
ระเบียบกระทรวงยุตธิรรม 
ว่าด้วยการบังคบัคดขีองเจ้าพนักงานบังคบัคด ี

พ.ศ. ๒๕๒๒  
--------------------------------------------------------------------------------  

 
     โดยท่ีไดมี้พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี ๒๑๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กนัยายน ๒๕๑๕ (ฉบบัท่ี ๕) 

พ.ศ.๒๕๑๗ ไดจ้ดัตั้งกรมบงัคบัคดีข้ึนในกระทรวงยติุธรรม โดยโอนอาํนาจหนา้ท่ี ในส่วนท่ีเก่ียวกบัราชการกองบงัคบัคดี

แพง่มาเป็นของกรมบงัคบัคดี และไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมบงัคบัคดีกาํหนดกองท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั

การบงัคบัคดีข้ึนใหม่ แทนกองบงัคบัคดีแพง่ จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและวางระเบียบปฏิบติัในการบงัคบัคดีเสียใหม่ 
เพ่ือใหก้ารปฏิบติัราชการเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น จึงใหย้กเลิกระเบียบราชการกองหมายซ่ึงใช้

อยูเ่ดิม และใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน  
 

หมวดที ่๑ 
การบังคบัคด(ี๑)  

--------------------------------------------------------------------------------  
 
     ขอ้ ๑ เจา้พนกังานกรมบงัคบัคดีจะดาํเนินการในฐานะเจา้พนกังานบงัคบัคดีตามหมายบงัคบัคดี หรือตามคาํสัง่ของศาล 

หรือ ตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยม์อบหมายไดแ้ต่ภายในเขตอาํนาจของศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดี หรือมีคาํสัง่ หรือขอบ

อาํนาจของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 
     ขอ้ ๒ ถา้จะตอ้งบงัคบัคดีนอกเขตอาํนาจของศาลท่ีออกหมายใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรายงานพร้อมส่งหมายท่ีจะมีการ

บงัคบัคดีตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการบงัคบัคดีแทน(๒)  
     ขอ้ ๓ เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดรั้บหมายบงัคบัคดีหรือคาํสัง่ของศาล หรือการมอบหมายจากเจา้พนกังานพิทกัษ์

ทรัพยใ์หด้าํเนินการตามหมายบงัคบัคดี หรือ คาํสัง่ หรือการมอบหมายนั้นภายในเวลาอนัสมควร 
  

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

          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๐๗/๒๕๓๑ เร่ือง การรายงานเก่ียวกบัการบงัคบัคดี  
          (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคดี (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๒  

 

 

 



หมวดที ่๒ 
การยดึทรัพย์  

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

บทที ่๑  
ผู้นํายดึ  

--------------------------------------------------------------------------------  
 
     ขอ้ ๔ ผูน้าํยดึ คือ ผูซ่ึ้งไดร้ะบุไวใ้นหมายบงัคบัคดีหรือในหนงัสือของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยว์า่ เป็นผูน้าํยดึ  
     ขอ้ ๕ ผูน้าํยดึอาจมอบอาํนาจใหท้นายความของตน หรือ ผูห้น่ึงผูใ้ดมาทาํการแทนก็ได ้โดยทาํหนงัสือมอบอาํนาจตาม

แบบพิมพก์รมบงัคบัคดี  
     ขอ้ ๖ ก่อนท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะไปทาํการบงัคบัคดี ตอ้งใหผู้น้าํยดึ หรือผูรั้บมอบอาํนาจทาํคาํขอต่อเจา้พนกังาน

บงัคบัคดี ตามแบบพิมพก์รมบงัคบัคดี และวางเงินค่าใชจ่้าย(๑) ไวต้ามท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะกาํหนดตามอาํนาจใน

กฎหมาย ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงค่าเช่าสถานท่ีเก็บรักษาทรัพย ์และค่าจา้งคนเฝ้ารักษาทรัพยด์ว้ย  
     ขอ้ ๗ ถา้เป็นการยดึท่ีดิน ใหผู้น้าํยดึส่งโฉนด หรือ หนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีดินรายท่ีจะนาํยดึหรือสาํเนาซ่ึงเจา้พนกังาน

รับรอง ถา้หากมี ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีตรวจสอบก่อน  
     ขอ้ ๘ ผูน้าํยดึเป็นผูช่้วยเหลือใหค้วามสะดวก จดัยานพาหนะรับและส่งเจา้พนกังานบงัคบัคดี ตลอดจนการขนยา้ย และ

การเก็บรักษาทรัพย ์และออกเงินทดรองค่าใชจ่้ายตามท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะร้องขอ  
     ขอ้ ๙ ผูน้าํยดึตอ้งอยูใ่นสถานท่ียดึทรัพยเ์พ่ือช้ีทรัพย(์๒) ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกระทาํการยดึและช่วยเหลือเจา้

พนกังานบงัคบัคดีในการยดึทรัพยต์ามแต่เจา้พนกังานบงัคบัจะขอร้องเพ่ือใหก้ารยดึสาํเร็จไปโดยมิชกัชา้  

-------------------------------------------------------------------------------- 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๕๓/๒๕๓๐ ลงวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๖๘/๒๕๒๖ ลงวนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๖  

บทที ่๒ 
เจ้าพนักงานบังคบัคด(ี๑)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๑๐ (๒)ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ กรมบงัคบัคดี เป็นผูก้าํหนดตวัเจา้พนกังานบงัคบัคดีผูไ้ปยดึทรัพย ์ 
     ขอ้ ๑๑ ก่อนไปทาํการยดึทรัพย ์ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีผูไ้ปยดึทรัพยต์รวจสอบและทาํความเขา้ใจใหแ้น่ชดัวา่จะตอ้ง

ยดึทรัพยอ์ะไร ของใคร และจาํนวนราคาทรัพยท่ี์จะยดึไดต้ามกฎหมายมีประมาณเท่าใด(๓) พร้อมทั้งนาํประกาศยดึทรัพย์

ไปดว้ย เพ่ือปิดไว ้ณ สถานท่ีท่ียดึทรัพย ์ 
     ขอ้ ๑๒ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีไปทาํการยดึทรัพยต์าม วนั เวลาท่ีผูน้าํยดึมารับหรือตามท่ีนดัหมายกบั ผูน้าํยดึ(๔) และ

นาํหมายบงัคบัคดีประกาศยดึทรัพยก์บัเคร่ืองมือสาํหรับทาํการยดึทรัพย ์เช่น คร่ัง และตราตีคร่ัง ซ่ึงจ่ายประจาํตวัเจา้

พนกังานบงัคบัคดีผูไ้ปยดึทรัพยติ์ดตวัไปดว้ย ทั้งน้ี จะมีพนกังานเดินหมายร่วม ไปช่วยเหลือดว้ยหรือไม่ก็ได ้ 
     ขอ้ ๑๓ ถา้จะยดึท่ีดินใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีผูไ้ปยดึทรัพยจ์ดัการเพ่ือใหไ้ดโ้ฉนดหรือหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีดิน หรือ 

สาํเนาซ่ึงเจา้พนกังานรับรองมา ถา้หากมีเพ่ือตรวจสอบและจบัสเกลจาํลองแผนท่ีหลงัโฉนด  



บทที ่๓ 
วธีิดาํเนินการยดึและอายดัทรัพย์  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๑๔(๕)ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกระทาํการยดึทรัพยใ์นระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก ในวนัทาํการงาน

ปกติ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน โดยไดรั้บอนุญาตจากศาล  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๓/๒๕๓๐ ลงวนัท่ี ๙ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๐  
          (๒) ระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  
          (๓) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๓/๒๕๓๑ ลงวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๑  
          (๔) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๖๗/๒๕๓๐ ลงวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๐  
          (๕) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๓/๒๕๓๑ ลงวนัท่ี ๑๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๑  
 
     ขอ้ ๑๕ ก่อนกระทาํการยดึทรัพย ์ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแสดงหมายบงัคบัคดีต่อลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ถา้ไม่ปรากฏ

ตวัลูกหน้ีใหแ้สดงต่อบุคคลท่ีอยูใ่นสถานท่ีนั้น  
     ขอ้ ๑๖ ในการท่ีจะดาํเนินการบงัคบัคดี เจา้พนกังานบงัคบัคดียอ่มมีอาํนาจเท่าท่ีมีความจาํเป็นเพ่ือท่ีจะคน้สถานท่ีใด ๆ 

อนัเป็นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา หรือท่ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไดค้รอบครองอยู ่เช่น บา้นท่ีอยู ่คลงัสินคา้ โรงงานและ

ร้านคา้ขาย ทั้งมีอาํนาจท่ีจะยดึและตรวจสมุดบญัชีหรือแผน่กระดาษ และกระทาํการใดๆ ตามสมควรเพ่ือเปิดสถานท่ี หรือ

บา้นท่ีอยู ่หรือโรงเรือนดงักล่าวแลว้ รวมทั้งตูนิ้รภยั ตู ้หรือ ท่ีเก็บของอ่ืน ๆ แลว้รายงานใหศ้าลทราบ  
     ขอ้ ๑๗ ในการยดึทรัพยร์ายใด ถา้มีผูข้ดัขวาง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีช้ีแจงวา่กล่าวแต่โดยดีก่อน ถา้ผูน้ั้นยงัขดัขวางอยู่

อีก ก็ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีขอความช่วยเหลือจากเจา้พนกังานตาํรวจ เพ่ือดาํเนินการบงัคบัคดีจนได ้ 
     ขอ้ ๑๘ ใหย้ดึทรัพยข์องลูกหน้ีตามคาํพิพากษาแต่เพียงประมาณราคาท่ีควรจะขายทอดตลาดได ้พอชาํระหน้ีตามหมาย

บงัคบัคดี พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี เวน้แต่จะไดมี้กฎหมายบญัญติัไว ้หรือ ศาลจะไดมี้คาํสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
แต่ถา้ลูกหน้ีตามคาํพิพากษามีทรัพยซ่ึ์งมีราคามากกวา่จาํนวนหน้ี และมิอาจแบ่งยดึ โดยมิใหท้รัพยน์ั้นเส่ือมราคา เช่น ทาํให้

เปล่ียนสภาพและราคาตกตํ่า ทั้งทรัพยอ่ื์นท่ีจะยดึใหพ้อคุม้จาํนวนหน้ีไม่ปรากฏดว้ยแลว้ ก็ใหย้ดึทรัพยท่ี์วา่นั้นมาขาย

ทอดตลาดถึงแมผู้น้าํยดึจะช้ีใหย้ดึแต่เพียงบางส่วนก็ดี  
     ขอ้ ๑๙ เจา้พนกังานบงัคบัคดีชอบท่ีจะงดการยดึหรืออายดัทรัพยท่ี์เจา้หน้ีตามคาํพิพากษานาํช้ี เม่ือสงสยัวา่ทรัพยสิ์นนั้น

ไม่อาจยดึอายดัไดต้ามกฎหมาย เช่น ปรากฏวา่มีช่ือบุคคลอ่ืนนอกจากลูกหน้ีตามคาํพิพากษา หรือ บุคคลซ่ึงทรัพยต์อ้งถูกยดึ

หรืออายดัเป็นเจา้ของในทะเบียน เม่ือไดง้ดการยดึหรืออายดัแลว้ ใหรี้บรายงานต่อ ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่เพ่ือจะได้

รายงานต่อไปยงัศาล(๑) ตามประมวลกฎหมาย วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๘๓ วรรค ๒  
เม่ือยดึหรืออายดัทรัพยม์าแลว้ ปรากฏวา่ทรัพยสิ์นท่ียดึหรืออายดันั้นมีช่ือบุคคลอ่ืน นอกจากลูกหน้ีตามคาํพิพากษา หรือ 

บุคคลซ่ึงทรัพยต์อ้งถูกยดึหรืออายดัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในทะเบียนใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษา

