เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับมาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง อัน เป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหกสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ประกาศของอธิบดีที่ออกตามกฎกระทรวงนี้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“เจ้าของทรัพย์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์ที่จะขายทอดตลาด
และให้หมายความรวมถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมหรือผู้มีสิทธิครอบครองร่วมด้วย
“ผู้มีส่วนได้เสีย” หมายความว่า เจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ตามคําพิพากษา เจ้าของทรัพย์
ผู้รับจํานํา ผู้รับจํานอง ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพ ย์ ผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับทรัพ ย์ตามที่ปรากฏทางทะเบีย น
หรือผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมบังคับคดี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
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หมวด ๑
ประกาศขายทอดตลาด
ข้อ ๔ เมื่ อเจ้า พนั กงานบัง คับ คดี ได้ รับ แจ้ งคํ าสั่ งอนุญ าตให้ ข ายทอดตลาดจากศาลแล้ ว
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดโดยเร็ว
ข้อ ๕ ประกาศขายทอดตลาดให้จัดทําเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด
การประกาศขายทอดตลาดอาจทําเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
ข้อ ๖ ประกาศขายทอดตลาดมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อศาลและหมายเลขคดีแดง
(๒) ชื่อคู่ความ
(๓) สถานที่ขายทอดตลาด
(๔) วันและเวลาในการขายทอดตลาด
(๕) รายละเอียดของทรัพย์ที่จะขายและภาระติดพัน
(๖) กรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีแผนที่แสดงบริเวณที่ตั้งและรายละเอียดของบริเวณ
โดยรอบ
(๗) ราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด
(๘) เงื่อนไขและข้อสัญญา ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอีย ดที่ผู้เสนอราคาสูงสุดต้องตกลง
ผูกพันกับการเสนอราคาดังกล่าว และเงื่อนไขอื่นใดตามที่กําหนดในระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับ
เกี่ยวกับการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีและกระทรวงยุติธรรม
หากมีรายการดังต่อไปนี้ ก็ให้ระบุไว้ในประกาศขายทอดตลาดด้วย
(๑) ราคาประเมินของสํานักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
(๒) ราคาประเมินของผู้เชี่ยวชาญการประเมินราคา
(๓) ราคาประเมินของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา เจ้าของทรัพย์ ผู้รับจํานํา หรือผู้รับจํานอง
(๔) ราคาที่จดทะเบียนจํานํา จดทะเบียนจํานอง หรือที่จดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมครั้งสุดท้าย
(๕) ราคาประเมินของสํานักงานวางทรัพย์กลาง
(๖) ราคาหรือมูลค่าที่เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาซึ่งเป็นสถาบันการเงินแจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือหน่วยงานราชการอื่นของปีที่จะขายทอดตลาดหรือของปีที่แจ้งครั้งสุดท้าย
(๗) ราคาที่มีผู้คัดค้าน
อธิบ ดีโ ดยความเห็น ชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกํา หนดรายการอื่น เพิ่ มเติ มในประกาศ
ขายทอดตลาดได้
ข้อ ๗ ในการประกาศขายทอดตลาดแต่ละครั้ง หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรกําหนด
รายการเพิ่มเติมนอกจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ สําหรับการขายทอดตลาดครั้งนั้น ก็ให้ดําเนินการได้
แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓๕ ก

หน้า ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

หมวด ๒
การกําหนดราคาเริ่มต้นและการประกาศขายทอดตลาด
ข้อ ๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๓ ในกรณีทรัพย์ที่จะขายทอดตลาดเป็นทรัพย์ที่มีราคาหรือมูลค่า
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ วรรคสอง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) หรือราคาเช่าซื้อ หรือราคา
ให้เช่าแบบลิสซิ่ง ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีใช้ราคาที่สูงที่สุดเป็นราคาเริ่มต้นที่ใช้ในการขายทอดตลาด
ในกรณี ท รั พ ย์ ที่ จ ะขายทอดตลาดเป็ น ทรั พ ย์ ที่ มี ร าคาเช่ า ซื้ อ หรื อ ราคาให้ เ ช่ า แบบลิ ส ซิ่ ง
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคิดหักดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในราคาเช่าซื้อหรือราคาให้เช่าแบบลิสซิ่งนั้น แล้วให้คิด
