
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าดว้ยการปฏบิตัิเกี่ยวกบั

การบงัคบัช าระภาษีคา้ง

โดยการยึด การอายดั และการขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิ

ตามพระราชบญัญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.๒๕๖๐



หลกัการและเหตผุล

• ระเบยีบ ขอ้ ๒๐ การด าเนินการเพือ่ยดึทรพัยส์นิ  ผูอ้  านวยการส านกังานสรรพสามติภาค ซึง่ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดี มอี านาจออกค าส ัง่

แต่งตัง้เจา้พนกังานสรรพสามติ ใหม้อี  านาจหนา้ทีย่ดึทรพัยส์นิ ของผูค้า้งช าระภาษี

• ระเบยีบ ขอ้ ๓๑ ขอ้ ๓๔ เมือ่ยดึอสงัหารมิทรพัย ์และ การยดึทรพัยท์ีม่รูีปร่าง แลว้ ใหน้ าหนงัสอืส าคญัเกี่ยวกบัทรพัย ์และทรพัยน์ ัน้ มาเก็บ

รกัษาไว ้ณ ส านกังานสรรพสามติภาคหรอืส านกังานสรรพสามติพื้นที ่ท ัง้นี้ตามทีผู่อ้อกค าส ัง่เหน็สมควร



หลกักฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง

•พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่วนที ่๑๔ การบงัคบัช าระภาษี

คา้ง เกี่ยวกบั การยดึทรพัยส์นิ การอายดัสทิธเิรยีกรอ้ง การขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิ

•ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ ลกัษณะ ๒ การบงัคบัคดตีามค า

พพิากษาหรอืค าส ัง่ หมวด ๒ การบงัคบัคดใีนกรณีทีเ่ป็นหนี้ เงนิ 



สาระส าคญัของระเบยีบ

•ประกอบดว้ย

•หมวด ๑ บทท ัว่ไป 

•หมวด ๒ การยดึทรพัยส์นิ

•หมวด ๓ การอายดัสทิธเิรยีกรอ้ง

•หมวด ๔ การขายทอดตลาดทรพัยส์นิ 

•หมวด ๕ บทเฉพาะกาล



หมวด ๑ บทท ัว่ไป

• ภาษคีา้ง หมายถงึ ภาษตีามหนงัสอืแจง้การประเมนิซึง่ผูม้หีนา้ทีเ่สยีภาษมีไิดช้ าระภายในระยะเวลาทีก่  าหนดไวใ้น

หนงัสอื

• “ยดึ” หมายความวา่ การกระท าใด ๆ ต่อทรพัยส์นิของผูค้า้งช าระภาษเีพือ่ให ้ทรพัยส์นินัน้ไดเ้ขา้มาอยู่ในความ

ควบคุมดูแลหรือครอบครองของเจา้พนกังานสรรพสามติหรือผูท้ีไ่ดร้บั มอบหมายจากผูม้ีอ  านาจออกค าส ัง่ยดึ

ทรพัยส์นิ

• “อายดั” หมายความวา่ การอายดัสทิธิเรยีกรอ้งของผูค้า้งช าระภาษทีีม่ต่ีอ บคุคลภายนอกใหช้ าระเงนิหรอืส่งมอบ

ทรพัยส์นิ โดยส ัง่ใหผู้ค้า้งช าระภาษงีดเวน้การจ าหน่าย จ่าย โอน หรอืกระท านิตกิรรมใด ๆ เกี่ยวกบัทรพัยส์นิ

หรอืสทิธิเรยีกรอ้งทีไ่ดส้ ัง่อายดัไวแ้ละหา้มบคุคลภายนอกนัน้ ช าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัยส์นินัน้ใหแ้ก่ผูค้า้งช าระ

ภาษแีต่ใหช้ าระหรอืส่งมอบใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ที ่ณ ทีซ่ึง่ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งก าหนด



• ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิ อายดัสทิธเิรยีกรอ้ง และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ

(1) อธบิดสี  าหรบัทอ้งทีท่ ัว่ราชอาณาจกัร 

(2) ผูอ้  านวยการส านกังานสรรพสามติภาคซึง่ปฏบิตัริาชการแทนอธบิดี

(3) ผูอ้  านวยการส านกักฎหมายซึง่ปฏบิตัริาชการแทนอธบิด ีเฉพาะภาษคีา้งตามหนงัสอืแจง้การประเมนิภาษตีาม พระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ 

พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึง่หนงัสอืแจง้การประเมนิภาษกี าหนดใหช้ าระภาษ ีณ ส านกังานสรรพสามติพื้นทีใ่นทอ้งทีก่รุงเทพมหานคร และผลการพจิารณา

เกี่ยวกบัจ านวนภาษตีามหนงัสอืประเมนินัน้ไดส้ิ้นสุดลงแลว้ก่อนวนัที ่๑๖ กนัยายน ๒๕๖๐ (ระเบยีบมผีลบงัคบั)

• ระยะเวลาในการบงัคบัช าระภาษคีา้ง 

จะตอ้งด าเนินการในวนัท าการปกตใินเวลาระหว่าง พระอาทติยข์ึ้นและพระอาทติยต์ก

แต่ถา้ยงัไม่แลว้เสร็จ ประกอบกบัมคีวามจ าเป็น และสมควรจะกระท าต่อไปในเวลาหลงัพระอาทติยต์กก็ได ้ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นและสมควร    

ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิหรอือายดั สทิธเิรยีกรอ้งจะอนุญาตให ้ด าเนินการบงัคบัช าระภาษคีา้งนอกวนัท าการงานปกตหิรอืในเวลาหลงัพระ

อาทติยต์กก็ได ้



• ทรพัยส์นิทีไ่ม่อยู่ในบงัคบัความรบัผดิแห่งการบงัคบัภาษคีา้ง

(๑) เครื่องนุ่งห่มหลบันอน เครื่องใชใ้นครวัเรอืน หรอืเครื่องใชส้อยส่วนตวั โดยประมาณรวมกนัราคาไม่เกนิประเภทละสองหมืน่บาท แต่ในกรณี