ทราบเพ่ือถอนการยดึทรัพยน์ั้น  

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



          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๒๐ เจา้พนกังานบงัคบัคดียอ่มไม่ยดึหรืออายดัทรัพยสิ์นซํ้ าหรือท่ีไม่อยูใ่นความรับผิดแห่งการบงัคบัคดี ตาม

ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๘๕, ๒๘๖, ๒๙๐ และพระราชบญัญติั วา่ดว้ยการยดึทรัพยสิ์นของกสิกร 

พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือ กฎหมายอ่ืน ๆ  
     ขอ้ ๒๑ ถา้ในหมายบงัคบัคดีกล่าวเฉพาะเจาะจงใหย้ดึทรัพยส่ิ์งใดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดียดึแต่เฉพาะทรัพยส่ิ์งนั้น  
     ขอ้ ๒๒ ถา้จะยดึทรัพยท่ี์มีทะเบียน ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีสอบถามผูน้าํยดึเสียก่อนวา่ผูใ้ดมีช่ือเป็นเจา้ของทะเบียน

นั้น  
     ขอ้ ๒๓ เม่ือกระทาํการยดึทรัพยเ์สร็จแลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดประกาศยดึทรัพยไ์ว ้ณ สถานท่ี ๆ ยดึโดยเปิดเผย 

และใหท้าํรายงานและบญัชีทรัพยท่ี์ยดึเสนอผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่(๑)  
     ขอ้ ๒๔ เม่ือไดมี้การยดึทรัพยแ์ลว้สิทธิเรียกร้องของลูกหน้ีอนัมีต่อบุคคลภายนอกในเร่ืองพนัธบตัร หลกัทรัพยท่ี์เป็น

ประกนั ตราสารเปล่ียนมือ หรือสิทธิเรียกร้องอ่ืน ๆ ของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นประมวลกฎหมาย 

วธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๓๑๐ ทว ิใหด้าํเนินการตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๓๑๐(๒)  
     ขอ้ ๒๕ ยกเลิก 
     ขอ้ ๒๖ (๓)ในการยดึท่ีดินใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรังวดัเขตกวา้งยาวของท่ีดินท่ียดึกบัแผนท่ีจาํลองตามขอ้ ๑๓ วา่จะ

เป็นท่ีดินแปลงเดียวกนัหรือไม่ หากควรเช่ือไดว้า่เป็นท่ีดินแปลงเดียวกนัแลว้ใหแ้สดงใหเ้ห็นสภาพและทาํเลท่ีตั้งของท่ีดินท่ี

ยดึ และแสดงดว้ยวา่อยูใ่กลไ้กลจากสถานท่ีราชการหรือท่ีชุมนุมชน หรือทางบก ทางนํ้ าประมาณระยะทางเท่าใด  
     ขอ้ ๒๗ ในการยดึท่ีดินของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา ถา้ท่ีดินท่ียดึนั้นมีส่ิงปลูกสร้างหรือไมล้ม้ลุกหรือธญัชาติอนัจะเก็บ

เก่ียวรวงผลไดค้ราวหน่ึงหรือหลายคราวต่อปีเป็นของผูอ่ื้นปลูกอยูใ่หเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีบนัทึกถอ้ยคาํของเจา้ของส่ิงนั้น 

ๆ ใหป้รากฏวา่มีสิทธิในท่ีดินอยูอ่ยา่งไร เป็นตน้วา่ อาศยัหรือมีสญัญาเช่าต่อกนั ฯลฯ  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๓๓  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๔๗/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓  
          (๓) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๓๑๐/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๑ กนัยายน ๒๕๓๓ ขอ้ ๑  
          (๑) (๒) (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี๘) 

พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
     ขอ้ ๒๘ การยดึเรือน โรง หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืน ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดขนาดกวา้งยาว และบรรยายสภาพแห่ง

ส่ิงนั้น ๆ เช่น พ้ืน ฝา ประตู หนา้ต่าง เสา เคร่ืองบนใชไ้มช้นิดใด หลงัคาอะไร มีก่ีชั้น ก่ีหอ้ง และเก่าใหม่อยา่งใด เลข

ทะเบียนเท่าไร ถา้เป็นสถานท่ีใหเ้ช่า ค่าเช่าเท่าใด  
     ขอ้ ๒๙ การยดึอสงัหาริมทรัพยมี์รูปร่างและอสงัหาริมทรัพยย์อ่มครอบไปถึงดอกผลแห่งทรัพยน์ั้นดว้ย เวน้แต่จะไดมี้

บญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หรือ เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไม่ประสงคใ์หย้ดึดอกผลนั้น  ๆ 
     ขอ้ ๓๐ การยดึท่ีดินซ่ึงมีไมย้นืตน้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดชนิดและประมาณจาํนวนตน้ไมไ้วด้ว้ย  
     ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัการยดึทรัพยสิ์นกสิกร พ.ศ. ๒๔๗๕ การยดึท่ีไร่นา ซ่ึงมีไมล้ม้ลุกหรือธญัชาติอนัจะ



เก็บเก่ียวไดต้ามฤดูกาล จะยดึแต่ท่ีดินไม่ยดึไมล้ม้ลุกและธญัชาติหรือจะยดึทั้งท่ีดินและไมล้ม้ลุกหรือธญัชาติดว้ยก็ได ้ 
     ขอ้ ๓๑ ถา้อสงัหาริมทรัพยท่ี์ยดึมีดอกผลธรรมดาท่ีลูกหน้ีตามคาํพิพากษาจะตอ้งเป็นผูเ้ก็บเก่ียวหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูเ้ก็บ

เก่ียวในนามของลูกหน้ี เม่ือผูย้ดึร้องขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีเก็บเก่ียว และเจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นสมควรจดัการใหเ้จา้

พนกังานบงัคบัคดีตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหลู้กหน้ีทราบเสียก่อนในขณะทาํการยดึ แลว้จึงทาํการเก็บเก่ียวดอกผลนั้นเม่ือถึง

กาํหนด  
     ขอ้ ๓๒ ในการยดึทรัพยน์ั้น ใหย้ดึเฉพาะส่วนของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา แต่ถา้มีบุคคลอ่ืนเป็นเจา้ของรวมอยูด่ว้ย และ

ไม่ปรากฏวา่ส่วนใดเป็นของลูกหน้ีใหย้ดึมาทั้งหมด  
     ขอ้ ๓๓(๑) เม่ือยงัไม่มีการยดึทรัพย ์ถา้ปรากฏวา่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเป็นเจา้หน้ีผูใ้ดอยูโ่ดยมีสิทธิไดรั้บเงินหรือ

ทรัพยสิ์นอ่ืนจากผูใ้ดก็ตาม เม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาร้องขอใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการอายดัตามประมวลกฎหมาย

วธีิพิจารณาความแพง่มาตรา ๒๘๒ ประกอบมาตรา ๓๑๐ ทว ิไปยงัลูกหน้ีของลูกหน้ีตามคาํพิพากษามิใหช้าํระเงิน หรือส่ง

มอบทรัพยสิ์นแก่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา แต่ใหน้าํมาชาํระหรือส่งมอบแก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีภายในเวลาท่ีกาํหนดไว(้๒)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๔๗/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๓๓  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๘๘/๒๕๓๐ ลงวนัท่ี ๙ เมษายน ๒๕๓๐  
          แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๔๒  
 
     ขอ้ ๓๔ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแสดงใหเ้ห็นโดยประจกัษแ์จง้ตามวธีิท่ีเห็นสมควรวา่ไดมี้การยดึทรัพยแ์ลว้ เช่น  
          (๑) ส่ิงของ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปิดหรือผกูแผน่เลขหมาย ส่ิงของท่ียดึสาํคญัใหต้รงตามบญัชีทรัพย ์ถา้

สามารถจะเก็บรวมเขา้หีบหรือตูไ้ว ้ก็ใหร้วมไวแ้ลว้ปิดหีบหรือตูป้ระทบัตราคร่ังอีกชั้นหน่ึง  
          (๒) หอ้งแถว ตึกแถว หรือส่ิงปลูกสร้าง ใหปิ้ดเคร่ืองหมายไวทุ้กหอ้ง  
          (๓) สตัวพ์าหนะและปศุสตัว ์จะใชสี้ทาท่ีเขาดา้นในตวัหรือท่ีตวั หรือจะใชแ้ผน่เลขหมายผกูคอ หรือ จะตอ้นเขา้

คอกแลว้ผกูเชือกประทบัตราคร่ังท่ีประตูคอกก็ได ้แลว้แต่จะเห็นสมควร แต่อยา่ใหเ้ป็นการขดัขอ้งต่อการเล้ียงรักษาสตัว ์ 
     ขอ้ ๓๕ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํบญัชีทรัพยท่ี์ยดึโดยแสดงรายละเอียด เช่น ช่ือประเภท จาํนวน ขนาด นํ้ าหนกั 

สภาพของทรัพยแ์ละราคาประมาณแห่งทรัพยต์ามลาํดบัหมายเลขไว ้แลว้ส่งสาํเนาไปยงัศาล หรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

แลว้แต่กรณี  
     ขอ้ ๓๖ การจดบญัชีทรัพยถ์า้เป็นทรัพยห์ลายส่ิงราคาเลก็นอ้ย จะมดัรวมหรือกองรวมกนั แลว้จดเป็นเลขหมายเดียวก็ได ้ 
ถา้ทรัพยท่ี์ยดึเป็นชุดหรือสาํรับการจดบญัชีใหร้วมเป็นชุดเป็นสาํรับ หรือไม่รวมก็ไดแ้ลว้แต่จะเห็นสมควร  
     ขอ้ ๓๗ การประมาณราคาท่ีดินพึงพิจารณาตามหลกัเกณฑเ์หล่าน้ีประกอบกนัคือ  
          (๑) ราคาซ้ือขายกนัในทอ้งตลาดโดยคาํนึงถึงสภาพแห่งท่ีนั้นวา่ เป็นท่ีอะไร เช่น ท่ีปลูกตึกแถว เรือนแถว ใหเ้ช่า 

หรือ ท่ีบา้นท่ีสวนท่ีนาท่ีไร่ และท่ีนั้นอยูใ่นทาํเลอยา่งใด เช่น อยูใ่นทาํเลคา้ขาย ท่ีชุมนุมชน หรือใกลท้างบก ทางนํ้ า ท่าเรือ 

หรือมีประโยชน์รายไดม้ากนอ้ยเพียงใดเหล่านั้น เป็นตน้  
          (๒) ราคาท่ีดินตาํบลนั้นหรือตาํบลใกลเ้คียง ซ่ึงเจา้พนกังานบงัคบัคดีเคยขายทอดตลาดไปแลว้  
          (๓) ราคาซ้ือขายหรือจาํนองหรือขายฝากคร้ังสุดทา้ยของท่ีดินท่ียดึ และท่ีดินขา้งเคียง  
          (๔) ราคาประเมินปานกลางของสาํนกังานท่ีดิน  



     ขอ้ ๓๘ การประมาณราคาทรัพยน์อกจากท่ีดินใหป้ระมาณตามราคาซ้ือขายในทอ้งตลาดตามสภาพความเก่าใหม่ของ

ทรัพยน์ั้น ๆ มิใช่ประมาณราคาตามท่ีคู่ความตกลงกนัเพ่ือหลีกเล่ียงค่าธรรมเนียม  
     ขอ้ ๓๙ การประมาณราคาทรัพยท่ี์มีการจาํนาํหรือจาํนอง ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั      ขอ้ ๓๗ และขอ้ ๓๘ แต่ใหห้มาย

เหตุไวด้ว้ยวา่ จาํนาํ หรือ จาํนองเม่ือใด ตน้เงินเท่าใด เพ่ือประกอบดุลพินิจในการขายทอดตลาด  
     ขอ้ ๔๐ เม่ือไดย้ดึทรัพยแ์ลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคบัคดีจดบญัชีและประมาณราคาทรัพยท่ี์ยดึไวแ้ลว้ใหผู้น้าํยดึลงนาม