ค่าหักเสื่อมราคาเป็นรายปีตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนดก่อน
ข้อ ๙ ในการประกาศขายทอดตลาดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบก่อนวันขายทอดตลาดตามที่กฎหมาย
กําหนด ในกรณีที่มีผู้มีส่วนได้เสียแต่ละประเภทมากกว่าหนึ่งราย ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศ
ขายทอดตลาดให้บุคคลเหล่านั้นทุกราย และสําหรับลูกหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจ้าของทรัพย์ ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีส่งให้ ณ ภูมิลําเนาหรือสถานที่อันเป็นถิ่นที่อยู่ หรือสํานักทําการงานที่เป็นปัจจุบัน
ในกรณีที่ต้องปิดประกาศขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีปิดประกาศนั้นให้แน่นหนา
ในที่ที่สามารถมองเห็น หรือสังเกตได้ชัดเจน ณ ตัว อาคารหรือที่อยู่อาศัย หรือสํานักทําการงาน รั้ว
หรือสิ่งปลูกสร้างอันเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารหรือที่อยู่อาศัยหรือสํานักทําการงานนั้น
(๒) ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีโ ฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เป็น ที่รู้จัก
หรือเป็น ที่แ พร่หลายกัน โดยทั่ว ไปก่อนวัน ขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยให้อธิบดีประกาศ
กําหนดเว็บไซต์ดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ
(๓) ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี อ าจให้ โ ฆษณาประกาศขายทอดตลาด
ในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าห้าวันด้วยก็ได้
(๔) ปิด ประกาศขายทอดตลาดก่อ นวัน ขายทอดตลาดไม่น้ อ ยกว่ าสิ บห้ า วัน ณ สถานที่
ขายทอดตลาดและสถานที่ราชการสําคัญตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
อธิบดีโ ดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีอาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการส่งประกาศ
ขายทอดตลาดและการปิดประกาศขายทอดตลาดเพิ่มเติมได้ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๐ ก่อนการขายทอดตลาด ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีตรวจสอบว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกรายได้
ทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้น แล้ว หรือไม่ แล้วให้บัน ทึกการตรวจสอบนั้นไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่อาจตรวจสอบผู้มีส่ว นได้เสีย รายใดให้บัน ทึกเหตุแ ห่งการไม่อาจตรวจสอบ
ได้ไว้ด้วย
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หมวด ๓
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
ข้อ ๑๑ ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ่ง เรีย กว่า “คณะกรรมการกํา หนดราคาทรัพ ย์”
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
บริ ห ารความยุ ติ ธ รรม อธิ บ ดี ก รมบั ง คั บ คดี อธิ บ ดี ก รมคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน และปราบปราม
การฟอกเงิน ผู้อํานวยการสํานักบังคับคดีอาญาและบังคับใช้กฎหมาย กระทรวงยุติธรรม ผู้อํานวยการ
สํานักประเมินราคาทรัพ ย์สิน กรมธนารักษ์ ผู้แ ทนกรมที่ดิน ผู้แ ทนกรมสรรพากร ผู้แ ทนสมาคม
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ผู้แทนคณะกรรมการ
การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งซึ่งเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สัง คมศาสตร์ การประเมิ น ราคาทรัพ ย์สิน หรือ การขายทอดตลาด
ทรัพ ย์สิน จํานวนห้าคน เป็น กรรมการ และข้าราชการในกรมบัง คับ คดีตํา แหน่ง ไม่ต่ํา กว่า ระดับ
ชํานาญการพิเศษเป็นเลขานุการ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒมิ ีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์มีอํานาจกําหนดราคาทรัพย์ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่มี การโต้แ ย้งหรือมีข้ อสงสัย จากผู้ มีส่ว นได้เสีย เกี่ย วกั บการกําหนดราคาเริ่มต้ น
และไม่สามารถหาข้อยุติได้ภายในสิบห้าวัน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีส่งเรื่องให้คณะกรรมการกําหนด
ราคาทรัพย์วินิจฉัยชี้ขาด
(๒) กรณีที่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดเป็นสังหาริมทรัพย์ และเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือผู้มี
ส่วนได้เสียไม่สามารถหาราคาประเมินหรือไม่สามารถตกลงกันกําหนดราคาเพื่อใช้เป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้ง