ทีม่อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเหน็สมควร จะก าหนดใหท้รพัยส์นิแต่ละประเภทดงักลา่วทีม่รีาคารวมกนัเกนิสองหมืน่บาทเป็นทรพัยส์นิทีไ่ม่ตอ้ง

อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัความรบัผดิแห่งการบงัคบัช าระภาษคีา้งก็ได ้ท ัง้นี้ โดยค านึงถงึความจ าเป็นตามฐานะของผูค้า้งช าระภาษี

(๒) สตัว ์สิง่ของ เครื่องมอื เครื่องใชใ้นการประกอบอาชพีหรอืประกอบวชิาชพี เท่าที่จ  าเป็นในการเลี้ยงชพีของผูค้า้งช าระภาษรีาคารวมกนั

โดยประมาณไม่เกนิหนึ่งแสนบาท แต่ถา้ผูค้า้ง ช าระภาษมีคีวามจ าเป็นในการเลี้ยงชพีก็อาจรอ้งขอต่อผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิขออนุญาตใช ้

สตัว ์สิง่ของ เครื่องมอื เครื่องใชเ้ท่าที่จ  าเป็นในการประกอบอาชพีหรอืประกอบวชิาชพีในกจิการดงักลา่วของ ผูค้า้งช าระภาษอีนัมรีาคารวมกนัเกนิ

กวา่จ านวนราคาทีก่  าหนดนัน้ ในกรณีเช่นนี้ใหผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่ ยดึทรพัยส์นิมอี านาจทีจ่ะใชดุ้ลพนิิจไม่อนุญาตหรอือนุญาตไดเ้ท่าที่จ  าเป็น

ภายในบงัคบัแห่งเงือ่นไขตามทีเ่หน็สมควร 

(๓) สตัว ์สิง่ของ เครื่องใชแ้ละอปุกรณ์ที่จ  าเป็นตอ้งใชท้  าหนา้ทีช่่วยหรอืแทนอวยัวะของผูค้า้งช าระภาษี

(๔) ทรพัยส์นิของผูค้า้งช าระภาษอีนัมลีกัษณะเป็นของส่วนตวัโดยแทเ้ช่น หนงัสอืส าหรบัวงศต์ระกูลโดยเฉพาะจดหมายหรือสมดุบญัชต่ีาง ๆ 

(๕) ทรพัยส์นิของกสกิรซึง่ตอ้งหา้มมใิหย้ดึตามกฎหมายว่าดว้ยการยดึทรพัยส์นิ ของกสกิร ไดแ้ก่ พชืผลทีย่งัไม่ถึงเวลาเก็บเกี่ยว พชืพนัธุท์ี่ใชใ้นปี

ต่อไปตามประมาณอนัสมควร โดยเทยีบเคียงกบัเนื้อทีซ่ึง่กสกิรไดท้ าในปีทีล่ว่งมาแลว้ พชืผลทีเ่ก็บไวส้  าหรบัเลี้ยงตวัและครอบครวัตาม ฐานานุรูป

ส าหรบัปีหนึ่ง และสตัวแ์ละเครื่องมอืประกอบอาชพีทีม่ไีวพ้อควรแก่การด าเนินอาชพีต่อไป

(๖) ทรพัยส์นิอย่างใดทีโ่อนกนัไม่ไดต้ามกฎหมาย หรอืตามกฎหมายย่อมไม่อยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัคด ี



• ภายใตบ้งัคบับทบญัญตัแิห่งกฎหมายอื่น เงนิหรอืสทิธิเรยีกรอ้งเป็นเงนิของผูค้า้งช าระภาษดีงัต่อไปนี้

ไมอ่ยู่ในความรบัผดิแห่งการบงัคบัช าระภาษคีา้ง

(๑) เบี้ยเลี้ยงชพีซึง่กฎหมายก าหนดไว ้ส่วนเงนิรายไดเ้ป็นคราว ๆ ซึง่บคุคล ภายนอกไดย้กใหเ้พือ่เลี้ยงชพีนัน้ ใหม้จี  านวนไมเ่กนิเดอืนละสองหมืน่บาทหรอืตาม

จ านวนทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งเหน็สมควร 

(๒) เงนิเดอืน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ เบี้ยหวดั หรอืรายไดอ้ื่นในลกัษณะ เดยีวกนัของขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่หรอืลูกจา้งในหน่วยราชการ และเงนิสงเคราะห์

บ  านาญ หรอืบ าเหน็จ ทีห่น่วยราชการไดจ่้ายใหแ้ก่คู่สมรสหรอืญาตทิีย่งัมชีวีติของบคุคลเหลา่นัน้

(๓) เงนิเดอืน ค่าจา้ง บ านาญ ค่าชดใชเ้งนิสงเคราะหห์รอืรายไดอ้ื่นในลกัษณะ เดยีวกนัของพนกังาน ลูกจา้ง หรอืคนงาน นอกจากทีก่ล่าวไวใ้น (๒) ทีน่ายจา้ง

หรอืบคุคลอื่นใดไดจ่้าย ใหแ้ก่บคุคลเหลา่นัน้ หรอืคู่สมรส หรอืญาตทิีย่งัมชีวีติของบคุคลเหลา่นัน้ เป็นจ านวนรวมกนัไมเ่กนิเดอืน ละสองหมืน่บาทหรอืตาม

จ านวนทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งเหน็สมควร 

(๔) บ าเหน็จหรอืค่าชดเชยหรอืรายไดอ้ื่นในลกัษณะเดยีวกนัของบคุคลตาม (๓) เป็นจ านวนไมเ่กนิสามแสนบาทหรอืตามจ านวนทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิ

เรยีกรอ้งเหน็สมควร

(๕) เงนิฌาปนกจิสงเคราะหท์ีผู่ค้า้งช าระภาษไีดร้บัอนัเนื่องมาแต่ความตาย ของบคุคลอื่นเป็นจ านวนตามทีจ่  าเป็นในการด าเนินการฌาปนกจิศพตามฐานะของ

ผูต้ายทีผู่ม้อี  านาจออก ค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งเหน็สมควร ในกรณีทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งเป็นผูก้ าหนดจ านวนเงนิตาม (๑) (๓) และ (๔) ใหผู้ ้

