


 

 

 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
 
 เพ่ือใหการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการใหเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๖ แหงพระราชบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล        
พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล     
พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติภาษี
ปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีปาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการยึด อายัด และขายทอด     
ตลาดทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศ        
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งและหนังสือสั่งการอื่นใดที่กําหนดไวแลว         
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจวินิจฉัยปญหา 
กําหนดหลักเกณฑ และกําหนดวิธีปฏิบัติ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีมีเหตุผลอันสมควร ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอํานาจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง         
ตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
 “ ภาษี ” หมายความวา ภาษีอากรที่กฎหมายหรือขอบัญญัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่จัดเก็บ 
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 “ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่ มีกฎหมายจัดตั้ ง ทั้ งนี้ ไมรวมถึง
กรุงเทพมหานคร       และเมืองพัทยา  
 “ ผูบริหารทองถิ่น ” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี 
นายกองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ทั้งนี้  ไมรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายกเมืองพัทยา 
 “ ผูคางภาษี ” หมายความวา บุคคลที่ตองรับผิดเสียภาษีหรือนําสงภาษีใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 “ ภาษีคางชําระ ” หมายความวา ภาษีที่ตองเสียหรือนําสงตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ        
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงถึงกําหนดชําระแลวผูมีหนาที่เสียภาษีมิไดชําระหรือนําสง และให
หมายความรวมถึงเงินเพ่ิมดวย 
 “ เจาพนักงานบังคับภาษี ” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ
การแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นเพ่ือทําหนาที่บังคับภาษีคางชําระ  
 “ ยึด ” หมายความวา การกระทําใดๆ ตอทรัพยสินของผูคางภาษี เพ่ือใหทรัพยสินนั้น          
ไดเขามาอยูในความดูแลหรือครอบครองของผูบริหารทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย 
 “ อายัด ” หมายความวา การสั่งใหผูคางภาษีหรือบุคคลภายนอกมิใหจําหนาย จายโอน
หรือกระทํานิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินหรือสิทธิเรียกรองที่ไดสั่งอายัดไว รวมตลอดถึงการสั่ง
บุคคลภายนอกมิใหนําสงทรัพยสินหรือชําระหนี้แกผูคางภาษี และใหสงมอบหรือชําระหนี้แกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแทน 
 “ คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาด 
 “ ผูทอดตลาด ” หมายความวา บุคคลหนึ่งบุคคลใดในคณะกรรมการหรือบุคคลอื่น      
ที่คณะกรรมการแตงตั้ง 
 “ ขายทอดตลาด ” หมายความวา การนําเอาทรัพยสินของผูคางภาษีออกขายโดยวิธี         
ใหสูราคากันโดยเปดเผย 
 “ ผู มีอํานาจออกคําสั่ง ” หมายความวา ผู มีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีแลวแตกรณี 
 ขอ ๖ ผูมีอํานาจออกคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน หมายถึง ผูบริหาร
ทองถิ่น   หรือผูมีอํานาจตามกฎหมาย 
 ขอ ๗ แบบและคําสั่งที่ใชในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินใหยึดถือตาม     
ที่กําหนดทายระเบียบนี้เปนแนวทางปฏิบัติ 
 ขอ ๘ การสงคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน หมายความวา การกระทําโดยวิธีสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน และใหถือวาวันที่ไดมีการประทับตราลงทะเบียนเปนวันสงคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพยสิน
โดยชอบ 
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หมวด ๒ 
สวนที่ ๑ 