ในประกาศขายทอดตลาดได้ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเสนอราคาพร้อมหลักฐานอ้างอิงของผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ ค ณะกรรมการกํ า หนดราคาทรั พ ย์ สิ น พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย แล้ ว ให้ เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ใ ช้ ร าคา
ที่คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กําหนดนั้นเป็นราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขายทอดตลาด
(๓) กรณี ที่ ร าคาประเมิ น ของเจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ใ นขณะยึ ด ทรั พ ย์ ห รื อ ราคาประเมิ น
ของสํานักงานวางทรัพย์กลางมีราคาตั้งแต่ห้าสิบล้านบาทขึ้นไป
(๔) กรณีที่ไม่มีผู้เสนอราคาในการขายทอดตลาด และผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ดูแลการ
ขายทอดตลาด ผู้อํานวยการกองบังคับคดี หรือผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัด แล้วแต่กรณี
เห็นสมควรเสนอเรื่องให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์พิจารณากําหนดราคาทรัพย์ใหม่
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ให้เป็นที่สดุ
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ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ประจําภาค
โดยคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ประกอบด้ว ย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธ รรมหรือข้าราชการ
กระทรวงยุติธรรมตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับผู้บริหารต้นเป็นประธาน และข้าราชการของกรมบังคับคดี
ตําแหน่งไม่ต่ํากว่าระดับชํานาญการพิเศษจํานวนสามคน ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมธนารักษ์ ผู้แทน
กรมสรรพากร และผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่เป็น ผู้มีความรู้หรือความเชี่ย วชาญด้านกฎหมาย เศรษฐศาสตร์
สังคมศาสตร์ การประเมินราคาทรัพย์สิน หรือการขายทอดตลาดทรัพย์สินจํานวนสามคนเป็นอนุกรรมการ
และข้าราชการของกรมบังคับคดีตําแหน่งไม่ตํา่ กว่าระดับชํานาญการเป็นเลขานุการ
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งสองปี และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
ให้คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานคร และคณะอนุกรรมการกําหนดราคา
ทรัพย์ประจําภาคมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาประเมินและราคาที่ซื้อขายกันใน
ท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เพื่อรายงานให้คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์
ทราบเป็ น ข้ อ มู ล หรื อ พิ จ ารณากํ า หนดราคาประเมิ น กลางของทรั พ ย์ ที่ จ ะขายทอดตลาดตามที่
คณะกรรมการกําหนดราคาทรัพย์แจ้งให้ดําเนินการ
เพื่ อประโยชน์ ในการดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้อ ธิบ ดีโ ดยความเห็น ชอบของรัฐ มนตรี
ประกาศกําหนดจํานวนภาคไม่เกินเก้าภาคและจังหวัดที่อยู่ในแต่ละภาค
ข้อ ๑๔ การพ้ น จากตํ า แหน่ ง ของกรรมการที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง และการดํ า เนิ น การประชุ ม
ของคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพ ย์ ให้เ ป็น ไปตามที่รัฐมนตรีกํ าหนด และให้ นํามาใช้บัง คับกั บ
คณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์กรุงเทพมหานครและคณะอนุกรรมการกําหนดราคาทรัพย์ประจําภาค
ด้วยโดยอนุโลม
ให้ กรรมการและอนุ กรรมการได้ รั บค่ าตอบแทนตามระเบี ย บที่ รัฐ มนตรีกํ าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๔
การเสนอราคา
ข้อ ๑๕ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจํานงเข้าเสนอราคา โดยยื่นหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน
บังคับคดีก่อนหรือในวันขายทอดตลาด ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลในกรณีที่เป็นนิติบุคคล
(๓) หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่เข้าเสนอราคาแทนบุคคลอื่น
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(๔) สัญญาหรือข้อตกลงผูกพันกับกรมบังคับคดีในการเสนอราคา
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกัน ก่อนเข้าเสนอ
ราคา ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นไม่เกินยี่สิบล้านบาท ให้วางหลักประกันร้อยละห้า
(๒) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินยี่สิบล้านบาทแต่ไม่เกินหนึ่งร้อยล้านบาท ให้วางหลักประกัน
ร้อยละห้าแต่ไม่เกินสองล้านบาท
(๓) ในกรณีที่มีราคาเริ่มต้นเกินหนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป ให้วางหลักประกันร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