มอี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งค านึงถงึฐานะในทางครอบครวัของผูค้า้งช าระ ภาษแีละจ านวนบพุการแีละผูส้บืสนัดานซึ่งอยู่ในความอปุการะของผูค้า้งช าระ

ภาษดีว้ย และส าหรบัใน กรณีตาม (๑) และ (๓) ใหผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้งก าหนดใหไ้มน่อ้ยกวา่อตัราเงนิเดอืนข ัน้ ต า่สุดของขา้ราชการพลเรอืน

ในขณะนัน้และไมเ่กนิอตัราเงนิเดอืนข ัน้สูงสุดของขา้ราชการพลเรอืนในขณะนัน้



ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหม้อี  านาจหนา้ที่

• ใหส้  านกังานสรรพสามติภาคทีก่  ากบัดูแลส านกังานสรรพสามติพื้นทีท่ีม่ภีาษคีา้งอยู่ในพื้นทีค่วามรบัผดิชอบ เป็น

หน่วยงานทีม่หีนา้ทีแ่ละ     ความรบัผดิชอบในการเร่งรดัจดัเก็บและบงัคบัช าระภาษคีา้งตามระเบยีบนี้ และใหม้ี

อ  านาจหนา้ทีใ่นการตรวจตราและระงบัการจดทะเบยีนเสร็จ การช าระบญัชขีองผูค้า้งช าระภาษทีีเ่ป็นนิตบิคุคลเพือ่

ประโยชนใ์นการบงัคบัช าระภาษคีา้งจนถงึทีสุ่ด

• กรณีทีส่  านกังานสรรพสามติภาคทีม่หีนา้ทีเ่ร่งรดัจดัเก็บภาษคีา้งและบงัคบัช าระภาษคีา้ง พบว่าผูค้า้งช าระภาษมีี

ทรพัยส์นิทีม่ใิช่สทิธเิรยีกรอ้งต ัง้อยู่นอกพื้นทีค่วามรบัผดิชอบของส านกังานสรรพสามติภาค ใหด้ าเนินการรอ้ง

ขอใหส้  านกังานสรรพสามติภาคทีท่รพัยส์นินัน้อยู่ในพื้นที ่ความรบัผดิชอบ พจิารณาด าเนินการบงัคบัช าระภาษี

คา้งโดยยดึทรพัยส์นินัน้ออกขายทอดตลาดเพือ่ให ้ไดร้บัช าระภาษคีา้ง



หมวดที ่2 การยดึทรพัยส์นิ

• ก่อนการบงัคบัช าระภาษคีา้งโดยการยดึทรพัยส์นิหรอือายดัสทิธิเรยีกรอ้ง ใหผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่จะตอ้งมคี าเตอืนเป็นหนงัสอืใหผู้ค้า้งช าระภาษ ีช าระภาษคีา้ง

ภายในระยะเวลาทีก่  าหนด แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั

• การด าเนินการเพือ่ยดึทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติเสนอขออนุมตัสิ ัง่ ยดึทรพัยส์นิโดยจดัท าค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิตามแบบ บภ. ๑ และประกาศยดึ

ทรพัยส์นิ ตามแบบ บภ. ๒ พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ต่อผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิ เมือ่ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิลงนาม

ในค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิและประกาศ ยดึทรพัยส์นิ หรอืส ัง่การเป็นอย่างอื่นแลว้ ใหส้่งเรื่องใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติเพือ่ด าเนินการต่อไป

• การยดึสงัหารมิทรพัยม์รูีปร่างของผูค้า้งช าระภาษนีัน้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติ กระท าโดย

(๑) น าทรพัยน์ ัน้มาเก็บรกัษาไวห้รอืเก็บรกัษาทรพัยน์ ัน้ไว ้

(๒) แจง้รายการทรพัยท์ีย่ดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละผูค้รอบครองหรอืผูดู้แลทรพัย ์นัน้ทราบ

(๓) แสดงใหเ้หน็ประจกัษแ์จง้โดยการประทบัตราหรอืโดยวธิีอืน่ใดตามที ่เจา้พนกังานสรรพสามติเหน็สมควรว่าไดม้กีารยดึทรพัยน์ ัน้แลว้

• การยดึเรอื แพ สตัวพ์าหนะ หรอืสงัหารมิทรพัยม์รูีปร่างอย่างอื่นของผูค้า้ง ช าระภาษซีึง่จะตอ้งจดทะเบยีนกรรมสทิธิ์หรอืไดจ้ดทะเบยีนกรรมสทิธิ์ไวแ้ลว้ตาม

กฎหมาย ใหเ้จา้พนกังาน สรรพสามติกระท าโดย (๑) ด าเนินการตามวธิีการขา้งตน้ และ (๒) แจง้ใหน้ายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจหนา้ที ่    

จดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ทราบ ถา้ไดม้กีารจดทะเบยีนกรรมสทิธิ์ไวแ้ลว้ ใหน้ายทะเบยีนหรอืพนกังาน เจา้หนา้ทีบ่นัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน 



• วธิปีฏบิตัใินการยดึสงัหารมิทรพัยท์ีม่รูีปร่าง

(1) จะตอ้งด าเนินการในวนัท าการปกตใินเวลาระหวา่ง พระอาทติยข์ึ้นและพระอาทติยต์ก แต่ถา้ยงัไม่แลว้เสร็จประกอบกบัมคีวามจ าเป็นและสมควร จะกระท า ต่อไปในเวลาหลงัพระ
อาทติยต์กก็ได ้กรณีทีม่คีวามจ าเป็นและสมควร ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิจะ อนุญาตใหด้ าเนินการยดึทรพัยส์นินอกวนัท าการงานปกตหิรอืในเวลาหลงัพระอาทติยต์กก็ได ้

(2) ก่อนออกไปท าการยดึทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติตรวจสอบให ้ชดัเจนวา่จะตอ้งยดึทรพัยส์นิอะไร ของบคุคลใด และจ านวนราคาทรพัยส์นิทีจ่ะยดึไดต้ามกฎหมายนัน้ มี
ราคาประมาณเท่าใด