รับรองบญัชีนั้น ถา้ผูน้าํยดึไม่เห็นชอบตามราคาท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีประมาณก็ใหบ้นัทึกไวโ้ดยชดัเจน  
     ขอ้ ๔๑ เม่ือผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ เห็นวา่ราคาทรัพยท่ี์เจา้พนกังานบงัคบัคดี ประมาณยงัไม่สมควร ก็ใหมี้

อาํนาจแกไ้ขได ้แลว้แจง้เป็นหนงัสือใหผู้น้าํยดึและลูกหน้ีตามคาํพิพากษาทราบ  
     ขอ้ ๔๒ การยดึท่ีดินหรืออสงัหาริมทรัพยอ์ยา่งอ่ืนอนัอยูใ่นท่ีดินนั้นใหรี้บแจง้การยดึไปยงัเจา้พนกังานท่ีดิน และหรือ

หวัหนา้เขตแห่งทอ้งท่ีแลว้แต่กรณี แต่ถา้เป็นการยดึท่ีดินท่ียงัไม่มีโฉนด ตราจอง หรือ ใบไต่สวนตามประมวลกฎหมาย

ท่ีดิน หรืออสงัหาริมทรัพยอ่ื์นอนัอยูใ่นท่ีดินนั้น ใหรี้บแจง้การยดึไปยงัหวัหนา้เขตแห่งทอ้งท่ี  
     ขอ้ ๔๓ การยดึส่ิงปลูกสร้างซ่ึงปลูกอยูบ่นท่ีดินของผูอ่ื้นท่ีมีโฉนด ใหผู้น้าํยดึแจง้เลขโฉนด และช่ือเจา้ของท่ีดินนั้นต่อ

เจา้พนกังานบงัคบัคดี ถา้หากทราบ  
     ขอ้ ๔๔ เม่ือไดก้ระทาํการยดึทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาแลว้ ใหแ้จง้การยดึราคาประเมินนั้นใหลู้กหน้ีตามคาํ

พิพากษาทราบ และถา้หากทรัพยสิ์นท่ียดึมีผูถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมใหแ้จง้การยดึใหผู้ถื้อกรรมสิทธ์ิร่วมทราบดว้ย  
     ถา้ไม่สามารถจะกระทาํตามความในวรรคก่อนได ้ก็ใหปิ้ดประกาศแจง้การยดึไว ้ณ สถานท่ีท่ียดึและท่ีกรมบงัคบัคดี 

หรือ ประกาศแจง้การยดึทางหนงัสือพิมพร์ายวนัไม่เกิน ๗ วนั  
     ขอ้ ๔๕ เม่ือไดย้ดึเรือกาํป่ัน หรือ เรือมีระวางตั้งแต่หกตนัข้ึนไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต ์มีระวางตั้งแต่หา้ตนัข้ึนไป แพ

คนอยูอ่าศยั ใหแ้จง้การยดึไปยงักรมเจา้ท่า หรือหวัหนา้เขตแห่งทอ้งท่ีแลว้แต่กรณี  
     กรณียดึทรัพยอ่ื์นท่ีมีทะเบียนแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่น เคร่ืองจกัร ใหแ้จง้การยดึไปยงันายทะเบียนแห่งทรัพยน์ั้น  

บทที ่๓/๑ 
การยดึอสังหาริมทรัพย์ ณ ทีท่าํการ(๑)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๔๕/๑ ในกรณีผูน้าํยดึแถลงความประสงคข์อใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึอสงัหาริมทรัพย ์ณ ท่ีทาํการของเจา้

พนกังานบงัคบัคดี ใหน้าํส่งเอกสารประกอบการยดึทรัพยด์งัน้ี  
          (๑) เอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิ เช่นโฉนดท่ีดิน หนงัสือรับรองการทาํประโยชน์ (นส. ๓ นส. ๓ก.) หนงัสือ

กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด หรือเอกสารสาํคญัท่ีดินอ่ืนๆ หรือสาํเนาท่ีเจา้พนกังานรับรองไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

(หากมี) เช่นหนงัสือสญัญาจาํนอง เป็นตน้  
          (๒) แจง้ภูมิลาํเนาและส่งสาํเนาทะเบียนบา้นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษา หรือ ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีนายทะเบียน

รับรองไม่เกิน ๑ เดือน  
          (๓) แผนท่ีการเดินทางไปทรัพยท่ี์จะยดึ พร้อมสาํเนา  
          (๔) ภาพถ่ายปัจจุบนัของทรัพยท่ี์จะยดึ และแผนผงัของทรัพยท่ี์จะยดึโดยระบุขนาดกวา้งยาว  
          (๕) ราคาประเมินท่ีดิน หอ้งชุด ท่ีเจา้พนกังานรับรอง  
     ขอ้ ๓๔/๒ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีตรวจสอบหลกัฐานตามขอ้ ๔๕/๑ วา่ถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอท่ีจะดาํเนินการยดึ

ทรัพย ์ณ ท่ีทาํการและประมาณราคาทรัพยท่ี์จะยดึไดแ้ลว้เสนอผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ เพ่ือมีคาํสัง่อนุญาต  



     ขอ้ ๔๕/๓ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึทรัพยโ์ดยจดัทาํรายงานและบญัชีทรัพยท่ี์ยดึพร้อมประมาณราคาทรัพย ์
และใหผู้น้าํยดึลงนามรับรอง  
     ขอ้ ๔๕/๔ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรีบดาํเนินการดงัน้ี  
          (๑) ปิดประกาศยดึทรัพย ์ณ ท่ีทรัพยต์ั้งอยูพ่ร้อมรายงานสภาพของทรัพยท่ี์ไปปิดประกาศ  
          (๒) แจง้การยดึใหเ้จา้พนกังานท่ีดินทราบ  
          (๓) แจง้การยดึและราคาประเมิน พร้อมส่งสาํเนาหมายบงัคบัคดีใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาหรือผูถื้อกรรมสิทธ์ิ

ทราบ  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔ และ (ฉบบัท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๔  

บทที ่๔ 
รายงานการยดึทรัพย์และการขออนุญาตขายทรัพย์ต่อศาล  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๔๖ ใหส่้งรายงานการยดึทรัพยพ์ร้อมดว้ยบญัชีทรัพยต์่อศาลเป็นคราวๆ(๑) และขอใหศ้าลสัง่อนุญาตใหข้าย

ทอดตลาดทรัพยท่ี์ยดึนั้น ถา้เป็นการยดึทรัพยช์ัว่คราวก่อนคาํพิพากษาใหข้ออนุญาตขายต่อเม่ือมีหมายบงัคบัคดีแลว้  
     หากทรัพยท่ี์ยดึมีสภาพเป็นของสดของเสียได ้เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจขายไดท้นัทีโดยวธีิขายทอดตลาด หรือ วธีิ

อ่ืนท่ีสมควร แลว้รายงานใหศ้าลทราบ  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๔๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๓ ขอ้ ๑, ๔  

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๓ 
การยดึทรัพย์นายประกนั (๑)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ (๒)(๓) เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีในคดีอาญาซ่ึงศาลมีคาํสัง่ปรับนายประกนั พร้อมหลกัฐานประกอบการยดึทรัพย์

และเงินประกนัค่าใชจ่้ายจาก 
ผูน้าํยดึแลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการตามหมายบงัคบัคดีโดยเร็ว  
     ขอ้ (๔) ยกเลิก  
     ขอ้ (๕) ยกเลิก  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๔๘  
          (๒)(๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ.๒๕๒๔ และ (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๘  
          (๔) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ.

๒๕๔๘  
          (๕) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๔๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๔(๑) 
การยดึทรัพย์ในคดแีรงงาน  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๔๙/๑(๒) เม่ือศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาคหรือศาลแรงงานจงัหวดัส่งหมายบงัคบัคดีมายงั กรมบงัคบัคดีหรือ

สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดงักล่าวดาํเนินการบงัคบัคดีตามหมายบงัคบัคดีนั้น และใหน้าํหมวด ๒ 

แห่งระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
     ขอ้ ๔๙/๒ เงินค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัคดีใหเ้บิกจากงบประมาณของกรมบงัคบัคดี  
     ขอ้ ๔๙/๓ ถา้ผูน้าํยดึตามท่ีระบุในหมายบงัคบัคดีไม่นาํเจา้พนกังานไปยดึทรัพยต์ามวนั เวลานดั โดยปราศจากเหตุผล

อนัสมควร หรือไม่สามารถนาํยดึทรัพยด์ว้ยประการใด ๆ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรายงานใหศ้าลทราบโดยเร็ว 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๒๔  
          (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๕(๑) 
การยดึทรัพย์ใช้ค่าปรับ  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๔๙/๔ในคดีอาญาซ่ึงจาํเลยไม่ชาํระค่าปรับตามคาํพิพากษาเม่ือศาลส่งหมายบงัคบัคดีมายงักรมบงัคบัคดี หรือ

สาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดั ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดงักล่าว ดาํเนินการตามหมายบงัคบัคดีนั้น และใหน้าํหมวด ๒ แห่ง

ระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัคดีโดยอนุโลม  
     ขอ้ ๔๙/๕ เงินค่าฤชาธรรมเนียมในการบงัคบัคดี ใหเ้บิกจากงบประมาณของกรมบงัคบัคดี  
     ขอ้ ๔๙/๖ ถา้หมายบงัคบัคดีของศาลมิไดก้าํหนดผูน้าํยดึก็ดี หรือกาํหนดผูน้าํยดึก็ดีใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการ

โดยมิชกัชา้ หากไม่สามารถทาํการยดึดว้ยประการใด ๆ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรายงานใหศ้าลทราบโดยเร็ว  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๖ 
การยดึทรัพย์ในคดล้ีมละลาย  

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

บทที ่๑  
วธีิดาํเนินการยดึทรัพย์  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๕๐(๑) การยดึทรัพยใ์นคดีลม้ละลาย ใหน้าํหมวดท่ี ๒ แห่งระเบียบน้ีมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  
     ขอ้ ๕๑(๒) เม่ือไดรั้บหนงัสือของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์อใหท้าํการยดึทรัพยใ์หผู้อ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ 
ดาํเนินการยดึทรัพยภ์ายในเวลาอนัสมควร โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของเจา้หน้ีทัว่ไป  
     ขอ้ ๕๒(๒) ถา้ผูน้าํยดึในคดีลม้ละลายไม่จดัการนาํยดึทรัพยภ์ายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีกองบงัคบัคดีแพง่ไดรั้บหนงัสือ

ของเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ใหผู้อ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่แจง้ใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์ราบทั้งน้ีไม่กินความถึง

ทรัพยท่ี์มีเจา้หน้ียดึไวเ้ป็นประกนั เช่น ท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีติดการจาํนอง เป็นตน้  
     ขอ้ ๕๓ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํการยดึดวงตรา สมุดบญัชี และเอกสารของลูกหน้ีและบรรดาทรัพยสิ์นซ่ึงอยูใ่น

ความครอบครองของลูกหน้ี หรือ ของผูอ่ื้นอนัอาจแบ่งได ้ในคดีลม้ละลาย ในการยดึทรัพยน์ั้น เจา้พนกังานบงัคบัคดีมี

อาํนาจเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ อนัเป็นของลูกหน้ีหรือท่ีลูกหน้ีไดค้รอบครองอยู ่และมีอาํนาจหกัพงัเขา้ไปในสถานท่ีนั้น ๆ 

รวมทั้งเปิดตูนิ้รภยั ตู ้หรือ ท่ีเก็บของอ่ืน ๆ ตามท่ีจาํเป็น  
     ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีสงสยัวา่จะมีทรัพยสิ์นของลูกหน้ีซุกซ่อนอยูใ่นเรือนโรงเคหสถาน หรือสถานท่ีอ่ืนอนัมิใช่เป็น