การยึดทรัพยสิน 
 ขอ ๙ เม่ือไดมีการประเมินภาษีโดยถูกตองและพนกําหนดเวลายื่นอุทธรณแลว และถึง
กําหนดเวลาที่อาจใชสิทธิยึดทรัพยสินไดตามกฎหมาย หากผูคางภาษียังไมนําเงินคาภาษีคางชําระมาชําระ         
ใหเจาหนาที่จัดทําหนังสือเตือนตามแบบ ๑ โดยเร็ว  
 เม่ือไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว หากผูคางภาษีเพิกเฉยหรือไมยอมชําระภาษี          
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหบันทึกเหตุผลไวเปนหลักฐาน แลวใหทําหนังสือเตือนครั้งสุดทายตาม   
แบบ ๒ โดยเรว็ เพ่ือใหผูคางภาษีนําเงินมาชําระภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือเตือนครั้งสุดทาย 
 ขอ ๑๐ หากผูคางภาษียังไมนําเงินมาชําระในกําหนดเวลาตาม ขอ ๙ ใหทํารายงาน
แสดงการเรงรัดหนี้คาภาษีคางชําระและรายงานการขออนุมัติการยึดทรัพยสินเสนอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือ
กําหนดผูรับผิดชอบออกไปทําการสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีวามีทรัพยสินพอจะใหยึดไดหรือไม หากไม
มีทรัพยสินพอใหยึด ก็ใหทํารายงานเสนอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตอไป 
 ขอ ๑๑ การสืบหาทรัพยสินของผูคางภาษีใหจัดทํารายละเอียดประเภททรัพยสิน 
ประมาณราคาทรัพยสิน ภาระติดพันในทรัพยสินลงในแบบที่กําหนดตามแบบ ๓ และใหผูทําการสืบหา
ทรัพยสิน ลงชื่อ วัน เดือน ป ที่ดําเนินการไวดวย 
 ขอ ๑๒ เม่ือผูมีอํานาจออกคําสั่งไดมีคําสั่งยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ และคําสั่งแตงตั้ง           
เจาพนักงานบังคับภาษีตามแบบ ๕ แลว ใหปดคําสั่งยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ ไว ณ ที่วาการอําเภอ หรือ
สํานักงานหรือที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่ชุมชนในตําบล หมูบานที่ยึดทรัพยสิน   กับสง
คําสั่งยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ ใหเจาของทรัพยสินทราบ 
 ขอ ๑๓ ในการยึดทรัพยสินของผูคางภาษีใหเจาพนักงานบังคับภาษีปฏิบัติหนาที่รวมกัน      
อยางนอยสองคน โดยแตงเครื่องแบบและแสดงบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นในระหวาง
ปฏิบัติงาน พรอมอุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของ  
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่งจะตองกระทําโดยสมควรแกเหตุ และพึงทราบวาทรัพยสิน 
ที่จะยึดนั้นเปนกรรมสิทธิ์ของผูคางภาษี มีเจาของรวม ภาระติดพัน และจํานวนทรัพยสินที่จะยึดได              
ตามกฎหมาย 
 ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินในเวลากลางวันหรือเวลาทําการของ     
สถานประกอบการนั้น เวนแตในกรณีมีเหตุฉุกเฉินโดยไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจออกคําสั่งก็ใหกระทําได 
 ขอ ๑๕ กอนยึดทรัพยสิน เจาพนักงานบังคับภาษีตองแสดงคําสั่งยึดทรัพยสินตาม   
แบบ ๔ ตอผูคางภาษี ถาไมปรากฏตัวบุคคลดังกลาวใหแสดงตอบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยูในสถานที่น้ัน
หรือผูครอบครองทรัพยสินทราบ แตถาไมพบบุคคลใดใหแจงเจาพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจ
มาเปนพยานเพื่อทําการยึดทรัพยสินดังกลาวนั้น และตองแจงใหผูคางภาษีทราบโดยเร็ว 
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 การยึดสังหาริมทรัพยอันมีรูปรางจะตองทําการยึดใหเห็นประจักษแจงโดยวิธีประทับตรา
หรือกระทําโดยวิธีอ่ืนใดที่เห็นสมควร 
 การยึดอสังหาริมทรัพย ใหนําหนังสือสําคัญสําหรับทรัพยสินนั้นมาเก็บรักษาไวในที่
ปลอดภัย ถาเปนที่ดินตองแจงใหเจาพนักงานที่ดินผูมีหนาที่ทราบ เพ่ือจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน     
ถาหนังสือสําคัญแหงอสังหาริมทรัพยน้ันยังไมออกหรือนํามาแสดงไมไดหรือหาไมพบ ก็ใหบันทึกไวเปน
หลักฐาน และใหถือวาการที่ไดแจงการยึดตอผูคางภาษีและเจาพนักงานที่ ดินนั้นเปนการยึดตาม      
กฎหมายแลว 
 การยึดทรัพยสินที่จะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงตอเจาพนักงานผูมีหนาที่
ทราบ       เพ่ือเจาพนักงานจะไดบันทึกการยึดไวในทะเบียน 
 ขอ ๑๖ การดําเนินการยึดทรัพยสิน เจาพนักงานบังคับภาษีมีอํานาจเทาที่จําเปนในการ
คนสถานที่ใดๆ อันเปนของผูคางภาษี หรือผูคางภาษีไดครอบครองอยู ทั้งมีอํานาจที่จะยึดและตรวจสมุด
บัญชีหรือกระทําการใดๆ ตามสมควร หรือเพ่ือเปดสถานที่อยูหรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวแลว รวมทั้งตูนิรภัยหรือ  
ที่เก็บของอ่ืนๆ  แลวรายงานใหผูมีอํานาจออกคําสั่งทราบ 
 ขอ ๑๗ ในการยึดทรัพยสินรายใดถามีผูขัดขวาง ใหเจาพนักงานบังคับภาษีชี้แจงวา
กลาว      แตโดยดีกอน ถาผูน้ันยังขัดขวางอยูอีกใหเจาพนักงานบังคับภาษีขอความชวยเหลือจากเจา
พนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจเพื่อดําเนินการยึดทรัพยสินตอไป 
 ขอ ๑๘ กรณีที่เจาพนักงานบังคับภาษีจะทําการยึดทรัพยสินของผูคางภาษี แตปรากฏวา
ทรัพยสินดังกลาวถูกเจาพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไวแทนเจาหนี้ตามคําพิพากษาแลว หามมิให      
เจาพนักงานบังคับภาษีทําการยึดทรัพยสินนั้นอีก แตใหยื่นคําขอโดยทําเปนคํารองตอศาลที่ออกหมายบังคับ
คดีใหยึดหรืออายัดทรัพยสินนั้นตามแบบที่ศาลกําหนด เพ่ือขอเขาเฉลี่ยในทรัพยสินหรือเงินที่ขายหรือ
จําหนายทรพัยสินนั้น 
 ขอ ๑๙ การยึดทรัพยสินของผูคางภาษีน้ัน เจาพนักงานบังคับภาษีจะตองพิจารณายึด
ทรัพยสินเพียงประมาณราคาที่ควรจะขายทอดตลาดไดพอชําระหนี้ตามคําสั่งยึดทรัพยสินตามแบบ ๔ 
รวมทั้งคาธรรมเนียมการยึดและการขายทอดตลาดซึ่งทรัพยสินนั้น แตถาผูคางภาษีมีทรัพยสินซึ่งมีราคา
มากกวาจํานวนคาภาษีคางชําระ และไมอาจแบงยึดไดโดยไมใหทรัพยสินนั้นเสื่อมราคา ทั้งไมมีทรัพยสินอ่ืน
ที่จะยึดไดพอคุมกับจํานวนคาภาษีคางชําระ ก็ใหยึดทรัพยสินนั้นมาขายทอดตลาดได 
 ขอ ๒๐ เม่ือกระทําการยึดทรัพยสินเสร็จแลว ใหเจาพนักงานบังคับภาษีปดประกาศยึด
ทรัพยสินตามแบบ ๖ ไว ณ สถานที่เปดเผย พรอมทั้งใหทํารายการบัญชีทรัพยสินที่ยึดตามแบบ ๗ เสนอ              
ผูมีอํานาจออกคําสั่ง 
 ขอ ๒๑ ทรัพยสินที่ยึดได มีดังนี้ 
 (๑) ทรัพยสินของผูคางภาษี และใหรวมถึง 
 (ก) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีมีกรรมสิทธิ์รวม 
 (ข) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีเอาไปจํานํา จํานอง หรือเอาไปประกันหนี้ไว 
 
 



 

 
 

