
.......................................................... น้ัน 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 143 / มาตรา 144* แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดังน้ี 

๑. ....................................................... ตําแหน่ง........................................... ประธานกรรมการ 
๒. ....................................................... ตําแหน่ง........................................... กรรมการ 
๓. ....................................................... ตําแหน่ง........................................... กรรมการ  
4. ....................................................... ตําแหน่ง........................................... กรรมการ 
5. ....................................................... ตําแหน่ง........................................... กรรมการ 

เพ่ือดําเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินเพ่ือให้ได้รับชําระภาษีค้างจนกว่าจะเสร็จสิ้น 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                                    สั่ง ณ วันที่...............เดือน....................................พ.ศ................. 
 
 
 
  (ลงช่ือ)......................................................................... 
  (........................................................................) 
          อธิบดีกรมสรรพสามิต                             

                                          

*  กรณีท่ีเป็นภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ปรับปรุง
แก้ไขบทอาศัยอํานาจเป็น “อาศัยอํานาจตามมาตรา 143 / มาตรา 144 ประกอบกับมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560” 

 ท้ังนี้ ถ้าเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีได้จากการยึด ให้อ้างอิงอํานาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีบุคคลภายนอกส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเนื่องจาก
การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษี ให้อ้างอิงอํานาจตามมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

บภ. 7



 
 
 
  

 
 

ประกาศกรมสรรพสามิต 
เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 

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

 ด้วยคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินจะทําการขายทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษี ราย…… 
…...…………………….....…………... ตามประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต 
ลงวันที่....................................................................... และคําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ .................................... เรื่อง 
แต่งต้ังเจ้าพนักงานให้ยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่.......................................................... 
/ คําสั่งกรมสรรพสามิต ที่ ..................................... เรื่อง อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีสรรพสามิต ลงวันที่
..................................................... โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 143 / มาตรา 144* แห่งพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในวันที่..................................................................…เวลา.................................…….…...
สถานที่ขายทอดตลาด ………………………….............................................….........… ทรัพย์สินที่จะขายปรากฏตาม
บัญชีทรัพย์สินแนบท้ายประกาศน้ี 

ข้อสญัญา 
 1. เรื่องการรอนสิทธิ เรื่องค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เรื่องเขตเน้ือที่ การบอกประเภท
และสภาพของทรัพย์สิน คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินไม่รับรองและไม่รับผิดชอบ และเป็นหน้าที่ของ
ผู้ซื้อจะต้องระวังและตรวจดูเอง  
 2. ก่อนเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับทรัพย์สินที่ซื้อตามบัญชีทรัพย์สิน
แนบท้ายประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน และถือว่าผู้ซื้อได้ทราบถึงสภาพทรัพย์สินน้ันโดยละเอียดครบถ้วนแล้ว 
 3. เมื่อตกลงราคาแล้ว ผู้ซื้อจะต้องชําระเงินทันที หรือวางเงินมัดจําไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อ ในกรณีที่มีการวางเงินมัดจํา ผู้ซื้อต้องทําสัญญาขายทอดตลาดตามแบบ บภ. 9 และ
ชําระเงินส่วนที่เหลือภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําสัญญา เว้นแต่การซื้อทรัพย์สินประเภทซึ่งผู้ยึดถือครอบครอง
ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากผู้มีอํานาจออกใบอนุญาตในเร่ืองน้ัน ๆ ก่อน ผู้ซื้อต้องนําใบอนุญาตมาแสดง
พร้อมชําระเงินที่เหลือให้ครบถ้วน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทําสัญญา โดยผู้ซื้อต้องทําสัญญาขายทอดตลาด
ตามแบบ บภ. 9  
 4. เงินมัดจําที่ผู้ซื้อได้วางไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาทรัพย์สินที่ซื้อน้ัน หากผู้ซื้อไม่นํา
เงินที่เหลือมาชําระให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ผู้ซื้อไม่มีสิทธิได้รับเงินมัดจําน้ันคืน 
 

/5. ผูซ้ื้อ... 

                                          

*  กรณีท่ีเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชําระภาษีตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ให้ปรับปรุงแก้ไขบทอาศัยอํานาจเป็น “โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 143 / มาตรา 144 
ประกอบกับมาตรา 210 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560” 

 ท้ังนี้ ถ้าเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีได้จากการยึด ให้อ้างอิงอํานาจตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่ถ้าเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินท่ีบุคคลภายนอกส่งมอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเนื่องจาก
การอายัดสิทธิเรียกร้องของผู้ค้างชําระภาษี ให้อ้างอิงอํานาจตามมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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 5. ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายเสียหรือนําส่งค่าภาษีอากร รวมท้ังค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันพึงมีในการ
โอนทรัพย์สินน้ัน 
 6.  ในกรณีที่คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินเห็นว่า ทรัพย์สินที่ขายน้ันได้ราคาตํ่าเกิน
สมควร คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินมีสิทธิจะยกเลิกการขายทอดตลาดน้ันได้ 

อน่ึง ถ้าผู้หน่ึงผู้ใดประสงค์จะคัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายน้ีของคณะกรรมการ      
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ย่ืนคําร้องคัดค้านได้ต่อ.................................................. ณ ............................................. 
ก่อนการบังคับชําระภาษีค้างโดยการขายทอดตลาดทรัพย์สินได้เสร็จลง แต่ต้องไม่ช้ากว่า 15 วันนับแต่วันที่ทราบ
ข้อความหรือพฤติการณ์อันเป็นมูลแห่งข้ออ้างในการคัดค้านน้ัน  
                      

                 ประกาศ  ณ  วันที่……..….เดือน…………………………… พ.ศ..…………... 
 