ของลูกหน้ี ใหร้ายงานต่อผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ เพ่ือแจง้ใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพยข์อหมายคน้จากศาลต่อไป(๒)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๖๕/๒๕๓๑ ลงวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๑ และท่ี ๒๘๔/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๓๓  
          (๒) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๕๔ เจา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจหนา้ท่ีในการยดึทรัพยใ์นคดีลม้ละลายดงัต่อไปน้ี  
          (๑) ทรัพยสิ์นทั้งหลายอนัลูกหน้ีมีอยูใ่นเวลาเร่ิมตน้แห่งการลม้ละลาย รวมทั้งสิทธิเรียกร้องเหนือทรัพยสิ์นของ

บุคคลอ่ืน เวน้แต่(๑)  
               ก. เคร่ืองใชส้อยส่วนตวัอนัจาํเป็นแก่การดาํรงชีพ ซ่ึงลูกหน้ีรวมทั้งภริยาและบุตรผูเ้ยาวข์องลูกหน้ีจาํเป็นตอ้ง

ใชต้ามสมควรแก่ฐานานุรูป และ  
               ข. สตัว ์พืชพนัธ์ุ เคร่ืองมือและส่ิงของสาํหรับใชใ้นการประกอบอาชีพของลูกหน้ี ราคารวมกนัไม่เกินหน่ึง

แสนบาท  
          (๒) ทรัพยสิ์นซ่ึงลูกหน้ีไดม้าภายหลงัเวลาเร่ิมตน้แห่งการลม้ละลายจนถึงเวลาปลดจากลม้ละลาย  
          (๓) ส่ิงของซ่ึงอยูใ่นครอบครอง หรือ อาํนาจสัง่การ หรือ สัง่จาํหน่ายของลูกหน้ีในทางการคา้หรือธุรกิจของ

ลูกหน้ี ดว้ยความยนิยอมของเจา้หน้ีอนัแทจ้ริง โดยพฤติการณ์ซ่ึงทาํใหเ้ห็นวา่ลูกหน้ีเป็นเจา้ของในขณะท่ีมีการขอใหลู้กหน้ี



นั้นลม้ละลาย  
     ขอ้ ๕๕(๑) ถา้ผูน้าํยดึไม่ช้ีใหย้ดึทรัพยส่ิ์งใดอนัอยูใ่นความครอบครองของลูกหน้ีใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี จดบญัชี

รายละเอียดแห่งทรัพยน์ั้นไวเ้ป็นบญัชีอีกประการหน่ึง ต่างหากจากบญัชีทรัพยท่ี์ผูน้าํยดึช้ี และใหผู้อ้าํนวยการกองบงัคบัคดี

แพง่ส่งรายงานการยดึทรัพยพ์ร้อมดว้ยบญัชีดงักล่าวแลว้ ไปยงัเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 

บทที ่๒ 
วธีิปฏิบัตใินคดแีพ่งคาบเกีย่วกบัคดล้ีมละลาย (๒)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๕๖ เม่ือไดรั้บคาํแจง้ความวา่ ไดมี้การขอใหลู้กหน้ีลม้ละลายแลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ตรวจดูวา่บุคคลนั้นถูก

ยดึทรัพยไ์วใ้นคดีแพง่บา้งหรือไม่ ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึทรัพยข์องบุคคลนั้นไวใ้นคดีแพง่แลว้แมเ้พียงบางส่วน ใหเ้จา้

พนกังานบงัคบัคดีจดัการตามขอ้ ๕๗ และขอ้ ๖๐  
     ขอ้ ๕๗ เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดจ้าํหน่ายทรัพยสิ์นแลว้ แต่ยงัไม่ไดจ่้ายเงินถา้ไดรั้บคาํแจง้ความวา่ไดมี้การขอให้

ลม้ละลาย ก่อนท่ีการบงัคบัคดีไดส้าํเร็จบริบูรณ์ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกกัเงินไว ้และถา้ต่อไปศาลไดมี้คาํสัง่พิทกัษท์รัพย์

เด็ดขาดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีหกัไวเ้ป็นค่าใชจ่้ายของเจา้พนกังานบงัคบัคดีและค่าธรรมเนียมโจทก ์ในชั้นบงัคบัคดีเหลือ

ค่าใดใหส่้งเป็นทรัพยสิ์นในคดีลม้ละลายต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 
     การส่งเงินดงัวา่น้ี จะงดรอไวใ้นระหวา่งพิทกัษท์รัพยช์ัว่คราว และจะส่งต่อเม่ือมีคาํสัง่พิทกัษ ์ทรัพยเ์ด็ดขาดแลว้ก็ได ้

แต่ไม่ใหส่้งเกิน ๗ วนั นบัแต่วนัทราบคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาดนั้น 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๘๕/๒๕๒๒ ลงวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๒๒  
 
     ขอ้ ๕๘(๑) ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไวแ้ลว้แต่ยงัไม่ทนัขายทอดตลาด 

เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดรั้บคาํแจง้ความวา่ ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาถูกพิทกัษท์รัพยแ์ลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีส่งสาํเนา

รายการบญัชีทรัพยต์่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์และรายงานใหศ้าลทราบ ส่วนทรัพยท่ี์ยดึนั้น ถา้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย์

ไม่ไดส้ัง่เป็นอยา่งอ่ืนภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ดรั้บสาํเนาบญัชีรายการทรัพย ์ใหจ้ดัการขาย

ทอดตลาดต่อไปตามระเบียบเสมือนหน่ึงไม่มีคดีลม้ละลายเกิดข้ึน แต่ใหแ้จง้กาํหนดวนัขายทอดตลาด ใหเ้จา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยท์ราบดว้ย เม่ือขายทอดตลาดทรัพยน์ั้นแลว้ ใหห้กัค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดี และค่าใชจ่้ายของโจทก์

ในการบงัคบัคดีไว ้เหลือเงินเท่าใดใหส่้งต่อเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ 
     ขอ้ ๕๙ ถา้บุคคลใดกล่าวอา้งวา่ ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไม่ใช่เจา้ของทรัพยท่ี์เจา้พนกังานบงัคบัคดียดึไวใ้นคดีแพง่ เม่ือ

บุคคลนั้นไดย้ืน่คาํร้องต่อศาลใหป้ล่อยทรัพยสิ์นเช่นนั้น และไดส่้งสาํเนาคาํร้องต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ใหเ้จา้พนกังาน

บงัคบัคดีแจง้ใหเ้จา้พนกังานพิทกัษท์รัพยท์ราบถึงเหตุท่ีมีผูร้้องขดัทรัพย ์และท่ีตอ้งงดการขายทรัพยใ์นระหวา่งรอคาํวนิิจฉยั

ช้ีขาดของศาล  
     ขอ้ ๖๐ ถา้ศาลวนิิจฉยัวา่ทรัพยท่ี์ยดึไวใ้นคดีแพง่เป็นของผูร้้องและสัง่ใหถ้อนการยดึก็ดี หรือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไม่



ติดใจจะใหย้ดึต่อไปก็ดี หรือเจา้พนกังานบงัคบัคดีจะถอนการยดึดว้ยเหตุใดๆก็ดีใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ใหเ้จา้พนกังาน

พิทกัษท์ราบก่อน  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๖๕/๒๕๓๑ ลงวนัท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๓๓ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๘๔/

๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๗ 
การรักษาทรัพย์  

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

บทที ่๑ 
ผู้รักษาทรัพย์  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๖๑(๑) ทรัพยท่ี์ยดึไวแ้ลว้ใหน้าํมาเก็บรักษาไวท่ี้กรมบงัคบัคดี(๒) แต่ถา้เป็นอสงัหาริมทรัพย ์หรือส่ิงของซ่ึงลาํบาก

ต่อการขนยา้ยใหม้อบแก่บุคคลท่ีสมควรดูแลรักษาไว ้ 
     ในการท่ีจะใหผู้ดู้แลรักษาทรัพยน์ั้น พึงถือหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี  
          (๑) ถา้เจา้หน้ีตามคาํพิพากษายอมรับรักษาทรัพยท่ี์ยดึ และเจา้พนกังานบงัคบัคดีคดีเห็นสมควรจะมอบทรัพยน์ั้น

ไวใ้นความอารักขาของเจา้หน้ีก็ได ้ 
          (๒) ถา้เจา้หน้ีไม่รับรักษาทรัพยท่ี์ยดึ เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นสมควรจะมอบไวใ้นความอารักขาของบุคคล

อ่ืน ซ่ึงครอบครองทรัพยสิ์นนั้นอยู ่หรือจะมอบไวใ้นความอารักขาของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา

ยนิยอมก็ได ้ 
          (๓) ถา้ไม่สามารถจะปฏิบติัดงักล่าวใน (๑) และ (๒) เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเช่าสถานท่ีเก็บทรัพย ์และจะจา้งคน

เฝ้าทรัพยน์ั้นไวก็้ได ้ 
     ขอ้ ๖๒ ในกรณียดึอญัมณี เคร่ืองทองรูปพรรณ หรือของมีค่าอ่ืน  ๆใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมอบแก่ผูอ้าํนวยการกอง

บงัคบัคดีแพง่เก็บรักษาทรัพยน์ั้นไวใ้นท่ีอนัปลอดภยัตามท่ีเห็นสมควร(๓)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๕๗/๒๕๒๗ ลงวนัท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๗ และ คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๑๑/๒๕๒๗ 

ลงวนัท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๒๗  
          (๓) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๖๒/๒๕๓๒ ลงวนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ และแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวง

ยติุธรรมวา่ดว้ย การบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
     ขอ้ ๖๓ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดไวใ้นรายงานยดึทรัพยโ์ดยชดัแจง้วา่ไดจ้ดัการเก็บรักษาทรัพยน์ั้นอยา่งไร และตอ้ง

เสียค่าใชจ่้ายในการยดึทรัพย ์ค่าเช่าสถานท่ีเก็บทรัพยค์่าจา้งดูแลรักษาทรัพยเ์ท่าใด  
     ขอ้ ๖๔ ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีจา้งคนดูแลรักษาทรัพย ์ใหมี้การตรวจตราอีกชั้นหน่ึงเม่ือปรากฏวา่ คนดูแลรักษา

ทรัพยล์ะเลยต่อหนา้ท่ีไม่ปฏิบติัตามขอ้สญัญา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีสัง่ปรับตามขอ้สญัญาทุกคร้ังท่ีตรวจพบเบ้ียปรับใน

กรณีเช่นน้ีใหถื้อเป็นเงินท่ีรวบรวมไดใ้นการบงัคบัคดีนั้น(๒)  
     ในกรณีทรัพยซ่ึ์งถูกยดึสูญหายไปเน่ืองจากการกระทาํความผิด(๒) ทางอาญาใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ความ

ดาํเนินคดีแก่ผูก้ระทาํความผิดทุกเร่ือง(๒)  



บทที ่๒ 
การเช่าทีเ่กบ็ทรัพย์และจ้างผู้รักษาทรัพย์  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๖๕ ใหผู้รั้บรักษาทรัพยโ์ดยมีค่าตอบแทนก็ดี หรือ ไม่มีค่าตอบแทนก็ดี หรือ ผูใ้หเ้ช่าสถานท่ีเก็บรักษาทรัพยก็์ดี ทาํ

หนงัสือสญัญากบัผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่(๓)  
     ขอ้ ๖๖ ในกรณีท่ีมีการทาํสญัญาเช่าสถานท่ีเก็บทรัพย ์หรือ จา้งบุคคลท่ีสมควรดูแลรักษาทรัพยท่ี์ยดึ เม่ือขายทรัพยเ์สร็จ