-๕- 
 
 (ค) ทรัพยสินที่ผูคางภาษีที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลใหไดกรรมสิทธิ์มาโดยการ
ครอบครองปรปกษแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แมจะยังไมไดจดทะเบียนการไดมา          
ซ่ึงกรรมสิทธิ์ก็ตาม 
 (ง) ที่ดินมือเปลาซึ่งผูคางภาษีมีสิทธิครอบครอง 
 (จ) ที่ดินมีโฉนด แมผูคางภาษีจะโอนการครอบครองใหบุคคลอ่ืนแลว แตยังมิไดโอน            
ใหถูกตองตามกฎหมาย 
 (ฉ) กรณีมีการโอนโดยการฉอฉล เม่ือไดฟองคดีและศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให      
เพิกถอนนิติกรรมอันเปนการฉอฉลน้ันแลว 
 (๒) ทรัพยสินที่คูสมรสหรือบุตรผูเยาวที่ชอบดวยกฎหมายของผูคางภาษีถือกรรมสิทธิ์ 
ไดแก 
  (ก) ทรัพยสินของคูสมรส ไดแก สินสมรสและสินสวนตัวในกรณีหน้ีภาษีคางชําระ   
น้ันเปนหนี้รวม แตถาหนี้ภาษีคางชําระนั้นเปนหนี้สวนตัวของผูคางภาษี เจาพนักงานบังคับภาษีจะยึด         
สินสวนตัวของคูสมรสไมได คงยึดไดแตเฉพาะสินสมรสเทานั้น 
  (ข) ทรัพยสินของบุตรผูเยาว ซ่ึงตามกฎหมายอาจถือไดวาเปนของผูคางภาษี เชน            
มีพฤติกรรมหรือการกระทําใดๆ อันแสดงใหปรากฏวาผูคางภาษีไดเอาทรัพยสินใสชื่อบุตรผูเยาวเปนเจาของ      
โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงการถูกยึดทรัพยสินดังกลาว อันเปนการทํานิติกรรมอําพราง ยอมถือวากรรมสิทธิ์    
ในทรัพยสินนั้นยังคงเปนของผูคางภาษี 
  (ค) ทรัพยสินอันอาจบังคับเอาชําระหนี้ได เชน เครื่องประดับอันมีคาที่ผูคางภาษี   
ซ้ือใหแกบุตรผูเยาวของตน เปนตน 
 ขอ ๒๒ ทรัพยสินที่ไมอาจยึดได และไมอยูในบังคับแหงระเบียบนี้ ไดแก 
 (๑) ทรัพยสินที่ระบุไว ดังตอไปน้ี 
  (ก) เครื่องนุงหมหลับนอน หรือเคร่ืองใชในครัวเรือน หรือเคร่ืองใชสอยสวนตัว
โดยประมาณรวมกันราคาไมเกินหาหม่ืนบาท ในกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควรจะกําหนดใหทรัพยสิน
ดังกลาวที่มีราคาเกินหาหม่ืนบาทไมตกอยูในการยึดนี้ก็ไดโดยคํานึงถึงความจําเปนตามฐานะของผูคางภาษี 
  (ข) เครื่องมือหรือเครื่องใชที่จําเปนในการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยประมาณ
รวมกันราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท ในกรณีผูคางภาษีมีคําขอโดยทําเปนคํารองตอผูบริหารทองถิ่นขออนุญาต
ยึดหนวงและใชเครื่องมือหรือเครื่องใชอันจําเปนเพ่ือดําเนินการเลี้ยงชีพหรือประกอบวิชาชีพ อันมีราคาเกิน
กวาที่กําหนดดังกลาว ใหผูบริหารทองถิ่นมีอํานาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในบังคับแหง
เง่ือนไขตามสมควร 
  (ค) วัตถุ เครื่องใช และอุปกรณที่จําเปนตองใชทําหนาที่แทนหรือชวยอวัยวะของ     
ผูคางภาษี 
  (ง) ทรัพยสินอยางใดที่โอนกันไมไดตามกฎหมายหรือตามกฎหมายยอมไมอยูใน
ความ    รับผิดแหงการบังคับคดี 
 
 



 

 
 

-๖- 
 
  (จ) ทรัพยสินของผูคางภาษีอันมีลักษณะเปนของสวนตัวโดยแท เชน หนังสือสําหรับ      
วงศตระกูลโดยเฉพาะ 
 (๒) ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกรองเปนเงินของผูคาง
ภาษีดังตอไปน้ี 
  (ก) เบี้ยเลี้ยงชีพซึ่งตามกฎหมายกําหนดไว และเงินรายไดเปนคราวๆ อันบุคคล   
ภายนอกไดยกใหเพ่ือเลี้ยงชีพเปนจํานวนรวมกันไมเกินเดือนละหนึ่งหม่ืนบาทหรือตามจํานวนที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นสมควร 
 (ข) เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จและเบี้ยหวัดของขาราชการ เจาหนาที่หรือ
ลูกจางของรัฐบาล และเงินสงเคราะหหรือบํานาญที่รัฐไดจายใหแกคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษี
ในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น 
 (ค) เงินเดือน คาจาง บํานาญ คาชดใช เงินสงเคราะห หรือรายไดอ่ืนในลักษณะ
เดียวกันของพนักงาน ลูกจาง หรือคนงาน นอกจากที่กลาวไวใน (ข) ที่นายจางจายใหแกผูคางภาษีในฐานะ
ที่ตนเปนบุคคลเหลานั้น หรือคูสมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของผูคางภาษีในฐานะที่ตนเปนบุคคลเหลานั้นดวย 
เปนจํานวนตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร 
 (ง) เงินฌาปนกิจสงเคราะหที่ผูคางภาษีไดรับอันเนื่องมาจากความตายของบุคคลอื่น      
เปนจํานวนตามที่จําเปนในการดําเนินการฌาปนกิจศพตามฐานะของผูตายเปนจํานวนตามที่ผูบริหาร
ทองถิ่นเห็นสมควร 
  การกําหนดจํานวนเงินตาม (ก) และ (ค) ใหคํานึงถึงฐานะในทางครอบครัวของผูคาง
ภาษี จํานวนบุพการีและผูสืบสันดานซึ่งอยูในความอุปการะของผูคางภาษีดวย 
 (๓) ทรัพยสินของกสิกร ตามพระราชบัญญัติวาดวยการยึดทรัพยสินของกสิกร       
พุทธศักราช  ๒๔๗๕ 
 

สวนที่ ๒ 
การคัดคานการยึดทรัพยสิน 

 ขอ ๒๓ ถาบุคคลใดจะยื่นคําคัดคานการยึดทรัพยสิน โดยกลาวอางวาผูคางภาษีไมใช
เจาของทรัพยสินที่ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน บุคคล
น้ันอาจยื่นคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือใหมีคําสั่งปลอยทรัพยสินเชนวานั้น เม่ือเจาพนักงานบังคับ
ภาษีหรือคณะกรรมการไดรับคําคัดคานเชนวานี้ ใหงดการขายทอดตลาดหรือจําหนายทรัพยสินนั้นไวใน
ระหวางรอคําวินิจฉัยชี้ขาดตอไป เวนแต 
 (๑) หากมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวาคําคัดคานนั้นไมมีมูล และเปนคําคัดคานที่ยื่น
เขามาเพื่อประวิงใหชักชา ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งใหผูคัดคานวางเงินตอผูมีอํานาจออกคําสั่งในเวลา
ที่กําหนดตามจํานวนเงินที่เห็นสมควรเพื่อประกันความเสียหายใดๆ ที่อาจไดรับเนื่องจากสาเหตุที่เนิ่นชาใน
การขายทอดตลาดอันเกิดแตการยื่นคําคัดคานนั้น ถาผูยื่นคําคัดคานไมปฏิบัติตามคําสั่งเชนวานั้น ใหผูมี
อํานาจออกคําสั่งยกคําคัดคานนั้นเสีย และมีคําสั่งใหดําเนินการตอไป 
 



 

 
 

-๗- 
 
 (๒) ถาทรัพยสินที่พิพาทนั้นเปนสังหาริมทรัพย และมีพยานหลักฐานเบื้องตนแสดงวา              
คําคัดคานนั้นไมมีเหตุอันควรฟงหรือถาปรากฏวาทรัพยสินที่ยึดเปนสังหาริมทรัพยที่เก็บไวนานไมได          
ผูมีอํานาจออกคําสั่งมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการขายทอดตลาดทรัพยสินหรือจําหนายทรัพยสินเชนวานี้  
โดยไมชักชา 
 