 
                                                           (ลงช่ือ)......................................................................... 
  (........................................................................) 
         อธิบดีกรมสรรพสามิต                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ .......................................................... ในวันและเวลาราชการ 

 
 



 
 

บญัชทีรพัย์สนิแนบทา้ยประกาศขายทอดตลาดทรพัย์สิน 
ประกาศ ณ วันที่ ............ เดือน ................................ พ.ศ. .................. 

ราย ......................................................................................... 
 

ลําดบัที ่ รายการและรายละเอียดของทรพัย์สินทีจ่ะขาย จํานวน 
ราคาเร่ิมตน้ 
ที่ใช้ในการ 

ขายทอดตลาด 
หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



 
  

 

 

สัญญาขายทอดตลาด 
 สถานท่ีทําสัญญา ............................................................ 
                        วันท่ี ……..... เดือน ..……...........….…...…. พ.ศ. ………..…. 

ข้าพเจ้า …………….......……................…………………………. อายุ ............ ปี อาชีพ..............................................
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................อยู่บ้านเลขท่ี .……................หมู่ท่ี …….…..... ถนน ......................... 
......……………..........….. ตําบล/แขวง ……………….………………. อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………................……… 
เชื้อชาติ …...……. สัญชาติ ………………โทรศัพท์........................................ได้ซ้ือ………………………..................................................… 
…………….……..........................…....................……… จากขายทอดตลาดเม่ือวันท่ี …..…. เดือน …………………………. พ.ศ. ………..….. 
จํานวนเงิน ……………….....................…………….. บาท (…………………………………………………………...............………..…) 

ขอให้สัญญากบัคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินว่า 
ข้อ 1  ข้าพเจ้าขอวางเงินมัดจําเป็นจํานวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาทรัพย์สินท่ีซ้ือ เป็นจํานวน 

…………...................…….…….บาท (…………………………….............………..…) และจะนําเงินท่ีเหลือมาชําระให้ครบถ้วนภายใน 30 
วันนับแต่วันท่ีทําสัญญานี้ โดยข้าพเจ้าจะเป็นผู้เสียค่าภาษีอากรและเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันพึงมีในการโอนทรัพย์สินเอง 

ข้อ 2  กรณีซ้ือทรัพย์สินประเภทซ่ึงผู้ยึดถือครอบครองจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากผู้มีอํานาจออก
ใบอนุญาตก่อน ข้าพเจ้าจะนําใบอนุญาตมาแสดงและชําระเงินท่ีเหลือให้ครบถ้วนภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีทําสัญญานี้ โดย
ข้าพเจ้าจะเป็นผู้เสียค่าภาษีอากรและเสียค่าธรรมเนียมต่าง ๆ อันพึงมีในการโอนทรัพย์สินเอง 

ข้อ 3  ถ้าข้าพเจ้าไม่ชําระเงินท่ีเหลือให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามข้อ 1 หรือไม่นําใบอนุญาตมาแสดง
และชําระเงินท่ีเหลือให้ครบถ้วนตามข้อ 2 แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายอมให้คณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินริบเงินมัดจําและ
จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ ในการขายทอดตลาดครั้งหลังถ้าได้ราคาตํ่ากว่าเดิมหรือมีการเสียหายด้วยประการใด 
ข้าพเจ้ายอมใช้ราคาท่ีขาดและค่าเสียหายท้ังสิ้น 

ข้อ 4  ถ้าคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพย์สินหรือเจ้าพนักงานไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาซ้ือขายและ
โอนกรรมสิทธ์ิให้ข้าพเจ้าได้ด้วยประการใดภายหลังทําสัญญานี้ ข้าพเจ้ายอมยกเลิกสัญญาซ้ือขายนี้ท้ังหมดและจะไม่คิดดอกเบี้ย
หรือค่าเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากให้เจ้าพนักงานคืนเงินมัดจําซ่ึงข้าพเจ้าได้วางไว้เท่านั้น 

ข้อ 5  เร่ืองการรอนสิทธิก็ดี เร่ืองค่าภาษีอากรต่าง ๆ ก็ดี เร่ืองเขตเนื้อท่ีก็ดี หรือเร่ืองการบอกประเภทและ
สภาพของทรัพย์สินก็ดี ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าเป็นการประมาณและข้าพเจ้ามีหน้าท่ีท่ีจะระวังและตรวจดูเอง ข้าพเจ้าไม่ถือว่าเป็น
ข้อสําคัญท่ีทําให้สัญญานี้เสียไป 

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามสัญญานี้แล้วทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

 ลงชื่อ...........................................................ผู้ซ้ือ  ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการ 
       (...........................................................)                    (...........................................................) 

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

 ลงชื่อ...........................................................กรรมการ ลงชื่อ.............................................................กรรมการ 
       (...........................................................)   (...........................................................) 
หมายเหตุ  ผู้ซ้ือจะต้องวางมัดจําและชําระราคาส่วนท่ีเหลือด้วยเงินสด หากผู้ซ้ือขอชําระด้วยเช็ค ให้รับชําระได้เฉพาะเช็คธนาคาร

แห่งประเทศไทย เช็คท่ีมีธนาคารค้ําประกัน หรือเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่าย 
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