หรือยา้ยทรัพยไ์ปเก็บท่ีอ่ืน หรือ ถอนการยดึทรัพยใ์หผู้อ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่บอกเลิกสญัญานั้นเสีย(๓)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ ขอ้ ๕  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๓๓๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๓๓ ขอ้ ๖  
          (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๘ 
การขายทรัพย์(๑)  

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

บทที ่๑ 
วธีิขายทอดตลาด (๒)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๖๗(๓) การขายทอดตลาดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการทาํประกาศโดยแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์จะขาย 

เช่น ช่ือเจา้ของทรัพยโ์ดยเก่ียวขอ้งกบัคดีอยา่งไร ผูส้ัง่ใหข้าย วนั เวลา และสถานท่ีท่ีจะขาย ช่ือประเภท ลกัษณะ จาํนวน 

ขนาด และนํ้ าหนกัแห่งทรัพยน์ั้น ๆ เป็นตน้ ถา้เป็นท่ีดิน ใหแ้จง้เน้ือท่ีเขตกวา้งยาว และ อยูต่าํบลอาํเภอจงัหวดัใดดว้ย ถา้มี

ขอ้สญัญาและคาํเตือนอยา่งไรก็ใหร้ะบุไวโ้ดยชดัเจน ตามแบบของกรมบงัคบัคดีกบัใหก้าํหนดเง่ือนไขและเง่ือนเวลาแห่ง

การชาํระเงินไวต้ามนยัแห่งระเบียบขอ้ ๘๕ ดว้ย  
     อน่ึง ถา้ศาลกาํหนดวธีิขาย หรือเง่ือนไขเฉพาะเร่ืองเป็นพิเศษอยา่งไร ก็ใหป้ฏิบติัตามนั้น  
     ขอ้ ๖๘(๔) ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการส่งประกาศขายทอดตลาดแก่บุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตามท่ีระบุไวใ้นประมวล

กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๘๐ และใหปิ้ดประกาศขายทอดตลาดไวโ้ดยเปิดเผย ณ สถานท่ีท่ีจะขาย สถานท่ีท่ี

ทรัพยน์ั้นตั้งอยู ่ท่ีชุมนุมชนและสถานท่ีราชการอนัสมควรจะปิดไวก่้อนวนัขายไม่นอ้ยกวา่ ๓ วนั  
     อน่ึง ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นสมควรท่ีจะแจง้ความการขายทอดตลาดในหนงัสือพิมพร์ายวนัฉบบัท่ีแพร่หลาย หรือ

โดยวธีิอ่ืนใดก่อนวนักาํหนดวนัขายก็ได(้๔)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) ประกาศกรมบงัคบัคดีเร่ือง นโยบายการขยายตลาดทรัพยข์องกรมบงัคบัคดี ลงวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔  
          คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๗/๒๕๓๘ ลงวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘ ท่ี ๑๔๖/๒๕๔๐ ลงวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๔๐ และท่ี 

๙/๒๕๓๘ ลงวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๐๖ /๒๕๔๑ ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ และท่ี ๓๕๗/๒๕๓๘ ลงวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๓๘  
          (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี๘) พ.ศ.

๒๕๔๓  
          (๔) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๕๔/๒๕๓๐ ลงวนัท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐  
 
     ขอ้ ๖๙(๑) การกาํหนดวนัขายทอดตลาดทรัพยต์ามปกติใหถื้อเกณฑด์งัน้ี  
          (๑) ท่ีดิน กาํหนดไม่นอ้ยกวา่ ๑ เดือน และไม่เกิน ๒ เดือน  
          (๒) เรือน โรง ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ วนั และไม่เกิน ๑ เดือน  
          ทั้งน้ี ใหน้บัตั้งแต่วนัลงประกาศขายทอดตลาดเป็นตน้ไป  
     ขอ้ ๗๐ ในการขายทรัพยท่ี์มีดอกผลเกิดในระหวา่งยดึทรัพย ์หรือ ทรัพยท่ี์มีสญัญาผกูพนัอนัเป็นคุณแก่ทรัพยน์ั้น หรือ 

มีค่าภาระติดพนัเก่ียวคา้งอยู ่ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกล่าวไวใ้นประกาศขายทอดตลาดใหช้ดัแจง้  
     การขายทรัพยท่ี์มีสญัญาผกูพนัอยูอ่นัเป็นคุณแก่ทรัพยน์ั้น ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีสามารถทาํได ้ก็ใหจ้ดัการใหผู้ซ้ื้อ



ไดรั้บช่วงสิทธิและหนา้ท่ีตามสญัญานั้นดว้ย  
     ขอ้ ๗๑ การขายทอดตลาดสุรามีจาํนวนนํ้ าสุราตั้งแต่ ๑๐ ลิตรข้ึนไป ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีแจง้ให ้กรมสรรพสามิต

ทราบล่วงหนา้ก่อนวนัขายตามปกติไม่นอ้ยกวา่ ๗ วนั เพ่ือกรมสรรพสามิตจะไดจ้ดัเจา้พนกังาน มากาํกบัออกใบขนสุรา

ใหแ้ก่ผูซ้ื้อ  
     ขอ้ ๗๒ ถา้ทรัพยท่ี์จะขายทอดตลาดเป็นโบราณวตัถุ เช่น พระพทุธรูป หรือ หนงัสือฉบบัเขียนโบราณเป็นตน้ ใหเ้จา้

พนกังานบงัคบัคดีส่งประกาศขายทอดตลาดทรัพยน์ั้นไปยงัเจา้หนา้ท่ีพิพิธภณัฑสถาน สาํหรับกรุงเทพมหานคร ๑ ฉบบั  
     ขอ้ ๗๓ ถา้ทรัพยท่ี์จะขายเป็นตูนิ้รภยั หีบ หรือกาํป่ันเหลก็เก็บทรัพย ์และปรากฏวา่ยงัเปิดไม่ได ้ใหจ้ดัการเปิดเสียก่อน 

จึงจะขายทอดตลาดได ้ 
     ขอ้ ๗๔ การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นท่ีมีการจาํนองติด ใหข้ายโดยวธีิการตามท่ีศาลสัง่กาํหนด  
     ถา้ศาลมิไดก้าํหนดอยา่งใด ใหข้ายอยา่งบงัคบัจาํนอง หรือจาํนองติดไป หรือตั้งราคาขั้นตํ่าโดยความยนิยอมของคู่กรณี

ทุกฝ่ายแลว้แต่เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะเห็นสมควร  
     ในการขายทรัพยสิ์นท่ีมีการจาํนาํติด ใหป้ฏิบติัอยา่งวธีิการขายทรัพยท่ี์มีการจาํนองติดโดยอนุโลม  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๖/๒๕๒๙ ลงวนัท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๒๙  
 
     ขอ้ ๗๕ การขายทรัพยอ์ยา่งบงัคบัจาํนอง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการขายอยา่งการขายทรัพยธ์รรมดา โดยไม่

คาํนึงถึงการจาํนอง(๑)  
     ขอ้ ๗๖ การขายทรัพยอ์ยา่งการจาํนองติดไป ใหป้ระกาศแสดงช่ือผูรั้บจาํนองพร้อมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ียท่ียงัคา้งชาํระ

จนถึงวนัขาย และขอ้ความวา่ผูใ้ดซ้ือทรัพยน์ั้น ตอ้งรับภาระจาํนองติดไปดว้ยโดยชดัเจน  
     ขอ้ ๗๗ การขายทรัพยจ์าํนองโดยวธีิตั้งราคาขั้นตํ่า ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกาํหนดราคาขั้นตํ่าท่ีจะขายลงไวใ้น

ประกาศ โดยคาํนวณตน้เงินและดอกเบ้ียจาํนองซ่ึงยงัคา้งชาํระแก่ผูรั้บจาํนองจนถึงวนัขาย กบัค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี

อนัเก่ียวแก่ทรัพยร์ายนั้น  
     ขอ้ ๗๘ การขายท่ีดินท่ีมีช่ือผูอ่ื้นนอกจากลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเป็นเจา้ของร่วมอยูด่ว้ยในหนงัสือสาํคญัแสดง

กรรมสิทธ์ิ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีกนัเงินส่วนไดข้องผูน้ั้นไวเ้พ่ือจ่ายแก่ผูค้วรจะไดรั้บต่อไป  
     ขอ้ ๗๙ ผูซ้ื้อท่ีดินซ่ึงจะขอหกัส่วนไดใ้ชแ้ทนราคาซ้ือได(้๒) คือ  
          (๑) ผูมี้ช่ือในโฉนดร่วมกบัลูกหน้ีตามคาํพิพากษา หรือผูมี้ส่วนไดจ้ากกองมรดกตามคาํพิพากษาในคดีนั้นดว้ย  
          (๒) เจา้หน้ีบุริมสิทธ์ิเหนือท่ีดินท่ีขายตามคาํช้ีขาดของศาล  
     ขอ้ ๘๐ การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ณ สถานท่ีใดนั้น ตามปกติใหป้ฎิบติัตามเกณฑด์งัต่อไปน้ี(๓)  
          (๑) ท่ีดิน หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ใหข้ายทอดตลาด ณ ท่ีทาํการขายทอดตลาด

ของกรมบงัคบัคดี  
          (๒) ท่ีดินและทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเขตกรุงเทพมหานครใหข้อร้องไปยงัสาํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดั ซ่ึงทรัพย์

นั้นตั้งอยูเ่พ่ือใหจ้ดัการขายทอดตลาดแทนเวน้แต่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะร้องขอใหข้าย ณ ท่ีทาํการขายทอดตลาดของกรม

บงัคบัคดีโดยมีเหตุอนัสมควร  
          (๓) บา้น เรือนโรง ส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ ซ่ึงมิไดย้ดึรวมกบัท่ีดินดว้ยใหข้าย ณ ท่ีท่ีทรัพยน์ั้นตั้งอยู ่ 



          (๔) ทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ใหข้าย ณ ท่ีทาํการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี หรือสถานท่ีท่ีเก็บ ทรัพยน์ั้น หรือสถานท่ี

อ่ืนท่ีอธิบดีกรมบงัคบัคดีเห็นสมควร  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๘๒/๒๕๓๙ ลงวนัท่ี ๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๓๙  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๔๙/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๓๓ ขอ้ ๒  
          (๓) หนงัสือท่ี ยธ ๐๓๐๑/๑๖๒๗-๑๖๓๔ ลงวนัท่ี ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๒๒  
          (๔) แกไ้ขโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๘๑ ก่อนตั้งตน้ขายทอดตลาด(๑) ใหเ้จา้พนกังานผูข้ายปักธงเคร่ืองหมายการขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคดี และ

อ่านประกาศโฆษณาการขายทอดตลาด ณ สถานท่ีขายทรัพยโ์ดยเปิดเผย  
     ขอ้ ๘๒ การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น ตามปกติใหเ้จา้พนกังานแสดงความตกลงขายดว้ยวธีิเคาะไม(้๒)  
     ขอ้ ๘๓ ตามปกติใหผู้ข้ายร้องขานจาํนวนเงินท่ีมีผูสู้ร้าคาคร้ังท่ีหน่ึง ๓-๔ หน ถา้ไม่มีผูสู้ร้าคาสูงข้ึนใหเ้ปล่ียนร้องขาน

เป็นคร้ังท่ีสองอีก ๓-๔ หน เม่ือไม่มีผูสู้ร้าคาสูงกวา่นั้นและไดร้าคาพอสมควรก็ใหล้งคาํสามพร้อมกบัเคาะไม ้แต่ถา้ก่อน