(3) การออกไปท าการยดึทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติน าค าส ัง่ยดึ ทรพัยส์นิและประกาศยดึทรพัยส์นิ พรอ้มท ัง้เครื่องมอืและอปุกรณ์ส าหรบัท าการยดึทรพัยส์นิตดิตวัไป 
ด าเนินการดว้ย เช่น เทปกาวส าหรบัคาดทรพัยส์นิและลงลายมอืก ากบั ตราประทบั เป็นตน้

(4) ก่อนการยดึทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติแจง้รายการทรพัยท์ีย่ดึให ้ผูค้า้งช าระภาษแีละผูค้รอบครองหรอืผูดู้แลทรพัยน์ ัน้ทราบ กรณีทรพัยส์นิทีย่ดึน ัน้มผูีถ้อืกรรมสทิธิ์รวม 
ใหป้ฏบิตัติามความในวรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

(5) ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติด าเนนิการไปตามความจ าเป็นและสมควรแห่ง พฤตกิารณ์เพือ่ด าเนนิการยดึทรพัยส์นิจนไดใ้นกรณีทีม่ผูีข้ดัขวางหรอืมเีหตอุนัควรเชื่อวา่จะมผูีข้ดัขวาง ให ้
เจา้พนกังานสรรพสามติแจง้ใหพ้นกังานฝ่ายปกครองหรอืต ารวจช่วยเหลอื การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเหน็สมควร เจา้พนกังานสรรพสามติ อาจขอความร่วมมอืเจา้พนกังาน
ต ารวจใหอ้ยู่ร่วมในการด าเนินการ และอาจแจง้ความใหเ้จา้พนกังาน ต ารวจแห่งทอ้งทีบ่นัทกึไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยก็ได ้

(6) ในกรณีทีม่เีหตอุนัควรเชื่อวา่มทีรพัยส์นิของผูค้า้งช าระภาษอียู่ในสถานทีใ่ดๆ ทีผู่ค้า้งช าระภาษคีรอบครองหรอืครอบครองร่วมกบัผูอ้ื่น เจา้พนกังานสรรพสามติมอี านาจคน้สถานที ่
ดงักลา่ว และมอี านาจกระท าการใด ๆ ตามทีจ่  าเป็นเพือ่เปิดสถานทีด่งักลา่ว รวมท ัง้ตูน้ิรภยั ตูห้รอืทีเ่ก็บของอืน่ ๆ ท ัง้นี้ตามมาตรา 145 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบญัญตัภิาษี
สรรพสามติ พ.ศ. 2560 ประกอบ มาตรา 282 แห่งประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง

(7) เมือ่ยดึทรพัยส์นิเสร็จแลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติปิดประกาศยดึ ทรพัยส์นิไวณ้ สถานทีย่ดึโดยเปิดเผย และใหแ้สดงใหเ้หน็ประจกัษแ์จง้โดยการประทบัตราหรอืโดยวธิอีืน่ ใด
ตามทีเ่จา้พนกังานสรรพสามติเหน็สมควรวา่ไดม้กีารยดึทรพัยน์ ัน้แลว้ 

(8) การยดึเรอื แพ สตัวพ์าหนะ หรอืสงัหารมิทรพัยม์รูีปร่างอย่างอืน่ของผูค้า้ง ช าระภาษซีึง่จะตอ้งจดทะเบยีนกรรมสทิธิ์หรอืไดจ้ดทะเบยีนกรรมสทิธิ์ไวแ้ลว้ตามกฎหมาย ใหเ้จา้
พนกังาน สรรพสามติแจง้นายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจหนา้ทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยการ นัน้ทราบเพือ่บนัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน



• การยดึหลกัทรพัยท์ีเ่ป็นหลกัทรพัยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด หลกัทรพัยข์องผูค้า้งช าระภาษใีหเ้จา้พนกังานสรรพสามติกระท า

โดย (1) ในกรณีทีย่งัไม่มกีารออกใบตราสาร ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติแจง้รายการ และจ านวนหลกัทรพัยท์ีย่ดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละผูอ้อก

หลกัทรพัยน์ ัน้ทราบ และเมือ่ไดด้ าเนินการยดึ หลกัทรพัยด์งักลา่วเสร็จแลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติส ัง่ใหผู้อ้อกหลกัทรพัยอ์อกใบตราสารส่ง

ใหแ้ก่ เจา้พนกังานสรรพสามติ (๒) ในกรณีทีม่กีารออกใบตราสารแลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติแจง้รายการ และจ านวนหลกัทรพัยท์ีย่ดึให ้

ผูค้า้งช าระภาษผูีอ้อกหลกัทรพัยแ์ละผูค้รอบครองตราสารเท่าทีท่ราบ รวมท ัง้บคุคลซึง่ตอ้งช าระหนี้ตามตราสารนัน้ ทราบ และเมือ่ไดด้ าเนินการ

ยดึหลกัทรพัยด์งักลา่วเสร็จแลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติน าตราสารนัน้มาเก็บรกัษาไวห้ากสามารถน ามาได ้(๓) ในกรณีทีเ่ป็นหลกัทรพัยซ์ึง่

ฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยต์ามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หเ้จา้พนกังานสรรพสามติแจง้รายการและจ านวน

หลกัทรพัยท์ี ่ยดึใหผู้ค้า้งช าระภาษผูีอ้อกหลกัทรพัยผู์ฝ้ากหลกัทรพัยแ์ละศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยต์ามกฎหมายว่าดว้ย หลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท์ราบเพือ่ปฏบิตัติามทีไ่ดร้บัแจง้จากเจา้พนกังานสรรพสามติ (๔) ในกรณีทีเ่ป็นหลกัทรพัยท์ีไ่ม่มกีารออกใบตราสาร ใหเ้จา้พนกังาน

สรรพสามติ แจง้รายการและจ านวนหลกัทรพัยท์ีย่ดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละผูอ้อกหลกัทรพัยท์ราบ เพือ่ปฏบิตัติามที ่ไดร้บัแจง้จากเจา้พนกังาน

สรรพสามติ

• การยดึต ัว๋เงนิหรอืตราสารเปลีย่นมอือืน่ใดของผูค้า้งช าระภาษใีหน้ าขอ้ 24 (๒) มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหม้ผีลเป็นการอายดัสทิธเิรยีกรอ้ง