สามล้านบาท
หลักเกณฑ์และวิธีการการวางหลักประกัน ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
หลักประกันดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้คืนแก่ผู้เข้าเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดการขายทอดตลาดและ
ผู้เข้าเสนอราคานั้น ไม่มีข้อผูกพัน ใด ๆ กับการเสนอราคาหรือการขายทอดตลาดนั้น และให้ถือเอา
หลักประกัน นั้นเป็นมัด จําและการชําระราคาที่เสนอสูงสุดของผู้นั้นบางส่วนเมื่อได้มีการเคาะไม้ขายแก่
บุคคลนั้น
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้เข้าเสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๖ ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีสั่งไม่อนุญาตให้ผู้นั้นเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น
หมวด ๕
การขายทอดตลาด
ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาดให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและเป็นธรรม และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดที่ทําให้
เสียความยุติธรรมทั้งในการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด
หากเจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่า ผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาดรายใด
มีพ ฤติการณ์ที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็น ไปตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง หรือรบกวนการขาย
ทอดตลาดหรือการดําเนินการของเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีสั่งให้ผู้นั้นออกนอกห้อง
ขายทอดตลาด และให้เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี ป ฏิเ สธการเสนอราคาของผู้ นั้ น หากผู้ นั้ น ประสงค์
จะอุท ธรณ์คํ าสั่ง ของเจ้าพนักงานบังคับคดีใ ห้อุท ธรณ์ไ ปยังอธิบดี ต ามหลักเกณฑ์และวิธี การที่อธิบ ดี
ประกาศกําหนด คําสั่งของอธิบดีให้เป็นที่สุด
ข้อ ๑๙ ในการขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้งให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบถึงวาระ
การขายและรายละเอี ย ดของทรัพ ย์ที่ จะขายทอดตลาด ตํา แหน่ง ที่ตั้ งหรือ ที่อยู่ และภาระผู กพั น
ของทรัพย์นั้น รวมถึงชื่อศาล หมายเลขคดีแดง ชื่อคู่ความ และรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย แล้วจึงให้ผู้เข้า
เสนอราคาเสนอราคาด้วยวาจาหรือโดยวิธีอื่นที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ข้อ ๒๐ ในกรณี ที่ ท รั พ ย์ที่ จ ะขายทอดตลาดเป็น อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ห รื อเป็ น สั ง หาริ มทรั พ ย์
ที่มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัดให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมาย
ของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิท ธิ์หรือสิทธิครอบครอง และภาระติด พัน ของทรัพย์นั้นก่อน
แล้ว ให้เจ้าหนี้ต ามคําพิพ ากษาทําข้อตกลงหรือสัญ ญารับรองความถูกต้องนั้น ไว้ หากเจ้าหนี้ต ามคํ า
พิพากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ยอมทําข้อตกลงหรือสัญญารับรองความถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานบังคับ
คดีปิดประกาศแจ้งในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขายทอดตลาด เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคาทราบก่อนเริ่มการขาย
ทอดตลาดถึงการที่เจ้าหนี้ตามคําพิพ ากษาไม่ยอมตรวจสอบหรือไม่ย อมทําข้อตกลงหรือสัญญารับรอง
ความถูกต้องนั้น
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่แจ้งในประกาศขาย
ทอดตลาด ทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจกําหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้
ข้อ ๒๒ ในการขายทอดตลาด หากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวโดยไม่มีการแข่งขันเสนอราคา
หากไม่มีลูกหนี้ตามคําพิพากษา หรือเจ้าของทรัพย์ หรือผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ทรัพย์ตามที่ปรากฏทางทะเบียน มาดูแลการขายทอดตลาดและราคานั้นยังไม่เพียงพอแก่การชําระหนี้
ของเจ้าหนี้ตามคําพิพากษา ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทําการ
ขายทอดตลาดใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ในการขายทอดตลาด ถ้าไม่มีผู้เสนอราคาตามเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกําหนด ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีถอนทรัพย์ออกจากการขายทอดตลาดเพื่อทําการขายทอดตลาดใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๒๓ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีเคาะไม้ขายให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชําระราคาส่วนที่เหลือแก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามเงื่อนไข