เคาะไมมี้ผูสู้ร้าคาสูงข้ึนไปอีกใหร้้องขานราคานั้นตั้งตน้ใหม่ตามลาํดบัดงักล่าวแลว้  
     ขอ้ ๘๔ ถา้ผูสู้ร้าคาถอนคาํสูร้าคาของตนเสียก่อนเจา้พนกังานเคาะไม ้ใหเ้จา้พนกังานผูข้ายตั้งตน้ร้องขายใหม ่ 
     ขอ้ ๘๕(๓) การขายทอดตลาดทรัพยสิ์นตามปกติ เม่ือเจา้พนกังานผูข้ายเคาะไมต้กลงขายแลว้ ผูซ้ื้อตอ้งชาํระเงินทนัที

เวน้แต่ท่ีดินหรือทรัพยอ์ยา่งอ่ืนซ่ึงมีราคาตั้งแต ่๑,๐๐๐ บาท ข้ึนไป เจา้พนกังานอาจผอ่นผนัใหผู้ซ้ื้อวางเงินมดัจาํไม่เกินร้อย

ละ ๒๕ ของราคาซ้ือและทาํสญัญาใชเ้งินท่ีคา้งชาํระภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วนัก็ได ้เม่ือไดช้าํระเงินครบถว้นแลว้จึงใหโ้อน

มอบทรัพยน์ั้นแก่ผูซ้ื้อไป  
     หากทรัพยท่ี์ขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอ่ืน อธิบดีกรมบงัคบัคดีอาจขยายกาํหนดเวลาชาํระเงิน

ดงักล่าวขา้งตน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร(๔)  
     ในกรณีท่ีเจา้พนกังานขายมีเหตุสงสยัวา่ ผูใ้ดจะไม่สูร้าคาโดยสุจริตก็ดี หรือไม่สามารถจะชาํระราคาไดก็้ดี ใหเ้จา้

พนกังานจดัการสอบถามผูน้ั้นเสียก่อนจึงเคาะไมก็้ได ้ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๒๑/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๓๓  
          (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๐๖/๒๕๔๑ลงวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ ท่ี ๓๕๗ /๒๕๓๘ ลงวนัท่ี ๑๖ สิงหาคม 

๒๕๓๘ และประกาศกรมบงัคบัคดี เร่ืองนโยบายการขายทอดตลาดทรัพยข์องกรมบงัคบัคดี ลงวนัท่ี ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๔๔  
          (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๓๐ และใช ้ขอ้ความใหม่ดงัพิมพไ์วน้ี้  
          (๔) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๑๗/๒๕๓๓ ลงวนัท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๓  
 
     ขอ้ ๘๖ การขายทอดตลาดทรัพยป์ระเภทซ่ึงผูย้ดึถือครอบครอง จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานตามกฎหมาย

เสียก่อน เช่น อาวธุปืน เป็นตน้ ใหผู้ซ้ื้อวางเงินมดัจาํไวไ้ม่เกินร้อยละ ๒๕ ของราคาซ้ือ และจดัการนาํใบอนุญาตมาแสดง



ภายใน ๑ เดือนพร้อมทั้งใชเ้งินท่ีคา้งชาํระใหค้รบถา้พน้กาํหนดน้ีแลว้ผูซ้ื้อนาํใบอนุญาตมาแสดง ไม่ไดเ้จา้พนกังานบงัคบั

คดีอาจสัง่ใหข้ายทอดตลาดใหม่ได ้ 
     ขอ้ ๘๗ ใหเ้จา้พนกังานผูข้ายรายงานเหตุการณ์อนัเก่ียวกบัการขายทอดตลาดทรัพยไ์วใ้นสาํนวนทุกคราว ถา้ขายท่ีดิน

หรือทรัพยสิ์นท่ีมีราคามาก ใหเ้จา้พนกังานผูข้ายบนัทึกไวใ้นสมุดขายทอดตลาดใหป้รากฏ วนั เดือน ปีท่ีขาย จาํนวนบุคคล

ซ่ึงมาฟังการขายและสูร้าคาตลอดจนจาํนวนเงินท่ีสูร้าคากนัเป็นลาํดบัดว้ย  
     ขอ้ ๘๘(๑) เม่ือการขายทอดตลาดบริบูรณ์โดยเจา้พนกังานผูข้ายไดเ้คาะไมแ้ลว้ ถา้ผูซ้ื้อไม่ชาํระเงินหรือไม่วางเงินมดัจาํ

ตามขอ้สญัญา ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีเอาทรัพยน์ั้นออกขายทอดตลาดซํ้ าอีก และแจง้ใหผู้ซ้ื้อทราบกาํหนดวนั เวลาขายดว้ย 

ไดเ้งินเท่าใดเม่ือหกัค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมแลว้ยงัไม่คุม้ราคาค่าขายทอดตลาดคร้ังก่อน ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการ

เรียกร้องใหผู้ซ้ื้อเดิมชาํระเงินส่วนท่ียงัขาดนั้น ตลอดจนเสนอคดีต่อศาลหากจาํเป็น  
     ขอ้ ๘๙ เม่ือใดเจา้พนกังานผูข้ายเห็นวา่ ราคาซ่ึงมีผูใ้หสู้งสุดนั้นยงัไม่เพียงพอเจา้พนกังานผูข้ายอาจถอนทรัพยจ์ากการ

ขายทอดตลาดได ้แต่ถา้ผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีทุกคนยนิยอมใหข้ายก็อาจขายไปได ้ 

บทที ่๒ 
วธีิประมูล  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๙๐ เม่ือศาลสัง่ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการประมูลทรัพยสิ์นใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีนดัคู่ความ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ในคดีนั้นมาตรวจสอบและกาํหนดทรัพยสิ์นและฟังวนันดัประมูล  
     ถา้เป็นท่ีดินใหน้าํเจา้พนกังานบงัคบัคดีไปรังวดัสอบเขตเสียก่อน  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๗/๒๕๓๘ ลงวนัท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๘  
 
     ขอ้ ๙๑ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดบนัทึกรายงานการประมูลและเง่ือนไขต่าง ๆ ต่อหนา้คู่ความแลว้ให ้คู่ความทุกฝ่าย

ลงนามไวเ้ป็นหลกัฐาน ผูใ้ดประมูลใหร้าคาสูงสุดผูน้ั้นเป็นผูป้ระมูลได ้ 
     ผูป้ระมูลจะขอหกัส่วนไดใ้ชแ้ทนราคาท่ีประมูลไดไ้ม่เกินจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บในคดีนั้น  

 
บทที ่๓ 

การโอนและส่งมอบ  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 
     ขอ้ ๙๒ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๘๖ การขายทอดตลาดทรัพยสิ์น เม่ือผูซ้ื้อชาํระเงินครบถว้นแลว้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีส่ง

มอบทรัพยน์ั้นใหผู้ซ้ื้อไปได ้ถา้เป็นทรัพยท่ี์จะตอ้งแกท้ะเบียนช่ือผูเ้ป็นเจา้ของ เช่น อาวธุปืน รถ เรือ เป็นตน้ ใหเ้จา้

พนกังานบงัคบัคดีแจง้แก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีนั้น ๆ จดัการแกท้ะเบียนใหด้ว้ย  
ส่วนท่ีดินหรือโรงเรือนซ่ึงปลูกอยูใ่นท่ีดินท่ีมีโฉนดหรือหนงัสือสาํคญัสาํหรับท่ีดินใหแ้จง้เจา้พนกังานท่ีดินจดัการโอน(๑)  

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



 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๓๙/๒๕๔๔ ลงวนัท่ี ๓ เมษายน ๒๕๔๔ และแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวง

ยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๔๔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๙ 
การงดหรือการถอนการบังคบัคด(ี๑)  

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

บทที ่๑ 
การงดการบังคบัคด ี 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๙๓ เจา้พนกังานบงัคบัคดีตอ้งงดการบงัคบัคดีในกรณีต่อไปน้ี  
          (๑) เม่ือศาลไดมี้คาํสัง่ใหง้ดการบงัคบัคดีและไดส่้งคาํสัง่นั้นไปใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทราบ ใหเ้จา้พนกังาน

บงัคบัคดีงดการบงัคบัคดีไวภ้ายในระยะเวลา หรือเง่ือนไขตามศาลกาํหนดไว ้ 
          (๒) เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีวา่ตนตกลงงดการบงัคบัคดีไวช้ัว่ระยะท่ี

กาํหนดไวห้รือภายในเง่ือนไขอยา่งใดอยา่งหน่ึง  
          (๓) เม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไม่วางเงินค่าใชจ่้ายในการบงัคบัคดี ตามคาํสัง่เจา้พนกังานบงัคบัคดี ดงับญัญติัไว้

ในประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๑๕๔  
          (๔) เม่ือไดรั้บสาํเนาคาํร้องขดัทรัพยจ์ากศาล ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๘๘ ใหเ้จา้

พนกังานบงัคบัคดีส่งคาํบอกกล่าวงดการบงัคบัคดีนั้นใหแ้ก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาและบุคคลภายนอกผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ

เวน้แต่จะไดง้ดการบงัคบัคดี ตามคาํขอของบุคคลเหล่านั้นเอง  
     ขอ้ ๙๔ ถา้ไดง้ดการบงัคบัคดีไวต้ามขอ้ ๙๓ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการบงัคบัคดีต่อไปเม่ือศาลสัง่ หรือเจา้หน้ี

ตามคาํพิพากษายือ่นคาํขอใหด้าํเนินการบงัคบัคดีหรือเม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดว้างเงินค่าใชจ่้ายการบงัคบัคดี หรือเม่ือมี

คาํวนิิจฉยัช้ีขาดของศาลใหย้กคาํร้องขดัทรัพยแ์ลว้แต่กรณี  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๔๑๑/๒๕๔๓ ลงวนัท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓  

บทที ่๒ 
การถอนการบังคบัคด ี 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๙๕ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีถอนการบงัคบัคดีในกรณีต่อไปน้ี  
          (๑) เม่ือลูกหน้ีตามคาํพิพากษาไดว้างเงินต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นจาํนวนพอชาํระหน้ีตามคาํพิพากษา พร้อม

ทั้งค่าฤชาธรรมเนียมแห่งคดีและค่าธรรมเนียมในการบงัคบัคดี  
          (๒) ศาลมีคาํสัง่ใหถ้อนการบงัคบัคดี  
          (๓) เม่ือเจา้หน้ีตามคาํพิพากษาไดแ้จง้ไปยงัเจา้พนกังานบงัคบัคดีเป็นหนงัสือวา่ตนสละสิทธิในการบงัคบัคดีนั้น

จะพอชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษา  
          (๔) ถา้คาํพิพากษาในระหวา่งบงัคบัคดีไดถู้กกลบัในชั้นท่ีสุด หรือหมายบงัคบัคดีไดถู้กยกเลิกเสีย เม่ือศาลท่ีออก

หมายบงัคบัคดีไดส่้งคาํสัง่ใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดี แต่ถา้คาํพิพากษาในระหวา่งบงัคบัคดีนั้นไดถู้กกลบัแต่เพียงบางส่วน 



การบงัคบัคดีอาจดาํเนินต่อไปจนกวา่เงินท่ีรวบรวมไดน้ั้นจะพอชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษา  
     ขอ้ ๙๖ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๙๗ เม่ือไดย้ดึหรืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาแลว้ ถา้ไดถ้อนการบงัคบัคดี

ทั้งหมดหรือบางส่วน ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีถอนการยดึทรัพยน์ั้นทั้งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน แลว้แต่กรณีมอบคืนแก่ผู ้

ถูกยดึไปเวน้แต่ศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน และใหแ้จง้การถอนการยดึแก่เจา้หน้ีและลูกหน้ีตามคาํพิพากษา รวมทั้งผูท่ี้รับอายดึ

ทรัพยน์ั้นดว้ย ถา้หากมี แลว้รายงานใหศ้าลทราบ  
     ขอ้ ๙๗(๑) ในกรณีถอนการยดึหรืออายดัทรัพย ์ใหเ้รียกค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดีจากเจา้หน้ีตามคาํพิพากษา