สวนที่ ๓ 
การเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึด 

 ขอ ๒๔ ใหนําทรัพยสินที่ยึดมาแลวเก็บรักษาไว ณ สํานักงานหรือที่ทําการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ทําการยึดทรัพยสินนั้น โดยผูมีอํานาจออกคําสั่งมีหนาที่ควบคุม ดูแล เวนแตเปน
อสังหาริมทรัพยหรือสิ่งของอ่ืนซึ่งลําบากตอการขนยาย  ใหพิจารณามอบแกบุคคลที่สมควรดูแลรักษาตาม
แบบ ๘ ก็ได แตการมอบนี้ผูมอบยังคงตองรับผิดชอบเม่ือเกิดความเสียหายขึ้น เวนแตเปนเพราะเหตุสุดวิสัย 
 ใหจัดทํารายงานการยึดทรัพยสินโดยชัดแจงวา ไดจัดการเก็บรักษาทรัพยสินที่ยึดมา
อยางไร ตองเสียคาใชจายในการยึดทรัพยสินเทาใด คาเชาสถานที่เก็บรักษาทรัพยสินเทาใด และคาจางดูแล
รักษาทรัพยสินเทาใดกรณีจางใหบุคคลอื่นดูแล 
 ถาทรัพยสินถูกบุคคลใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชน    
ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําความผิดในทุกขอหา 
 

สวนที่ ๔ 
ผลของการยึดทรัพยสิน 

 ขอ ๒๕ ผลของการยึดทรัพยสิน 
 (๑) การที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูกยึด
ภายหลังที่ไดทําการยึดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม ถึงแมวาราคาแหงทรัพยสิน
น้ันจะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและขายทอดตลาด และ
ผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 
 (๒) ถาผูคางภาษีไดรับมอบใหเปนผูอารักขาสังหาริมทรัพยมีรูปรางที่ถูกยึดหรือเปน               
ผูครอบครองอสังหาริมทรัพยที่ถูกยึด ผูคางภาษีชอบที่จะใชทรัพยสินเชนวานั้นไดตามสมควร แตถาผูมีอํานาจ
ออกคําสั่งเห็นวาผูคางภาษีจะทําใหทรัพยสินที่ไดรับไวในอารักขาเสียหายหรือเกรงวาจะเสียหาย โดยผูมี
อํานาจออกคําสั่งเห็นเองหรือเม่ือบุคคลผูมีสวนไดเสียในการยึดทรัพยสินนั้นรองขอ ผูมีอํานาจออกคําสั่งจะระวัง
รักษาทรัพยสินนั้นเสียเองหรือตั้งใหผูใดเปนผูจัดการทรัพยสินนั้นก็ได 
 (๓) การยึดสังหาริมทรัพยมีรูปรางนั้นใหรวมถึงดอกผลแหงทรัพยสินนั้นดวย 
 (๔) การยึดอสังหาริมทรัพยน้ันใหรวมถึง 
  (ก) เครื่องอุปกรณ 
  (ข) ดอกผลนิตินัยของอสังหาริมทรัพย 
  (ค) ดอกผลธรรมดาที่จะเก็บเกี่ยวเอง 
 



 

 
 

-๘- 
 

หมวด ๓ 
สวนที่ ๑ 

การอายัดทรัพยสิน 
 ขอ ๒๖ ทรัพยสินที่อายัดไดมีดังนี้ 
 (๑) สังหาริมทรัพยอันมีรูปราง 
 (๒) อสังหาริมทรัพย 
 (๓) สิทธิทั้งปวงอันมีอยูในทรัพยสิน 
 (๔) เงิน 
 ขอ ๒๗ ทรัพยสินที่ไมอาจอายัดไดและไมอยู ในบังคับแหงระเบียบนี้ ใหเปนไป
เชนเดียวกับทรัพยสินที่ไมอาจยึดไดตาม ขอ ๒๒ และใหรวมถึงทรัพยสินที่โอนกันไมได หรือไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดีตามกฎหมายอื่น เชน  
 (๑) สิทธิที่จะไดคาอุปการะเลี้ยงดูตามมาตรา ๑๕๙๘/๔๑ แหงประมวลกฎหมายแพง         
และพาณิชย 
 (๒) ที่วัด ที่ธรณีสงฆ และที่ศาสนสมบัติกลางตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ 
 (๓) ทรัพยสินตามกฎหมายอื่นๆ เชน ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการรถไฟ เปนตน 
 ขอ ๒๘ การอายัดทรัพยสินใหนําเอาวิธีการยึดทรัพยสินตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๑       
การยึดทรัพยสินมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับความในสวนนี้ไดโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๙ การอายัดทรัพยสินของผูคางภาษี ใหอายัดไดไมเกินหนี้ภาษีคางชําระจนถึง   
วันชําระ เวนแตทรัพยสินที่อายัดนั้นไมอาจแบงแยกได 
 

สวนที่ ๒ 
ผลการอายัดทรัพยสิน 

 ขอ ๓๐ กรณีที่ผูคางภาษีไดกอใหเกิด โอน หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพยสินที่ถูก
อายัดภายหลังที่ไดทําการอายัดไวแลวนั้น หาอาจใชยันแกเจาพนักงานบังคับภาษีไดไม ถึงแมวาราคาแหง
ทรัพยสินนั้นจะเกินกวาจํานวนหนี้ภาษีคางชําระ ตลอดจนคาธรรมเนียมและคาใชจายในการอายัดและขาย
ทอดตลาด และผูคางภาษีไดจําหนายทรัพยสินเพียงสวนที่เกินจํานวนนั้นก็ตาม 
 ขอ ๓๑ เม่ือบุคคลภายนอกชําระหนี้ตามที่ระบุไวในคําสั่งอายัดทรัพยสินแลว ใหถือวา
เปนการชําระหนี้ของผูคางภาษีตามกฎหมาย 
 ขอ ๓๒ ทรัพยสินที่อายัดไดใหจัดการดังนี้ 
  (๑) ถาเปนพันธบัตรรัฐบาลและหลักทรัพยที่เปนประกัน ซ่ึงเปนของผูคางภาษีออกใหแก
ผูถือหรือออกในนามของผูคางภาษี เจาพนักงานบังคับภาษีจะรองขอตอผูมีอํานาจออกคําสั่งใหมีคําสั่งอนุญาต              
ใหจําหนายสิ่งเหลานั้นตามรายการขานราคาในวันที่ขายก็ได หากสิ่งเหลานี้มีรายการขานราคากําหนดไว            
ณ สถานที่แลกเปลี่ยน หรือจะขายโดยวิธีทอดตลาดดังที่กําหนดไวในระเบียบนี้ก็ได ถามิไดทําคําขอเชนวา
น้ันหรือคําขอถูกยกเสีย ใหขายสิ่งเหลานั้นโดยวิธีขายทอดตลาด 



 

 
 