ตามตัว๋เงนิหรอืตราสารนัน้ดว้ย

• การยดึหุน้ของผูค้า้งช าระภาษซีึ่งเป็นหุน้ส่วนจ าพวกจ ากดัความรบัผดิในหา้ง หุน้ส่วนจากดั หรอืผูถ้อืหุน้ในบรษิทัจ ากดั ใหเ้จา้พนกังาน

สรรพสามติกระท าโดย (๑) แจง้การยดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืบริษทัจ ากดัทีผู่ค้า้ง ช าระภาษเีป็นหุน้ส่วนหรอืผูถ้อืหุน้อยู่

ทราบ (๒) แจง้ใหน้ายทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทันัน้บนัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน



• การยดึสทิธใินสทิธบิตัร สทิธใินเครื่องหมายการคา้ หรอืสทิธอิย่างอืน่ของผูค้า้ง ช าระภาษทีีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืทีเ่กี่ยว

เนื่องกนักบัสทิธดิงักลา่ว ซึง่ไดจ้ดทะเบยีนหรอืขึ้นทะเบยีน ไวแ้ลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติกระท าโดย (1) แจง้รายการสทิธทิีย่ดึ

ใหผู้ค้า้งช าระภาษทีราบ (๒) แจง้ใหน้ายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจหนา้ทีจ่ดทะเบยีน ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้

บนัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน 

• การยดึสทิธใินเครื่องหมายการคา้ซึง่ยงัมไิดจ้ดทะเบยีน ลขิสทิธิ์สทิธขิอรบั สทิธบิตัร สทิธใินชื่อทางการคา้หรอืยีห่อ้ หรอืสทิธอิย่าง

อืน่ของผูค้า้งช าระภาษทีีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั หรอืทีเ่กี่ยวเนื่องกนักบัสทิธดิงักลา่ว ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติกระท าโดยแจง้

รายการสทิธทิีย่ดึใหผู้ค้า้ง ช าระภาษทีราบ ขอ้ 29 การยดึสทิธกิารเช่าทรพัยส์นิหรอืสทิธทิีจ่ะไดใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ซึง่อาจมรีาคาและ 

ถอืเอาไดข้องผูค้า้งช าระภาษเีช่น บรกิารโทรศพัทห์รอืโทรคมนาคม หรอืบรกิารอืน่ใดทีอ่าจไดร้บัจาก ทรพัยส์นิหรอืบรกิารของผูอ้ืน่ 

ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติกระท าโดย (1) แจง้รายการสทิธทิีย่ดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละผูใ้หเ้ช่าหรอืผูใ้หบ้รกิาร แลว้แต่ กรณีทราบ 

(2) ในกรณีทีไ่ดม้กีารจดทะเบยีนการเช่าทรพัยส์นิหรอืการใหบ้รกิารดงักลา่ว ใหแ้จง้นายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจ

หนา้ทีต่ามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้บนัทกึการยดึไว ้ในทะเบยีนดว้ย ขอ้ 30 การยดึสทิธขิองผูค้า้งช าระภาษตีามใบอนุญาต ประทาน

บตัร อาชญาบตัร สมัปทาน หรอืสทิธอิย่างอืน่ของผูค้า้งช าระภาษทีีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืทีเ่กี่ยวเนื่องกนักบัสทิธ ิดงักลา่ว ให ้

เจา้พนกังานสรรพสามติกระท าโดย (1) แจง้รายการสทิธทิีย่ดึใหผู้ค้า้งช าระภาษทีราบ (2) แจง้ใหน้ายทะเบยีนหรอืพนกังานเจา้หนา้ที่

ผูม้อี  านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย วา่ดว้ยการนัน้บนัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน 



• การยดึอสงัหารมิทรพัยข์องผูค้า้งช าระภาษใีหเ้จา้พนกังานสรรพสามติกระท า โดย (1) ด าเนินการใหไ้ดห้นงัสอืส าคญัส าหรบัทรพัยน์ ัน้มาและเก็บ

รกัษาไวณ้ ส านกังานสรรพสามติภาคหรือส านกังานสรรพสามติพื้นทีต่ามทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเหน็สมควร เวน้แต่ทรพัยน์ ัน้ยงัไม่มี

หนงัสอืส าคญัหรอืน าหนงัสอืส าคญัมาไม่ได ้(2) แสดงใหเ้หน็ประจกัษแ์จง้โดยการปิดประกาศไวท้ีท่รพัยส์นิน ัน้วา่ ไดม้กีาร ยดึทรพัยน์ ัน้แลว้ (3) 

แจง้รายการทรพัยท์ีย่ดึใหบ้คุคลดงัต่อไปนี้ทราบ (ก) ผูค้า้งช าระภาษคีา้ง (ข) บคุคลอืน่ซึง่มชีื่อในทะเบยีนว่าเป็นเจา้ของทรพัยน์ ัน้ (ค) เจา้

พนกังานทีด่นิหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจหนา้ทีจ่ดทะเบยีน สทิธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกบัทรพัยน์ ัน้ ถา้ทรพัยน์ ัน้มทีะเบยีน ใหเ้จา้พนกังาน

ทีด่นิหรอืพนกังานเจา้หนา้ที ่บนัทกึการยดึไวใ้นทะเบยีน - ๑๒ - เมือ่ไดแ้จง้การยดึใหผู้ค้า้งช าระภาษแีละเจา้พนกังานทีด่นิหรอืพนกังาน 

เจา้หนา้ทีผู่ม้อี  านาจหนา้ทีจ่ดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมเกี่ยวกบัทรพัยน์ ัน้แลว้ ถอืวา่เป็นการยดึตาม กฎหมาย

• เมือ่ยดึทรพัยส์นิแลว้ ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติจดัท าบญัชทีรพัยส์นิทีย่ดึไว ้โดยแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการทรพัยส์นิ จ านวน ราคา

ประมาณ และการเก็บรกัษาทรพัยส์นิน ัน้ และส่งรายงานการยดึทรพัยส์นิพรอ้มดว้ยบญัชทีรพัยส์นิต่อผูม้ีอ  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิ และให ้