ใหค้รบถว้นเสียก่อน แลว้จึงถอนการยดึหรืออายดัทรัพย ์ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๙/๒๕๒๒ ลงวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๒๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่๑๐ 
วธีิรับและจ่ายเงนิ  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๙๘ การรับเงินค่าขายทรัพยน์อกท่ีทาํการกรมบงัคบัคดี เม่ือไดรั้บเงินแลว้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีออกใบรับเงินให้

ผูซ้ื้อ และเม่ือเสร็จการขายวนัหน่ึง ๆ ใหท้าํบญัชีรายงานขายทรัพยส่์งผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ พร้อมทั้งจาํนวนเงิน

และสาํเนาคู่สอบใบเสร็จรับเงิน แลว้นาํเงินส่งกองคลงั กรมบงัคบัคดีในวนัเดียวกนั(๓)  
     ขอ้ ๙๘ ทว(ิ๑) การรับเงินค่าขายทรัพย ์ณ ท่ีทาํการบงัคบัคดี เม่ือไดรั้บเงินแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงิน กองคลงั ออกใบรับ

เงินใหผู้ซ้ื้อ โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินลงช่ือเป็นผูรั้บเงินในใบรับเงินร่วมกบัเจา้พนกังานบงัคบัคดี หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 

และเม่ือเสร็จการขายวนัหน่ึง ๆ ใหท้าํบญัชีรายการขายทรัพยส่์งผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ พร้อมทั้งจาํนวนเงินและ

สาํเนาคู่สอบใบเสร็จรับเงิน แลว้นาํเงินส่งกองคลงักรมบงัคบัคดีในวนัเดียวกนั(๓)  
     ขอ้ ๙๙(๒) การรับเงินนอกจากท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ๙๘ และ ๙๘ ทว ิใหผู้อ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ หรือ เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีไดรั้บมอบหมายจดรายงานการรับเงินแลว้ ใหก้องคลงัรับเงินและออกใบรับเงินให ้โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินลงช่ือ

เป็นผูรั้บเงินในใบรับเงินร่วมกบัผูอ้าํนวยการกองคลงั หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใบรับเงินนั้นใหมี้สาํเนา ๓ ฉบบั ตน้ฉบบั

มอบใหผู้ช้าํระหรือผูน้าํส่งเงิน ส่วนสาํเนากองคลงัเก็บไวฉ้บบัหน่ึง รวมสาํนวนไวฉ้บบัหน่ึงอีกฉบบัหน่ึงคงไวเ้ป็นตน้ขั้ว  
     เม่ือผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่และผูอ้าํนวยการกองคลงัเห็นสมควรอาจรับเงินเป็นเช็คหรือตัว๋แลกเงินก็ไดแ้ต่ตอ้ง

เป็นเช็คหรือตัว๋แลกเงินท่ีธนาคารสัง่จ่าย หรือเช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คของส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ หรือ

รัฐวสิาหกิจสัง่จ่ายในนามกรมบงัคบัคดี และในกรณีเช่นน้ีใหจ้ดเลขหมายเช็คลงในใบรับเงินดว้ย  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๒๘  
          (๒) ความเดิมถูกยกเลิกโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๒๘ และใชข้อ้ความใหม่ดงัพิมพไ์วน้ี้  
          (๓) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๑๐๐ ใหก้องคลงัมีหนา้ท่ีจดัทาํบญัชีเก่ียวกบัการรับเงินไวโ้ดยครบถว้น ตามระเบียบของทางราชการ  
     ขอ้ ๑๐๑ เม่ือส้ินวนัหน่ึง ๆ ใหผู้อ้าํนวยการกองคลงัตรวจสอบตวัเงินหรือเอกสารแทนตัว๋เงินกบับญัชีใหถู้กตอ้งตรงกนั  
     ขอ้ ๑๐๒ การชาํระเงินดว้ยเช็ค เม่ือเรียกเก็บเงินไม่ไดใ้หก้องคลงัจาํหน่ายเช็คจากบญัชีแลว้แจง้ใหผู้อ้าํนวยการกอง

บงัคบัคดีแพง่ทราบโดยพลนั เพ่ือจดัการใหผู้ช้าํระหรือผูน้าํส่งชาํระเงินตามเช็คนั้น หรือดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตาม

กฎหมาย  
     ขอ้ ๑๐๓(๑) เงินค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดี ใหก้องคาํนวณและเฉล่ียทรัพยคิ์ดคาํนวณตามกฎหมาย และ

ลงบญัชีแยกประเภทไวโ้ดยครบถว้นและทุก ๓ เดือน ใหร้ายงานอธิบดีกรมบงัคบัคดีเพ่ือส่งเงินต่อกระทรวงการคลงัเป็น

รายไดแ้ผน่ดิน  
     ขอ้ ๑๐๔ เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการจาํหน่ายทรัพยสิ์นของลูกหน้ีเสร็จและพน้ระยะเวลาขอเฉล่ียตามประมวล



กฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ และระยะเวลากกัเงินตามพระราชบญัญติัลม้ละลายแลว้ใหท้าํบญัชีรับจ่ายแสดงจาํนวนเงินท่ี

ไดย้ดึหรือไดม้าจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น หรือท่ีวางไวก้บัเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้หกัค่าธรรมเนียมเจา้พนกังานบงัคบัคดี

และค่าใชจ่้ายในการบงัคบัคดี เหลือเงินสุทธิเท่าใดใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจดัการตามกฎหมายหรือคาํสัง่ศาล  
     ขอ้ ๑๐๕ ถา้ปรากฏวา่ศาลพิพากษาหรือสัง่โดยจาํเลยขาดนดั ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีงดการจ่ายเงินไวจ้นกวา่ระยะ ๖ 

เดือนจะไดล่้วงพน้ไป นบัแต่วนัยดึทรัพยห์รืออายดัทรัพยสิ์นของลูกหน้ีตามคาํพิพากษาเวน้แต่ศาลจะสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
     ขอ้ ๑๐๖ ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีไดรั้บสาํเนาคาํขอเฉล่ีย หรือคาํขอบุริมสิทธิจากศาลใหง้ดจ่ายเงินในคดีนั้นไวร้อคาํ

วนิิจฉยัของศาลก่อน หรือถา้ไดรั้บคาํแจง้ความวา่ไดมี้การขอใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาลม้ละลายหรือ ลูกหน้ีตามคาํพิพากษา

ถูกพิทกัษท์รัพยใ์หเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการตามขอ้ ๕๗ และ ๕๘  
     ขอ้ ๑๐๗ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีไดรั้บคาํสัง่ของศาลซ่ึงยอมใหเ้จา้หน้ีตามคาํพิพากษาคนใดไดส่้วนเฉล่ีย หรือ

ยอมใหบุ้ริมสิทธิเหนือทรัพยสิ์นท่ีจาํหน่ายดงับญัญติัไวใ้นมาตรา ๒๘๙ แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ให ้เจา้

พนกังานบงัคบัคดีทาํบญัชีรับจ่ายแสดงจาํนวนเฉล่ียท่ีจะจ่ายใหแ้ก่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษา หรือเจา้หน้ีบุริมสิทธิแต่ละคนจาก

จาํนวนเงินสุทธิท่ีพอแก่การท่ีจะจ่ายใหต้ามสิทธิเรียกร้องของเจา้หน้ีเหล่านั้น แลว้ส่งคาํบอกกล่าว ไปยงัเจา้หน้ีเพ่ือให้

ตรวจสอบบญัชีส่วนเฉล่ียนั้น  
     ถา้เจา้หน้ีจะคดัคา้นใหย้ืน่ขอ้คดัคา้นต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีภายใน ๗ วนันบัแต่วนัไดรั้บคาํบอกกล่าว มิฉะนั้น ใหถื้อ

วา่บญัชีส่วนเฉล่ียนั้นเป็นท่ีสุด  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.

๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๑๐๘ ในกรณีท่ีมีการแบ่งส่วนเฉล่ียเงิน ถา้เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาคดัคา้นบญัชีส่วนเฉล่ีย ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี

ออกหมายเรียก ใหเ้จา้หน้ีทุกคนมา ณ กองคลงักรมบงัคบัคดีตามวนัเวลาท่ีกาํหนดในหมาย แต่ตอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กวา่ ๓ วนั  
     เม่ือไดฟั้งคาํแถลงและฟังคาํช้ีแจงของเจา้หน้ีท่ีมาตามหมายแลว้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีทาํคาํสัง่ยนื หรือแกไ้ขบญัชี

ส่วนเฉล่ีย แลว้อ่านใหเ้จา้หน้ีฟัง และใหเ้จา้หน้ีลงลายมือช่ือรับทราบไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้ส่งคาํสัง่นั้นไปยงัเจา้หน้ีท่ีมิไดม้า 

ถา้หากมีและใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีงดการจ่ายเงินไวมี้กาํหนด ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ่้านหรือ ส่งคาํสัง่แลว้ แต่กรณี  
     ถา้เจา้หน้ีซ่ึงมาตามหมายยนิยอมตามคาํสัง่ของเจา้พนกังานบงัคบัคดี และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน และถา้เจา้หน้ีผู ้

ไม่มาซ่ึงมีสิทธิคดัคา้นคาํสัง่มิไดค้ดัคา้นภายในกาํหนดในวรรคก่อนใหถื้อวา่บญัชีส่วนเฉล่ียถึงท่ีสุด  
     ถา้เจา้หน้ีผูมี้สิทธิคดัคา้นยืน่คาํคดัคา้นใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีเล่ือนการจ่ายเงินในส่วนท่ีเก่ียวกบัการคดัคา้นไวร้อคาํ

วนิิจฉยัของศาล  
     ขอ้ ๑๐๙ ในกรณีท่ีไม่มีการแบ่งส่วนเฉล่ียเงิน เจา้พนกังานบงัคบัคดีจะจ่ายเงินใหผู้มี้ส่วนไดใ้นกรณีต่อไปน้ี คือ  
          (๑) พน้กาํหนดขอเฉล่ียตามมาตรา๒๙๐แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่หรือพน้กาํหนดกกัเงินตาม

มาตรา ๑๑๐, ๑๑๑ และ ๑๑๒ แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย  
          (๒) ในคดีซ่ึงศาลพิพากษาหรือสัง่โดยจาํเลยขาดนดั แต่เจา้หน้ีตามคาํพิพากษาแสดงใหศ้าลเป็นท่ีพอใจ วา่ลูกหน้ี

ตามคาํพิพากษาไดท้ราบถึงคดีซ่ึงขอใหมี้การบงัคบัแลว้  
     ขอ้ ๑๑๐ ภายใตบ้งัคบัแห่งขอ้ ๑๐๘ ถา้เจา้พนกังานบงัคบัคดีเห็นวา่ หากเล่ือนการจ่ายส่วนเฉล่ียไปจนกวา่จะไดจ้าํหน่าย



ทรัพยสิ์นท่ีประสงคจ์ะบงัคบัทั้งหมด หรือจนกวา่การเรียกร้องทั้งหมดท่ีมาสู่ศาลไดเ้สร็จเด็ดขาดแลว้ จะทาํใหผู้มี้ส่วนเฉล่ีย 

ในเงินรายไดแ้ห่งทรัพยสิ์นท่ีบงัคบันั้นทุกคน หรือคนใดคนหน่ึงไดรั้บความเสียหาย เม่ือผูส่้วนไดเ้สียร้องขอ เจา้พนกังาน

บงัคบัคดีมีสิทธิท่ีจะแบ่งเงินรายไดเ้ท่าท่ีพอแก่การท่ีจะจ่ายใหโ้ดยวธีิดงักล่าวในขอ้ ๑๐๗ และขอ้ ๑๐๘ ในเม่ือเจา้พนกังาน

บงัคบัคดีไดก้นัเงินไวส้าํหรับค่าฤชาธรรมเนียมทั้งหมด ในการบงัคบัคดีท่ีเกิดข้ึน หรือจะเกิดข้ึนต่อไป และสาํหรับชาํระการ

เรียกร้องใด ๆ ท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ไวแ้ลว้  
     ขอ้ ๑๑๑(๑) การขอรับเงินไม่วา่เงินประเภทใด ผูมี้ส่วนไดต้อ้งยืน่คาํขอรับเงินต่อผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่เพ่ือขอ

อนุมติัก่อน เวน้แต่จะมีการสัง่อนุมติัไวแ้ลว้ในบญัชีแสดงการรับจ่ายหรือบญัชีส่วนเฉล่ีย แลว้ใหผู้มี้ส่วนไดน้ั้นทาํใบรับเงิน

และใหก้องคลงัจดัทาํใบสัง่จ่ายเงินใหอ้ธิบดีกรมบงัคบัคดี หรือผูท่ี้อธิบดีกรมบงัคบัคดีมอบหมาย ลงช่ือพร้อมกบัหมายเหตุ

ไวใ้นรายงานการจ่ายเงิน หรือบญัชีแสดงการรับจ่ายหรือบญัชีส่วนเฉล่ีย แลว้แต่กรณีวา่ไดจ่้ายเงินใหผู้มี้ส่วนไดค้นใดไป 
แต่วนัเดือนปีใด ทุกคราวท่ีมีการจ่ายเงินใหก้องคลงัจดัการลงบญัชีโดยครบถว้นตามระเบียบของราชการและเก็บเอกสาร

หลกัฐานต่าง ๆ ไวใ้นสาํนวน  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.