-๙- 
 
 (๒) ถาเปนตราสารเปลี่ยนมือ คณะกรรมการคนใดคนหนึ่งอาจรองขอใหผูมีอํานาจออก
คําสั่งมีคําสั่งอนุญาตจําหนายตามราคาที่ปรากฏในตราสารหรือราคาต่ํากวานั้นตามที่เห็นสมควร ถาผูมี
อํานาจออกคําสั่งยกคําขอเสียก็ใหนําตราสารนั้นออกขายทอดตลาด 
 (๓) ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบตามสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นไดสงมอบใหแก          
เจาพนักงานบังคับภาษี ใหนําออกขายโดยการขายทอดตลาด 
 (๔) ถาการจําหนายสิทธิเรียกรองที่ถูกอายัดนั้นกระทําไดโดยยาก เนื่องจากการชําระหนี้
ตองอาศัยการชําระหนี้ตอบแทน หรืออาจตองดวยเหตุอ่ืนอันจะทําใหการชําระหนี้ภาษีลาชาออกไป และอาจ
เกิดความเสียหายขึ้นได เม่ือบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานบังคับภาษีรองขอ ผูมีอํานาจออกคําสั่ง  
อาจมีคําสั่งใหจําหนายโดยวิธีอ่ืนก็ได 
 

สวนที่ ๓ 
การคัดคานการอายัดทรัพยสิน 

 ขอ ๓๓ การคัดคานการอายัดทรัพยสินใหนําความในหมวด ๒ สวนที่ ๒ การคัดคาน  
การยึดทรัพยสินมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด ๔ 
สวนที่ ๑ 

การขายทอดตลาด 
 ขอ ๓๔ เม่ือผูมีอํานาจออกคําสั่งไดมีคําสั่งใหขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหจัดทําประกาศ        
ขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ โดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขาย เชน ชื่อเจาของ
ทรัพยสิน ผูสั่งใหขาย วัน เวลา และสถานที่ที่จะขาย ชื่อประเภท ลักษณะ จํานวน ขนาด และน้ําหนักแหง
ทรัพยสินนั้นๆ เปนตน ถาเปนที่ดิน ใหแจงเนื้อที่เขต กวางยาว ชื่อเจาของที่ดินขางเคียงเทาที่ทราบและอยู
ในทองที่ใดดวย ถามีขอสัญญาและคําเตือนอยางไรก็ใหระบุไวโดยชัดเจน กับใหกําหนดเง่ือนไขและเงื่อนเวลา
แหงการชําระเงินไวดวย 
 ใหจัดสงประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ ใหแกผูคางภาษีและผูมีสวนไดเสีย      
ทั้งปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่จะขาย สถานที่ที่ทรัพยสินนั้นตั้งอยู ที่ชุมชน สถานที่ราชการ    
อันสมควรจะปดได หรืออาจแจงกําหนดการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพรายวันฉบับที่แพรหลาย หรือ   
ทางวิทยุกระจายเสียงก็ไดใหรูลวงหนากอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสามสิบวัน 
 ขอ ๓๕ ในการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ตามแบบ ๑๐ ซ่ึงอยางนอยจะตองประกอบดวยผูบริหารทองถิ่นหรือผู ซ่ึงผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย 
ผูอํานวยการสํานักหรือกองคลังทองถิ่นและเจาพนักงานบังคับภาษี 
 ขอ ๓๖ การกําหนดวันขายทอดตลาดทรัพยสินตามปกติใหปฏิบัติตามเกณฑดังตอไปน้ี 
 (๑) กรณีที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางใหกําหนดไมนอยกวาสามสิบวัน แตไมเกิน     
หกสิบวัน 
 



 

 
 

-๑๐- 
 
 (๒) โรงเรือน สิ่งปลูกสรางตางๆ และทรัพยสินอ่ืนๆ ไมนอยกวายี่สิบวัน แตไมเกิน     
สามสิบวัน 
 (๓) ในกรณีจําเปนและเรงดวน คณะกรรมการอาจขายทอดตลาดทรัพยสินไดเม่ือพน
ระยะเวลาอยางนอยหาวันนับแตวันยึดทรัพยสินเสร็จสิ้น 
 กรณีของสดหรือเสียงาย ใหนําออกขายทอดตลาดไดทันทีหรือดําเนินการขายโดยวิธีอ่ืน
ตามที่เห็นสมควร 
 (๔) เม่ือประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินไปแลว หากมีความจําเปนคณะกรรมการ        
อาจเลื่อนหรืองดการขายทอดตลาดทรัพยสินก็ได 
 ทั้งนี้ใหนับตั้งแตวันลงประกาศขายทอดตลาดเปนตนไป 
 ขอ ๓๗ การพิจารณาราคาทรัพยสินเพ่ือขายทอดตลาด ใหคณะกรรมการพิจารณาตาม   
หลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  (๑) กรณีที่ดินใหประมาณราคาที่ซ้ือขายกันในทองตลาด โดยคํานึงถึงสภาพและ
ลักษณะของที่ดินนั้น  
 (๒) ราคาซื้อขายหรือจํานอง หรือขายฝากครั้งสุดทายของที่ดินที่ยึดและที่ดิน
ขางเคียง 
 (๓) ราคาที่ดินขางเคียงในตําบลนั้นหรือตําบลใกลเคียง หรือราคาที่คณะกรรมการ 
เคยขายทอดตลาดไปแลว 
 (๔) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ 
 (๕) การประเมินราคาทรัพยสินอ่ืน ใหประมาณตามราคาซื้อขายกันในทองตลาดหรือ          
ตามสภาพเกาใหมของทรัพยสินนั้น 
 (๖) การประมาณราคาทรัพยสินที่มีการจํานําหรือจํานอง ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ           
(๑) ถึง (๕) 
 ขอ ๓๘ วิธีการขายทอดตลาดใหคณะกรรมการถือปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) กอนเริ่มตนขายทอดตลาดใหปกธงเครื่องหมายการขายทอดตลาดเปนธงลายหมาก
รุก แดง ขาว 
 (๒) ใหอานประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน ณ สถานที่ขายโดยเปดเผยกอนการขาย
ทอดตลาด 
 (๓) ผูทอดตลาดตองรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หน่ึงสามถึงสี่หน ถาไมมีผูสู
ราคาสูงขึ้น ใหเปลี่ยนรองขานเปนครั้งที่สองอีกสามถึงสี่หน เม่ือไมมีผูสูราคาสูงกวานั้น และไดราคา
เหมาะสมกับสภาพของทรัพยสินที่ขายก็ใหลงคําวา  “ สาม ”  พรอมกับเคาะไมหรือแสดงกิริยาอยางใดอยาง
หน่ึงตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด แตถากอนเคาะไมหรือแสดงกิริยาอ่ืนอยางใดอยางหน่ึงตามจารีต
ประเพณีในการขายทอดตลาดมีผูสูราคาสูงขึ้นไปอีก ก็ใหผูทอดตลาดรองขานราคานั้นตั้งตนใหมตามลําดับ
ดังกลาว 
 
 



 

 
 
 