เจา้พนกังานสรรพสามติเสนอขออนุมตัิส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิต่อผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาด ทรพัยส์นิตามระเบยีบนต้ี่อไป ถา้

ทรพัยส์นิทีย่ดึน ัน้มสีภาพเป็นของสดของเสยีไดใ้หเ้จา้พนกังานสรรพสามติ รายงานการยดึทรพัยส์นิพรอ้มดว้ยบญัชีทรพัยส์นิต่อผูม้อี  านาจออก

ค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิโดยเร็ว ในกรณีนี้ ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิมอี านาจขายทอดตลาดทรพัยส์นิตามวธิกีารที่ก าหนดไวใ้น 

ระเบยีบนี้ไดท้นัทหีรอืขายทรพัยส์นิน ัน้ไดท้นัทโีดยวธิอีืน่ทีเ่หน็สมควร แต่ถา้อยู่ระหวา่งระยะเวลาอทุธรณ์ ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบญัญตัิ

ภาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 หรอืระยะเวลาทีใ่หย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาล ตามมาตรา 99 แห่งพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560 หรอือยู่

ระหวา่งท าการพจิารณา อทุธรณ์หรอืพจิารณาคดขีองศาล หากขายไดเ้งนิเป็นจ านวนสุทธเิท่าใด ใหย้ดึไวแ้ทนทรพัยส์นิน ัน้



• การรกัษาทรพัยส์นิทีย่ดึไวต้ามระเบยีบนี้ใหด้  าเนินการดงันี้ (1) ทรพัยส์นิทีย่ดึไวแ้ลว้ ใหน้ ามาเก็บรกัษาไวท้ี่

ส  านกังานสรรพสามติภาคหรอื ส านกังานสรรพสามติพื้นทีต่ามทีผู่ม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเหน็สมควร แต่

ถา้เป็นอสงัหารมิทรพัย ์หรอืสิง่ของซึง่ล  าบากต่อการขนยา้ยใหม้อบแก่บคุคลทีส่มควรดูแลรกัษาไว ้ในการทีจ่ะให ้

ผูใ้ดดูแลรกัษาทรพัยส์นินัน้ ใหถ้อืหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ (ก) ถา้ผูค้า้งช าระภาษยีอมรบัรกัษาทรพัยส์นิทีย่ดึและผู ้

มอี  านาจออก ค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเหน็สมควร จะมอบทรพัยส์นินัน้ไวใ้นความอารกัขาของผูค้า้งช าระภาษกี็ได ้(ข) 

ถา้ผูค้า้งช าระภาษไีมย่อมรบัรกัษาทรพัยส์นิทีย่ดึ เมือ่ผูม้อี  านาจออก ค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเหน็สมควร จะมอบไวใ้น

ความอารกัขาของบคุคลอื่นซึง่ครอบครองทรพัยส์นินัน้อยู่ก็ได ้(2) กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ 34 (1) ไดใ้ห ้

เจา้พนกังานสรรพสามติ รายงานผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเพือ่พจิารณาเช่าสถานทีเ่ก็บทรพัยส์นิหรอืจา้ง

บคุคลใด ๆ เก็บ รกัษาทรพัยส์นินัน้ไวก้็ได ้ (3) ใหผู้ร้กัษาทรพัยส์นิโดยมค่ีาตอบแทนก็ดหีรอืไมม่ค่ีาตอบแทนก็ดี

หรอืผูใ้ห ้เช่าสถานทีเ่ก็บรกัษาทรพัยส์นิก็ดที  าสญัญารกัษาทรพัยส์นิตามแบบ บภ. 3 กบัผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ยดึ 

ทรพัยส์นิ (4) กรณียดึอญัมณีเครื่องทองรูปพรรณ หรอืสิง่ของมค่ีาอื่น ๆ ใหเ้จา้พนกังาน สรรพสามติมอบแก่ผูม้ี

อ  านาจออกค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิเก็บรกัษาทรพัยส์นินัน้ไวใ้นทีอ่นัปลอดภยัตามที ่เห็นสมควร - ๑๓ - (5) ใหเ้จา้

พนกังานสรรพสามติจดไวใ้นรายงานยดึทรพัยส์นิและบญัชทีรพัยส์นิ โดยชดัแจง้ว่าไดจ้ดัการเก็บรกัษาทรพัยส์นิ

นัน้อย่างไร และตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายในการยดึทรพัยส์นิ ค่าเช่า สถานทีเ่ก็บทรพัยส์นิ ค่าจา้งรกัษาทรพัยส์นิเท่าใด



• กรณีทีพ่บวา่ผูค้า้งช าระภาษถีงึแก่ความตายก่อนทีจ่ะช าระภาษคีา้งครบถว้น ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติของส านกังานสรรพสามติ

ภาคท าการตรวจสอบใหไ้ดค้วามวา่ ผูค้า้งช าระภาษ ีถงึแก่ความตายเมือ่ใด ใครเป็น

ผูจ้ดัการมรดก 

ใครเป็นทายาทหรอื

ผูใ้ดเป็นผูค้รอบครองมรดก

และเสนอ ใหส้  านกังานสรรพสามติภาคพจิารณาด าเนินคดทีางศาลเพือ่เรยีกรอ้งใหบ้คุคลเหลา่นัน้รบัผดิช าระภาษ ีคา้ง



หมวด 3 การอายดัสทิธเิรยีกรอ้ง

•การอายดัสทิธเิรยีกรอ้งของผูค้า้งช าระภาษทีีจ่ะเรยีกใหบ้คุคลภายนอกช าระเงนิ หรอืส่งมอบ

ทรพัยส์นิ ใหผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่อายดัสทิธเิรยีกรอ้งกระท าโดยมคี าส ัง่อายดัและแจง้ค าส ัง่น ัน้ ให ้

ผูค้า้งช าระภาษแีละบคุคลภายนอกทราบ ค าส ัง่อายดัตามวรรคหน่ึงตอ้ง

ส ัง่ใหผู้ค้า้งช าระภาษงีดเวน้การจ าหน่ายสทิธ ิเรยีกรอ้ง

หา้มบคุคลภายนอกช าระเงนิหรอืส่งมอบทรพัยส์นิใหแ้ก่ผูค้า้งช าระภาษี

แต่ใหช้ าระหรอืส่งมอบใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ทีภ่ายในเวลาทีก่  าหนดไวใ้นค าส ัง่ 