และข้อสัญญาที่ทําสัญญาหรือทําข้อตกลงผูกพันไว้
ในกรณี ที่ผู้ เสนอราคาสูง สุด จะต้อ งหาแหล่ งเงิน กู้ที่ เป็ น สถาบัน การเงิน หรื อแหล่ งเงิน กู้อื่ น
ให้ส ถาบั น การเงิน หรือแหล่ง เงิ น กู้อื่ น นั้น สามารถเข้ าถึง ตัว ทรัพ ย์เพื่ อประเมิน ราคาทรั พ ย์สํ าหรั บใช้
ประกอบการพิจารณาการกู้ยืมของผู้เสนอราคาสูงสุด ได้ โดยให้ผู้เสนอราคาสูงสุดยื่น คําร้องต่ออธิบดี
และหากมีความเสีย หายเกิด ขึ้น แก่ท รัพย์นั้นอันเนื่องมาจากการเข้าถึงตัวทรัพย์ ให้ผู้เสนอราคาสูงสุด
เป็นผู้รับผิดชอบ
เจ้ าพนัก งานบั งคั บคดีอ าจอนุ ญ าตให้เ ลื่อ นการชํา ระราคาส่ว นที่ เหลือ ได้ ตามหลัก เกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดแต่ไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสามเดือน
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระราคาส่วนที่เหลือตามข้อ ๒๓ ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีมีคําสั่งให้นําทรัพ ย์นั้น ออกขายทอดตลาดใหม่และให้ริบหลักประกัน ที่ผู้เสนอราคาสูงสุด นั้น
วางไว้ตามข้อ ๑๖
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ในการขายทอดตลาดครั้งใหม่ หากได้ราคาสูงสุด ต่ํากว่าราคาสูงสุด ที่ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิม
เสนอไว้ในการขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมนั้น
ชํา ระราคาส่ว นต่า งที่ข าดอยู่ ภายในหนึ่ง เดือ นนับ แต่ วั น ที่ ข ายทอดตลาดครั้ ง ใหม่ เสร็ จสิ้ น และให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีเรียกให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเดิมชําระค่าปรับเนื่องจากการไม่ชําระราคาส่วนที่เหลือ
ตามวรรคหนึ่ ง ในอั ต ราร้ อ ยละสิ บ ห้ า ต่ อ ปี ภ ายในสามเดื อ นนั บ แต่ วั น ที่ ผู้ เ สนอราคาสู ง สุ ด ในการ
ขายทอดตลาดครั้งใหม่นั้นชําระราคาเสร็จ
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจัด ให้ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายทําสัญ ญาหรือข้อตกลงผูกพันเกี่ยวกับ
เงื่อนไขตามวรรคหนึ่งและวรรคสองก่อนการเข้าเสนอราคาทุกครั้ง
ข้อ ๒๕ เมื่อ ได้ รับชํ าระราคาครบถ้ว นแล้ว ให้เ จ้าพนัก งานบัง คับ คดีส่ ง มอบทรัพ ย์ที่ ข าย
ทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดโดยเร็ว
ในกรณีทรัพย์ที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งเป็นหนังสือ
ให้นายทะเบียนจดทะเบียนโอนทรัพย์นั้นให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด
ข้อ ๒๖ ในกรณี มี ก ารยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ศาลเพื่ อ ขอให้ มี คํ า สั่ ง เพิ ก ถอนการขายทอดตลาด
ตามมาตรา ๓๐๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลถึงข้อเท็จจริงในการดําเนินการขายทอดตลาด
และปฏิบัติตามคําสั่งศาล
ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานบังคับคดีอาจจัดให้มีการขายทอดตลาดโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี
แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๘ เมื่อมีการร้องเรียนหรือมีเบาะแสว่า การขายทอดตลาดครั้งใดอาจมีการสมยอมราคา
หรื อ คบคิ ด กั น ฉ้ อฉลในระหว่ า งผู้ ที่ เ กี่ย วข้อ งในการสู้ ร าคาหรือ มี ก ารกระทํ า ที่ไ ม่ ชอบด้ ว ยกฎหมาย
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ หากฟังได้ว่ามีมูล ให้รัฐมนตรีสั่งการให้มีการ
ดําเนินการแก้ไขเพื่อให้การขายทอดตลาดเป็นไปโดยถูกต้องและเป็นธรรม
ข้อ ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาว่าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ อาจไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ พื้น ที่ หรือลักษณะ
ของทรั พ ย์ ใ นการขายทอดตลาดครั้ ง ใด ให้ อ ธิ บดี มี อํ า นาจสั่ ง ให้เ จ้ า พนั ก งานบั งคั บ คดี ดํ า เนิ น การ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิ รรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๐๘ แห่งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง ได้กําหนดว่า เมื่อศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ที่ยึดได้แล้ว การขายทอดตลาดนั้นให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์การขาย
ทอดตลาดบังคับใช้ สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้การขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