-๑๑- 
 
 (๔) การขายทอดตลาดทรัพยสิน ตามประเพณีในการขายทอดตลาด ถายังมิไดแสดง
เชนนั้นอยูตราบใด ผูสูราคาจะถอนคําสูราคาของตนเสียก็ได และถาผูสูราคาไดถอนคําสูราคาแลว           
ใหผูทอดตลาดตั้งตนรองขานราคาใหม 
 (๕) คณะกรรมการหรือผูทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใชใหผูหน่ึงผูใดเขาสูราคาในการ
ขายทอดตลาดทรัพยสินที่ตนเปนผูจัดการขายไมได  เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในประกาศเรื่องขาย
ทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ วาคณะกรรมการหรือผูทอดตลาดในฐานะผูขายก็มีสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 
 (๖) การขายทอดตลาด เม่ือผูทอดตลาดเคาะไมหรือแสดงกิริยาอ่ืนอยางใดอยางหนึ่ง
ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาดวาตกลงขายแลว ผูซ้ือตองชําระเงินทันที เวนแตที่ดินหรือทรัพยสิน
อยางอ่ืนซึ่งมีราคาตั้งแตหน่ึงหม่ืนบาทขึ้นไป ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละ
ยี่สิบหาของราคาซื้อ และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไมเกินสิบหาวันก็ได เม่ือไดชําระเงินครบถวนแลว จึงให
โอนมอบทรัพยสินนั้นแกผูซ้ือไป 
 หากผูซ้ือไมไปทําสัญญาซื้อขายภายในกําหนดดังกลาว ใหคณะกรรมการริบเงินมัด
จํา และนําทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดใหมได 
 การขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ถาไดเงินเปนจํานวนสุทธิไมคุมราคาและ
คาขายทอดตลาด ผูซ้ือคนนั้นตองรับผิดในสวนที่ขาด 
 (๗) ในการขายทรัพยสิน ใหคณะกรรมการบันทึกไวในสมุดขายทอดตลาดทุกครั้ง 
โดยที่คณะกรรมการและผูทอดตลาดตองลงชื่อ วัน เดือน ป กํากับไว 
 (๘) เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหนําสงหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ขายทอดตลาดทรัพยสินนั้นๆ 
 ขอ ๓๙ การขายทอดตลาดทรัพยสินประเภทซึ่งผูมีไวในความครอบครองจะตองไดรับ
อนุญาตจากผูมีอํานาจหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไวไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
ของราคาซื้อ และใหผู ซ้ือจัดการนําใบอนุญาตมาแสดงภายในหกสิบวัน เม่ือพนกําหนดนี้แลว ผู ซ้ือ          
ไมสามารถนําใบอนุญาตมาแสดงได ก็ใหริบเงินมัดจํานั้น ถาผูซ้ือนําใบอนุญาตมาแสดงไดก็ใหใชเงินที่คาง
ชําระใหครบถวน   
 ขอ ๔๐ การขายทอดตลาดทรัพยสินที่จะตองมีใบอนุญาต เชน สุราตั้งแตสิบลิตรขึ้นไป 
ใหขอความรวมมือไปยังเจาพนักงานสรรพสามิตจัดการออกใบอนุญาตขนสุราแกผูซ้ือดวย 
 ขอ ๔๑ การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหมีหนังสือแจงผูรับจํานองทราบถึงวัน 
เวลา สถานที่ที่จะทําการขายทอดตลาด พรอมทั้งใบสอบถามผูรับจํานองถึงรายละเอียดของภาระจํานอง 
ตลอดจนวิธีการขายทอดตลาดวาใหขายโดยติดจํานองหรือปลอดจํานอง ถาผูรับจํานองไมแจงใหทราบ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับหนังสือแลว ก็ใหขายทรัพยสินโดยติดจํานอง ในกรณีที่ไดรับแจงจาก      
ผูรับจํานองใหขายทรัพยสินโดยปลอดจํานอง คณะกรรมการอาจพิจารณาใหขายทรัพยสินโดยติดจํานองก็ได 
เม่ือไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจออกคําสั่ง 
 
 



 

 
 

-๑๒- 
 
 การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งเงินตน       
และดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ ใหมีความ
วา ผูซ้ือทรัพยสินตองรับภาระจํานองติดไปดวย 
 การขายทอดตลาดโดยปลอดจํานอง ในกรณีกําหนดราคาขายใหพิจารณาถึงตนเงิน และ
ดอกเบี้ยจํานองซึ่งยังคางชําระแกผูรับจํานองจนถึงวันขาย พรอมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึด
และขายทอดตลาดและเงินภาษีคางชําระ  ถาคาดหมายวาเงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินไมอาจปลด
เปลื้องหนี้ภาษีได หรือหากการขายทอดตลาดแลวเจาหนี้จํานองจะไดรับเงินจากการขายทอดตลาดไปทั้งหมด ก็
ให     งดการขายทอดตลาดและรายงานผูมีอํานาจออกคําสั่งพิจารณาสั่งการเปนรายๆ ไป 
 การขอรับชําระหนี้ของผูรับจํานองใหถือหนังสือตอบรับของผูรับจํานองตามวรรคหนึ่ง
เปน    คําขอรับชําระหนี้จํานอง กอนจายเงินชําระหนี้จํานองพรอมดอกเบี้ยตองตรวจสอบใหแนชัดเสียกอน
วาหนี้จํานองและดอกเบี้ยเปนหนี้บุริมสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้กอนเจาหนี้สามัญหรือไม และผูรับจํานองได
ปลดหนี้จํานองใหแลว พรอมทั้งใหขอใบรับยึดถือไวเปนหลักฐานในการชําระหนี้จํานองพรอมดอกเบี้ยดวยจึงจะ
จายเงินใหแกผูรับจํานองได 
 ขอ ๔๒ กรณีผูซ้ือทรัพยสินจากการขายทอดตลาดทรัพยสินเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมหรือ
เปนผูมีสวนไดเสียหรือเปนเจาหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินที่ขายทอดตลาด การชําระราคานั้นจะขอหักสวน
ไดเสียของตนจากราคาซื้อก็ได 
 

สวนที่ ๒ 
การคัดคานการขายทอดตลาดทรัพยสิน 

 ขอ ๔๓ ถาคณะกรรมการไดดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินโดยไมชอบ เชน มิไดสง
ประกาศขายทอดตลาดทรัพยสินตามแบบ ๙ ใหแกผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสีย ผูคางภาษีหรือผูมีสวน    
ไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งตองเสียหายอาจยื่นคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําสั่งกอนที่
การบังคับชําระคาภาษีคางชําระไดเสร็จสิ้นลง แตตองไมชากวาเจ็ดวันนับแตวันทราบผลการขายทอดตลาด
ทรัพยสินโดยไมชอบ เพ่ือขอใหผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาว 
 ขอ ๔๔ ในการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีน้ัน กอนที่ผูทอดตลาดจะเคาะไม
ขายใหแกผูเสนอราคาสูงสุด ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินอาจคัดคาน
วาราคาดังกลาวมีจํานวนต่ําเกินสมควร ในกรณีเชนวานี้ ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งเลื่อนการขายทอดตลาด
ทรัพยสินออกไป และในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งตอๆ ไป หากมีผูเสนอราคาสูงสุดในจํานวนไมนอย
กวาจํานวนที่ผูเสนอราคาสูงสุดไดเสนอในการขายทอดตลาดทรัพยสินครั้งกอน ใหผูทอดตลาดเคาะไมขาย
ใหแก   ผูเสนอราคานั้นได  
 ในกรณีที่ผูคางภาษีหรือผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพยสินเห็นวาราคา 
ที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินมีจํานวนต่ําเกินสมควร และการขายทอดตลาดทรัพยสินในราคาต่ําเกิน
สมควรนั้น เกิดจากการคบคิดกันฉอฉลในระหวางผูที่เกี่ยวของในการเขาสูราคา หรือกระทําการโดยไมสุจริต   
 