ค าส ัง่อายดันัน้ ใหบ้งัคบัไดไ้มว่า่ทีใ่ด ๆ 



หมวด 4 การขายทอดตลาดทรพัยส์นิ
• ก่อนการขายทอดตลาดใหค้ณะกรรมการขายทอดตลาดแจง้ ก าหนดวนั เวลา และสถานทีซ่ึง่จะท าการขายทอดตลาดใหบ้รรดาผูม้สี่วนไดเ้สยีทราบดว้ย โดย

จะท าการขายทอดตลาดในวนัหยุดงานหรอืในเวลาใด ๆ นอกเวลา ท าการปกตกิ็ได ้ท ัง้นี้ก าหนดวนัและเวลาขายดงักลา่วจะตอ้งไมน่อ้ยกวา่ 60 วนันบัแต่วนั

ยดึทรพัยส์นิหรอืวนัทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัมอบทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการอายดั แลว้แต่กรณี เพือ่ใหก้ารขายทอดตลาดเป็นไปดว้ยความเทีย่งธรรม บคุคลผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีมสีทิธิ เต็มทีใ่นการเขา้สูร้าคาเองหรอืหาบคุคลอื่นเขา้สูร้าคาเพือ่ใหไ้ดร้าคาตามทีต่นตอ้งการ และเมือ่ผูท้อดตลาด เคาะไมข้ายใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา

สูงสุดแลว้ หา้มมใิหบ้คุคลผูม้สี่วนไดเ้สยีท ัง้หลายหยบิยกเรื่องราคาทีไ่ดจ้าก การขายทอดตลาดมีจ านวนต า่เกนิสมควรมาเป็นเหตขุอใหม้กีารเพกิถอนการขาย

ทอดตลาดนัน้อกี

• การด าเนินการเพือ่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ (1) ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติเสนอขออนุมตัสิ ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิต่อ ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่

ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ภายใน 60 วนันบัแต่วนัทีย่ดึทรพัยส์นิหรอืวนัทีพ่นกังาน เจา้หนา้ทีไ่ดร้บัมอบทรพัยส์นิทีไ่ดจ้ากการอายดั แลว้แต่กรณี ในกรณีทีไ่ม่

สามารถด าเนินการไดภ้ายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรอืมเีหตสุมควรอื่นใด ใหเ้จา้พนกังานสรรพสามติขออนุมตัต่ิอผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ขาย

ทอดตลาด ทรพัยส์นิเพือ่ขยายระยะเวลาออกไปอกีตามทีเ่หน็สมควร (๒) ในการเสนอขออนุมตัสิ ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิใหเ้สนอประกาศขายทอดตลาด

ทรพัยส์นิตามแบบ บภ. 8 โดยแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกบัชื่อ เจา้ของทรพัยส์นิ สถานทีข่ายทอดตลาด วนัและเวลาในการขายทอดตลาด รายละเอียดทรพัยส์นิ

ทีจ่ะ ขาย เช่น ชื่อ ประเภท ลกัษณะ จ านวน ขนาด น า้หนกั ภาระตดิพนัเกี่ยวกบัทรพัยส์นินัน้ ๆ ถา้ทรพัยส์นิ ทีจ่ะขายเป็นที่ดนิหรอืหอ้งชดุ ใหแ้จง้เลขที่

เอกสารสทิธิเนื้อที ่อาณาเขต ความกวา้ง ความยาว ชื่อ เจา้ของทีด่นิขา้งเคยีง สถานทีต่ ัง้ แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้ทรพัยโ์ดยสงัเขป ราคาเริ่มตน้ทีใ่ชใ้นการขาย 

ทอดตลาด พรอ้มแนบส าเนาค าส ัง่ยดึทรพัยส์นิ ประกาศยดึทรพัยส์นิ หรอืค าส ัง่อายดัสทิธิเรยีกรอ้ง แลว้แต่ กรณีพรอ้มท ัง้เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

เพือ่ใหผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ พจิารณาอนุมตัสิ ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิและลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรพัยส์นิ (3) เมือ่ผูม้ี

อ  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิอนุมตัสิ ัง่ขายทอดตลาด ทรพัยส์นิและลงนามในประกาศขายทอดตลาดทรพัยส์นิแลว้ ใหค้ณะกรรมการขาย

ทอดตลาดจดัส่ง ประกาศขายทอดตลาดทรพัยส์นิพรอ้มท ัง้ค าส ัง่แต่งต ัง้คณะกรรมการขายทอดตลาด ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่ปรากฏตามทะเบยีนหรอื

ประการอื่นไดท้ราบก่อนวนัขายทอดตลาดไมน่อ้ยกวา่ 5 วนั และปิดประกาศ ไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานทีข่ายทอดตลาดและสถานทีร่าชการส าคญัอนัควรจะปิด

ไวก่้อนก าหนดวนัขาย ทอดตลาดไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ถา้ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิเหน็สมควร จะลงประกาศ โฆษณาการขายทอดตลาด

ทรพัยส์นินัน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนัทีแ่พร่หลายหรอืทางวทิยุกระจายเสยีงหรอื ทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยก็ได ้



• การขายทอดตลาดทรพัยส์นิประเภทซึง่ผูย้ดึถอืครอบครองตอ้งไดร้บัอนุญาต จากเจา้พนกังานตามกฎหมายเสยีก่อน เช่น อาวุธปืน เป็นตน้ ใหผู้ซ้ื้อวางมดัจ า

ไวไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 25 ของราคาทรพัยส์นิทีซ่ื้อและใหผู้ซ้ื้อน าใบอนุญาตมาแสดงภายใน 30 วนั พรอ้มช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืใหค้รบ ถา้พน้ก าหนดแลว้ผูซ้ื้อไม่

สามารถน าใบอนุญาตมาแสดงพรอ้มช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืใหค้รบถว้นไดใ้หร้บิ เงนิมดัจ าและใหข้ายทอดตลาดใหม่