๒๕๔๔  
 
     ถา้มีเหตุสงสยัวา่ผูข้อรับเงินมิใช่ผูมี้ส่วนไดอ้นัแทจ้ริง เจา้พนกังานบงัคบัคดีอาจสัง่ใหผู้ข้อรับเงินหาผูรั้บรองมาจนเป็น

ท่ีพอใจก่อนก็ได ้และถา้เป็นการมอบฉนัทะใหต้วัแทนมารับเงิน อาจสัง่ใหต้วัการมารับเงินเองก็ได ้ 
     ขอ้ ๑๑๒ เม่ือผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัคดีทุกคนไดรั้บส่วนแบ่งแลว้ ในกรณีท่ียงัมีเงินเหลือ และเงินท่ีเหลือนั้นถา้

ศาลไดมี้สัง่ประการใดไว ้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีปฏิบติัไปตามคาํสัง่นั้น ถา้ไม่มีคาํสัง่ของศาล เจา้พนกังานบงัคบัคดี

จ่ายเงินนั้นใหลู้กหน้ีตามคาํพิพากษาแต่ถา้ทรัพยสิ์น ของบุคคลภายนอกตามสิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอก ท่ีมีต่อลูกหน้ี

ตามคาํพิพากษา (ใหพิ้จารณาประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ มาตรา ๒๘๒ ประกอบ)  
     ถา้ไดจ้าํหน่ายสงัหาริมทรัพยไ์ปแลว้ตามมาตรา ๒๘๘ แห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่ เม่ือมีคาํสัง่ศาลถึง

ท่ีสุดเป็นคุณแก่ผูเ้รียกร้อง ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงินท่ีจาํหน่ายไดแ้ก่ผูเ้รียกร้องใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงินท่ี

จาํหน่ายไดแ้ก่ ผูเ้รียกร้องนั้น  
     ขอ้ ๑๑๓ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานบงัคบัคดีจ่ายเงินใหแ้ก่ผูเ้ยาว ์ใหผู้แ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูล้งนามใน ใบรับเงิน และถา้

สามารถทาํไดก็้ใหผู้เ้ยาวล์งนามดว้ย  
     ขอ้ ๑๑๔ เม่ือไดจ่้ายเงินใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดใ้นคราวใดแลว้ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีรายงานต่อศาลแสดงรายการรับและ

จ่ายเงินในคราวนั้น ๆ  

 

 

 

 



หมวดที ่๑๑ 
เบ็ดเตลด็  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     ขอ้ ๑๑๕ การส่งคาํคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดเก่ียวกบัการบงัคบัคดี ตามปกติใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพนกังาน เดินหมาย งาน

เดินหมายและประกาศ สาํนกังานเลขานุการกรม กรมบงัคบัคดีเป็นผูส่้ง แต่ในกรณีรีบด่วนอาจใหเ้จา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีใน

กองของตนเป็นผูส่้งก็ได ้ 
     ในกรณีท่ีผูรั้บมิไดอ้ยูใ่นเขตอาํนาจของศาลท่ีออกหมายบงัคบัคดีใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดี ส่งคาํคู่ความหรือเอกสารไป

ขอใหส้าํนกังานบงัคบัคดีจงัหวดัทอ้งท่ีดาํเนินการส่งแทนหรืออาจจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับก็ได(้๑)  
     วธีิการส่งใหป้ฏิบติัตามระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการส่งคาํคู่ความเอกสารและสาํนวน พ.ศ. ๒๕๒๒  
     ขอ้ ๑๑๖ เม่ือศาลสัง่ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีไปกระทาํการอยา่งหน่ึงอยา่งใดเป็นพิเศษ เช่น ไปตรวจสอบหรือตีราคา

ทรัพยสิ์น เป็นตน้ ใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีมีอาํนาจเรียกค่าป่วยการจากบุคคลท่ีขอใหก้ระทาํการนั้น ๆ ไดใ้นอตัราตามท่ี

กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนั้น  
     ขอ้ ๑๑๗ ในการยดึหรือขายทรัพย ์ผูน้าํตอ้งเสียค่าป่วยการและค่าพาหนะใหแ้ก่เจา้พนกังานบงัคบัคดีในอตัราท่ีกาํหนด

ไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยการนั้น  
     ขอ้ ๑๑๘ ในการยืน่หรือส่งคาํคู่ความหรือเอกสารอ่ืนใดต่อเจา้พนกังานบงัคบัคดีผูย้ืน่ หรือผูส่้งจะตอ้งใชก้ระดาษแบบ

พิมพต์าม ท่ีกรมบงัคบัคดีไดจ้ดัไว ้โดยปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  
     เม่ือเจา้พนกังานบงัคบัคดีสัง่อยา่งใด ใหผู้มี้หนา้ท่ีรับทราบคาํสัง่ลงลายมือช่ือไว ้ถา้ลงลายมือช่ือไม่ไดห้รือไม่ยอมลง

ลายมือช่ือ ใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํรายงานจดแจง้เหตุท่ีไม่มีลายมือช่ือเช่นนั้นไว ้ 
     ขอ้ ๑๑๙(๑) เม่ือไดรั้บหมายบงัคบัคดีจากศาล ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการกองบงัคบัคดีแพง่จดัหนา้ปกสาํนวนไวทุ้กเร่ืองแลว้

ลงบญัชีไว ้เพ่ือส่งเร่ืองใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการต่อไป  
     ขอ้ ๑๒๐(๑) เม่ือศาลส่งสาํนวนความมาใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการตามคาํสัง่ศาลใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการ กองบงัคบั

คดีแพง่ คดัสาํเนาคาํสัง่ไวใ้นสาํนวนของเจา้พนกังานบงัคบัคดี พร้อมดว้ยวนัเดือนปีท่ีทราบคาํสัง่ในสาํนวนความ แลว้ส่ง

เร่ืองใหเ้จา้พนกังานบงัคบัคดีดาํเนินการตามคาํสัง่นั้น  
     ขอ้ ๑๒๑(๑)การยมืหรือคืนสาํนวนความของศาล ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง และเก็บสาํนวนความนั้น

ไวใ้นท่ีปลอดภยั  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
          (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี(ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๔๔  
 
     ขอ้ ๑๒๒ ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการกองบงัคบัคดีแพง่ ลงบญัชีสาํนวนบงัคบัคดี และเก็บรักษาไวใ้นท่ีอนัปลอดภยั ถา้สาํนวน

ใดไดจ้ดัการบงัคบัคดีเสร็จส้ินแลว้จะแยกไวต้่างหากก็ได ้แต่ตอ้งมีปกสาํรองไวแ้ทนท่ีเพ่ือความสะดวกในการคน้หา  
     ขอ้ ๑๒๓ เม่ือบุคคลผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบงัคบัประสงคจ์ะตรวจหรือคดัสาํนวนบงัคบัคดีใหย้ืน่คาํร้องขออนุญาตต่อ

เจา้พนกังานบงัคบัคดี  
     ขอ้ ๑๒๔(๑) เอกสารสาํคญัต่าง ๆ เช่น โฉนด สญัญาจาํนอง หรือใบหุน้ เป็นตน้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีธุรการ กองบงัคบัคดีแพง่ 



มีหนา้ท่ีเก็บรักษาโดยลงบญัชีแลว้ใส่ซองลงหมายเลขลาํดบัท่ีเก็บและจดรายการท่ีหนา้ซองพร้อมทั้งช่ือโจทกจ์าํเลย และ

สาขาคดีแลว้เก็บไวใ้นท่ีอนัปลอดภยั ถา้ไดจ่้ายหนงัสือสาํคญัใหแ้ก่ผูใ้ดก็ใหผู้น้ั้นลงลายมือช่ือไวใ้นบญัชีเป็นหลกัฐาน  
     ขอ้ ๑๒๕(๑) การเก็บรักษาทรัพย ์เป็นหนา้ท่ีของสาํนกังานวางทรัพยก์ลาง โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีทาํบญัชีรายการและปิดเลข

หมายไว ้แลว้เก็บรักษา ณ สถานท่ีเก็บทรัพยข์องกรมบงัคบัคดี และหมัน่ตรวจดูอยา่ใหเ้กิดการเสียหายข้ึน เม่ือจาํหน่ายหรือ

คืนทรัพยส่ิ์งใดใหล้งบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน(๒)  
     อน่ึง เพ่ือความปลอดภยัแก่การเก็บรักษาทรัพยท่ี์มีราคาสูง ผูอ้าํนวยการกองบงัคบัคดีแพง่ จะสัง่ใหเ้ก็บรักษา ณ สถานท่ี

อ่ืนซ่ึงปลอดภยักวา่ ก็ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจท่ีจะสัง่การเป็นคราว ๆ ไป ทั้งน้ีโดยรับอนุมติัจากอธิบดีกรมบงัคบัคดี  
     ขอ้ ๑๒๖(๑) เม่ือส้ินปีหน่ึง ๆ ใหก้องบงัคบัคดีแพง่ และกองคลงัทาํรายงานแสดงกิจการท่ีไดก้ระทาํมาตลอดปีส่งอธิบดี

กรมบงัคบัคดี ๑ ชุด  
ขอ้ ๑๒๗ เม่ือระเบียบน้ีไดใ้ชบ้งัคบัแลว้ ระเบียบหรือคาํสัง่ใดอา้งถึงระเบียบราชการกองหมาย หรืออา้งถึงขอ้หน่ึงขอ้ใด

แห่ง ระเบียบราชการกองหมาย ใหถื้อวา่ระเบียบหรือคาํสัง่นั้นอา้งถึงระเบียบน้ี หรือขอ้บญัญติัแห่งระเบียบน้ีท่ีมีนยั

เช่นเดียวกนัแลว้แต่กรณี  
     ขอ้ ๑๒๘ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศน้ีเป็นตน้ไป  

  
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๒๒ 

 
(ลงช่ือ) สุธรรม ภทัราคม 

นายสุธรรม ภทัราคม 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยติุธรรม  

 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
     (๑) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงยติุธรรมวา่ดว้ยการบงัคบัคดีของเจา้พนกังานบงัคบัคดี  (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.

๒๕๔๔  
     (๒) คาํสัง่กรมบงัคบัคดีท่ี ๑๖๒/๒๕๓๒ ลงวนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๓๒ 