 

 

 
-๑๓- 

 
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูทอดตลาด บุคคลดังกลาวอาจยื่นคําคัดคานตอผูมีอํานาจออกคําสั่ง 
เพ่ือขอใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสิน และเม่ือผูมีอํานาจออกคําสั่งไดไตสวนแลวเห็นวา        
คําคัดคานนั้นรับฟงได ใหมีคําสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น 
  

สวนที่ ๓ 
การโอนและการสงมอบ 

 ขอ ๔๕ การขายทอดตลาดทรัพยสิน เม่ือผูซ้ือชําระเงินครบถวนแลว ใหผูมีอํานาจออก
คําสั่งสงมอบทรัพยสินนั้นใหแกผูซ้ือไปได กรณีเปนสังหาริมทรัพยกรรมสิทธิ์ยอมโอนไปยังผูซ้ือขณะที่ไดทํา
สัญญาซื้อขายสําเร็จบริบูรณแลว กรณีเปนอสังหาริมทรัพยหรือสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมายแพง 
และพาณิชย มาตรา ๔๕๖ หรือสังหาริมทรัพยอ่ืนที่มีทะเบียนควบคุม ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งแจงแก
พนักงานเจาหนาที่น้ันๆ ทราบ เพ่ือดําเนินการทางทะเบียนตอไป 
  

หมวด ๕ 
การงดหรือการถอนบังคับภาษี 

 ขอ ๔๖ ใหงดการบังคับภาษีในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) เม่ือมีการยื่นคําคัดคานขอใหมีการงดการบังคับภาษี โดยแสดงเหตุผลใหปรากฏ 
และไดไตสวนแลวมีเหตุผลอันสมควร ผูมีอํานาจออกคําสั่งอาจมีคําสั่งใหงดการบังคับภาษี แตหากเห็นวาไม
มีเหตุผลสมควร ก็ใหดําเนินการตอไปตามขั้นตอนการบังคับภาษี 
 (๒) ถาบุคคลใดกลาวอางวาผูคางภาษีมิใชเจาของทรัพยสินที่เจาพนักงานบังคับภาษี   
ไดยึดไวกอนที่ไดเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือขายดวยวิธีอ่ืน บุคคลนั้นอาจยื่นคําคัดคานตอ    
ผูมีอํานาจออกคําสั่งเพ่ือใหมีคําสั่งปลอยทรัพยสินเชนวานั้น เม่ือไดรับคําคัดคานใหงดการบังคับภาษีไว     
รอคําวินิจฉัยตอไป 
 (๓) ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม เม่ือมีการนําคดีขึ้นสูศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์            
ในทรัพยสินนั้น ใหงดการบังคับภาษีในทรัพยสินเชนวานั้นจนกวาจะมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาล 
 เม่ือผูมีอํานาจออกคําสั่งไดสั่งหรือเม่ือมีคําวินิจฉัยชี้ขาดใหยกคําคัดคานการยึดทรัพยสิน
หรือมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลวาทรัพยสินนั้นเปนของผูคางภาษี ใหดําเนินการบังคับภาษีตอไป 
 ขอ ๔๗ การถอนการบังคับภาษีจะกระทําไดตอเม่ือไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณหรือ               
คําพิพากษาของศาลถึงที่สุดพิพากษาวาผูคางภาษีไมตองรับผิดชําระหนี้ภาษีตามจํานวนที่ถูกประเมินหรือ
สั่งใหชําระ หรือกรณีที่ผูคางภาษีไดชําระหนี้คาภาษี พรอมทั้งคาธรรมเนียมและคาใชจายในการบังคับภาษี
ครบถวน ใหผูมีอํานาจออกคําสั่งมีคําสั่งถอนการบังคับภาษีตามแบบ ๑๑ แลวสงมอบทรัพยสินคืนใหผูคาง
ภาษี และแจงถอนการยึดหรืออายัดแกผูเกี่ยวของ 
 
 
 



 

 
 
 

-๑๔- 
 

หมวด ๖ 
การจัดทําบัญชีการเงิน และการหักภาษีที่คางชําระ 

 ขอ ๔๘ เม่ือไดทําการขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีเสร็จแลว ใหผูบริหาร
ทองถิ่นจัดใหมีบัญชีแสดงจํานวนเงินทั้งหมดที่ไดจากการขายทอดตลาด ตลอดจนคาธรรมเนียมและ
คาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษีลงในทะเบียนการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน 
 เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด ใหหักคาธรรมเนียม คาใชจายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสิน เงินคาภาษีคางชําระ ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 
 คาใชจายในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี ใหผูบริหาร
ทองถิ่นพิจารณาสั่งจายตามบัญชีแสดงจํานวนเงินที่ไดบันทึกไว 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 

                                          
                                                                  (นายสุพล  ฟองงาม) 
                                        รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                                           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                           ครุฑ                                                 แบบ ๑ 

 
หนังสือเตือน     

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

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

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

  ตามหนังสือที่อางถึงปรากฏวาทานไดคางชําระภาษี............................................................ 
องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล............................ดังมีรายละเอยีดตอไปน้ี 
 

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

  จึงเรียนเตือนมาเพื่อชําระหนี้คาภาษีดังกลาวขางตนใหเสร็จสิ้นไปดวย 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 (ลงชื่อ)............................................. 
     (.............................................) 
     ตําแหนง…..…………………….......... 
............................ 
โทร...................... 
หมายเหตุ   เพื่อความสะดวกในการชําระเงิน ขอใหทานนําหนังสือเตือนนี้ไปแสดงดวย 



 

 
  แบบ ๒ 

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



 

 
 

  แบบ ๓ 
 

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

ประจําปภาษี เงินคาภาษี เงินเพ่ิม รวมเปนเงิน 
    
    
    
 

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

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



 

 
 

  แบบ ๔ 
ครุฑ 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 
  แบบ ๕ 

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

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

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

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

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

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

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



 

 
แบบ ๖ 

ครุฑ 
 

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

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

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

๑. ........................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................ 
 