• การช าระเงนิและการปฏบิตัเิกี่ยวกบัเงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาด (1) เมือ่ตกลงขายกนัแลว้ ผูซ้ื้อจะตอ้งช าระเงนิทนัทหีรอืวางเงนิมดัจ าไมน่อ้ย กวา่รอ้ยละ 

25 ของราคาทรพัยส์นิทีซ่ื้อ ในกรณีทีว่างเงนิมดัจ า ใหท้  าสญัญาขายทอดตลาดตามแบบ บภ. 9 และ ช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืภายใน 30 วนันบัแต่วนัท าสญัญา 

เวน้แต่กรณีทีม่เีหตจุ าเป็น ก็ใหข้ออนุญาตผูม้อี  านาจ ออกค าส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิเพือ่พจิารณาขยายระยะเวลาดงักลา่วออกไปตามทีเ่หน็สมควร (2) 

กรณีผูซ้ื้อไมช่ าระเงนิทนัทแีละไมไ่ดว้างเงนิมดัจ าตาม (1) หรอืวางเงนิมดั จ าตาม (1) แต่ไมไ่ดช้ าระเงนิส่วนทีเ่หลอืภายในระยะเวลาทีก่  าหนดหรอืระยะเวลาที่

ขยายออกไปหรอื ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืออกไป ใหค้ณะกรรมการขายทอดตลาดน า ทรพัยส์นินัน้ออกขายทอดตลาดใหม ่

เมือ่ขายไดเ้งนิเท่าใด ใหห้กัค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั และขาย - ๒๐ - ทอดตลาดทรพัยส์นิ หากเหลอืเป็นเงนิสุทธิเท่าใด ถา้ยงัไม่คุม้ราคาและค่าขาย

ทอดตลาดทีไ่ดจ้ากการขาย ทอดตลาดครัง้ก่อน ใหจ้ดัการเรยีกรอ้งใหผู้ซ้ื้อเดมินัน้ช าระเงนิส่วนทีย่งัขาดนัน้ กรณีผูซ้ื้อวางเงนิมดัจ า แต่ไมไ่ดช้ าระเงนิส่วนที่

เหลอืภายในระยะเวลาที ่ก าหนดหรอืระยะเวลาทีข่ยายออกไป หรอืไมไ่ดร้บัอนุญาตใหข้ยายระยะเวลาช าระเงนิส่วนทีเ่หลอืออกไป ใหร้บิเงนิมดัจ าทีผู่ซ้ื้อไดว้าง

ไวแ้ละถอืวา่เงนิมดัจ านัน้เป็นส่วนหนึ่งของเงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาด (3) เงนิมดัจ าทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ถอืเป็นส่วนหนึ่งของเงนิ จากการ

ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ และใหน้ าไปช าระค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั และขายทอดตลาดทรพัยส์นิ และค่าภาษคีา้ง (4) การช าระราคาทรพัยส์นิทีข่าย

ทอดตลาด จะตอ้งช าระเป็นเงนิสดหรอืช าระ ดว้ยเชค็ธนาคารแห่งประเทศไทยหรอืเชค็ทีม่ธีนาคารค ้าํประกนัหรอืเชค็ทีธ่นาคารส ัง่จ่าย (5) กรณีผูซ้ื้อทรพัยส์นิ

จากการขายทอดตลาดทรพัยส์นิเป็นผูถ้อืกรรมสทิธิ์รวม หรอืเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีหรอืเป็นเจา้หน้ีบรุมิสทิธิเหนือทรพัยส์นิทีข่ายทอดตลาด การช าระราคาจะขอ

หกั ส่วนไดข้องตนใชแ้ทนราคาซื้อก็ได ้(6) เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาดทรพัยส์นิ เมือ่หกัค่าใชจ่้ายในการยดึ อายดั และขายทอดตลาด รวมท ัง้ส่วนของผู ้

ถอืกรรมสทิธิ์รวมแลว้ ใหค้ณะกรรมการขายทอดตลาดด าเนินการ น าส่งเงนิเพือ่ช าระภาษคีา้ง หากมเีงนิเหลอือยู่อกี ใหค้นืแก่เจา้ของทรพัยส์นินัน้ ส าหรบัส่วน

ของผูถ้อืกรรมสทิธิ์รวมตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการขาย ทอดตลาดคนืใหแ้ก่ผูถ้อืกรรมสทิธิ์รวมต่อไป



• หา้ม ขายทอดตลาดซึง่ทรพัยส์นิทีไ่ดม้าจากการยดึหรอือายดั

ในระหวา่งระยะเวลาอทุธรณต์าม มาตรา ๙๓ แห่งพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560

หรอืระยะเวลาทีใ่หย้ืน่ฟ้องคดต่ีอศาลตาม มาตรา ๙๙ แห่งพระราชบญัญตัภิาษสีรรพสามติ พ.ศ. 2560

และตลอดระยะเวลาทีท่  าการพจิารณา อทุธรณห์รอืพจิารณาคดขีองศาล 

เวน้แต่จะเป็นของสดของเสยีไดใ้หผู้ม้อี  านาจออกค าส ัง่ขายทอดตลาด ทรพัยส์นิ ขายไดท้นัทโีดยวธิขีายทอดตลาดหรอืวธิอีืน่ทีส่มควร 

และไดเ้งนิเป็นจ านวนสุทธเิท่าใด ใหย้ดึไว ้แทนทรพัยส์นินัน้ 

• เมือ่คณะกรรมการขายทอดตลาดด าเนินการขายทอดตลาดทรพัยส์นิแลว้ ให ้รายงานผลการขายทอดตลาดต่อผูม้อี  านาจออกค าส ัง่

ขายทอดตลาดทรพัยส์นิ ภายใน 7 วนัท าการนบัแต่ วนัทีม่กีารขายทอดตลาด ในกรณีทีไ่มอ่าจขายทอดตลาดทรพัยส์นิไดใ้หร้ายงาน

ผูม้อี  านาจออกค าส ัง่ขาย ทอดตลาดทรพัยส์นิเพือ่พจิารณาส ัง่การต่อไป