ฉะนั้น  หากผูใดประสงคจะยื่นคําคัดคานการยึดทรัพยสินดังกลาว ใหยื่นคําคัดคานตอ

ผูบริหารทองถิ่นกอนที่จะเอาทรัพยสินเชนวานี้ออกขายทอดตลาดหรือจําหนายโดยวิธีอ่ืน 
 

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

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

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

 ไดประทับหรือหมายไวที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติการตามหนาที่เพื่อเปนหลักฐานในการยึด อายัด               
 หรือรักษาสิ่งนั้นๆ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๑ 
๒.  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสียหรือทําใหสูญหายหรือไรประโยชน  ซึ่งทรัพยสิน  

หรือเอกสารใดๆ อันเจาพนักงานไดยึด รักษาไวหรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐานหรือเพื่อ              
บังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจาพนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเองหรือ              
สั่งใหผูนั้นหรือผูอื่นสง หรือรักษาก็ตาม มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๔๒ 

                     ๓.  ผูใดกระทําดวยประการใดๆ ใหประกาศนี้หลุด ฉีก  หรือไรประโยชนมีความผิดตามประมวล               
 กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๙ 
 
 
 
 
 



 

 
  แบบ ๗ 

 
รายการบัญชีทรัพยสินที่ยึด 

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

 
ราคาประมาณ หมายเหตุ 

ลําดับ รายการ จํานวน บาท ส.ต.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

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

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

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



 

แบบ ๘ 
 

หนังสือสัญญารักษาทรัพยสิน 
 

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

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



 

 
 

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

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

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

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



 

 
  แบบ ๙ 

ครุฑ 
ประกาศ…………………………… 

เรื่อง  ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูคางภาษี 
 

ตามคําสั่ง....…………………………………………………………………………………….
ลงวันที่……….เดือน…………………พ.ศ………… เรื่องการยึดทรัพยสิน
ของ………………………………... 
บัดนี้ …………………………………จะดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินของ ……………..………………. 
อยูบานเลขที่………หมูที่…….ตรอก/ซอย……………………ถนน…………………ตําบล…………………...
อําเภอ…………………… จังหวัด…………………………..เพ่ือนําเงินมาชําระคา
ภาษี………………………. 
ที่คางชําระอยู ณ ที่ ……………………วนัที่ ….เดือน…………………....พ.ศ…………เวลา……………..น. 
   ทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด (ใหระบุรายละเอียดตางๆ ตามระเบียบขอ ๓๔) 

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

 
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………. 

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

                                          ตําแหนง…………………………….. 
 
คําเตือน   ๑. ผูประสงคจะซื้อสามารถสอบถาม  และตรวจสอบดูหลักฐานจากเจาหนาที่ไดที่ ........................ 

  ในวันและเวลาราชการ โทร. .......................  
๒.  การซื้อทรัพยสินประเภทซึ่งผูมีไวในความครอบครองจะตองไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจหรือ  
    พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูซื้อตองนําใบอนุญาตมาแสดงภายใน ๖๐ วันนับแตวันซื้อ    
    พรอมทั้งใหใชเงินที่คางชําระใหครบถวน เมื่อพนกําหนดนี้แลว ผูซื้อไมสามารถนําใบอนุญาต    
    มาแสดงได ก็ใหริบเงินมัดจํานั้น  

 ๓.  กรณีมีการมอบอํานาจในการเขาสูราคา ตองสงใบมอบอํานาจตอคณะกรรมการกอนเขาสูราคา      
                          มิฉะนั้นจะถือวาเปนการเขาสูราคาในนามตนเองซึ่งจะเปลี่ยนชื่อในภายหลังมิได และหากผูเขา          
                    สู ราคาเปนนิ ติบุคคลตองส งหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริ ษัทและ   
                     หนังสือมอบอํานาจของกรรมการหรือผูจัดการของนิติบุคคลผูมีอํานาจตอคณะกรรมการกอนเขา   
                         สูราคาดวย  



 

 
-๒- 

 
๔. คณะกรรมการหรือผูทอดตลาดโดยตนเองหรือจะใชผูหนึ่งผูใดเขาสูราคาในการขายทอดตลาด

ทรัพยสินที่ตนเปนผูจัดการขายไมได เวนแตจะไดแถลงไวโดยเฉพาะในประกาศเรื่องขาย
ทอดตลาดทรัพยสินวาคณะกรรมการหรือผูทอดตลาดในฐานะผูขายก็มีสิทธิที่จะเขาสูราคาดวย 

 ๕. การขายทอดตลาดทรัพยสินติดจํานอง ใหประกาศแสดงรายชื่อผูรับจํานองพรอมทั้งเงินตน          
                          และดอกเบี้ยที่ยังคางชําระจนถึงวันขาย และในการประกาศขายทอดตลาดทรัพยสิน  
                          ใหมีความวา ผูซื้อทรัพยสินตองรับภาระจํานองติดไปดวย 

๖. เมื่อตกลงราคาแลว ผูซื้อตองชําระเงินทันที เวนแตที่ดินหรือทรัพยสินอยางอื่นซึ่งมีราคาตั้งแต 
๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ผูทอดตลาดอาจผอนผันใหผูซื้อวางมัดจําไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของราคา
ซื้อ และทําสัญญาซื้อขายภายในเวลาไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ซื้อ ถาผูซื้อไมสามารถชําระเงิน
หรือวางเงินมัดจําดังกลาวแลว หากมีการขายทอดตลาดซ้ําอีก ถาไดเงินสุทธิไมคุมราคาและ 
คาขายทอดตลาดชั้นเดมิ ผูซื้อตองรับผิดในสวนที่ขาด 

๗. เงินมัดจําที่ผูซื้อไดวางไวนั้น หากผูซื้อไมนําเงินที่เหลือมาชําระใหเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
ขอสัญญาดังกลาวขางตน ผูซื้อไมมีสิทธิไดรับเงินมัดจําคืน 

๘. ผูซื้อตองเปนฝายเสียหรือนําสงคาภาษีใดๆ และคาธรรมเนียมในการโอนทรัพยสินนั้น 
๙. ในกรณีที่คณะกรรมการจัดการขายทอดตลาดเห็นวาราคาที่ผูซื้อประมูลไดตํ่าเกินสมควร 

คณะกรรมการมีสิทธิที่จะยกเลิกการประมูลนั้นได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  แบบ ๑๐ 
ครุฑ 

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

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

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

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

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

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

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



 

 แบบ ๑๑ 
 

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

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

 
  ตามคําสั่ง....……………………………………………………………ลง
วันที่……………….. เดือน……………….. พ.ศ…………. เรื่อง ใหยึดทรัพยสิน
ของ………………………………………………....อยูบานเลขที่……......หมูที่…………ตรอก/
ซอย…………………ถนน………………ตําบล…………….........อําเภอ…………………………
จังหวัด…………………….. ซ่ึงคางชําระภาษี…………………………….น้ัน 
 
  บัดนี้ ………………………………...…….…. ไดชําระคาภาษีกับเงินคาธรรมเนียม 
คาใชจาย ในการยึด และขายทอดตลาดทรัพยสินครบถวนแลว 
ฉะนั้น…………………………………………..จึงใหถอนการบังคับภาษีดังกลาว และไดสงมอบทรัพยสินคืน
ให………..………………………………………….....แลว ตั้งแตวันที่……………………......
เดือน………………………….พ.ศ……………ตามรายการดังตอไปน้ี 

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

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

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

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




